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 مراجعة لالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي األّول –لغري الّناطقني هبااللغة العربّية 
 _______________:الّتاريخ ______  (  2 )الّصف _________       _________:االسم 

 
 السّ ؤال األوَّل: من درس ) الّنملة واجلرادة (

          ( اءةالقر  ) املعارف األدبية: أوالً 
 :ا يليها ِمْن أسئلةأقرأُ القطعة ُُث أجيبُ عمّ  -0
 

لا  كاَن احل ََ   ُ ُ  بَِنشاط  . جار  َواأَلزهار  تَلَمع  ََتَت َضوِء الشَّمسِ ، وَكاَنت اأَلشيف َفصُِ الرَّبلعِ  لق ُ  . والنَّملة  َتعَم ََتِم
ََحلت َكثري ا من احَلبِّ والفاكَهِة . ، َفهَي َتسَتِعدُّ لَِفصُِ الّشَتاءِ ِن بَلِتهاََمزَ  ، َوَتضع ها يفلاَء ثلقلَلة  ِمن ه نا َوه ناك َأش

ََتلس  َتَت َضوِء  ،أّما اجلَرادة  َفكانت َفرحانة   .شعُ بِه الّنار يف َفصُِ الّشتاءوَحَلت اخَلَشب واحَلَطَب اّلذي ست
، َتعِزف  َعللها ِند  َظهَرها إىل َفرِع َشَجَرة ، َويف َيِدها اللَقلثارَةء، ت سالشَّمِس َوَسَط اأَلزهاِر اجلَملَلِة واحَلشاِئِش اخَلضرا

وسللقى اجلَملَلةِ 
 
 .امل
 
 أيَن ستضع   النَّملة  اأَلشلاَء الثَّلقللَة ؟ -أ

 .ستضعها يف املخزن 
 ماذا َحلت النَّملة  على َظهرها ؟ -ب

 َحلت كثري ا من احلّب والفاكهة ،وَحلت احلطب واخلشب 
ُ  اجلَرادة  يف َيدها ؟ وماذا تفعُ هبا ؟ -ج  ماذا كانت َتِم

 .كانت َتمُ اللقلثارة ،تعزف  عللها املوسللقى اجلمللة 
 

 : َهذِه اللقَصة تَتَكلَّم  َعن   -4
ُ  َكثري ا -(أ) ُّ َشيء -(ب).                   اضحك ِمَن اّلذي يَعَم ا ِلك  .ِاسَتعدَّ َجّلد   
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 :قَرِة مايلي أستخرجُ من الفِ  -5
  إىل :حرف جر           اجلرادة : ا اس              َتمُ   :   فعا  

هناك:  اسم إشارة                  ثلقللة: (خفلفة )ضد كلمة   
 

 الّسؤال الثّانّ : من درس ) الّزهريّة املكسورة  (
 :ا يليها ِمْن أسئلةعمّ  بُ يُُث أجاحلوار  قرأُ أ -0

 ؟ ؟ ماذا َكَسرِت ايفاِطَمة   وت  ماهذا الصّ  :األمُّ 
 .عنَدما َلمست  الّزهريّة َوقَ َعت، وَ ت  غرَفَة االستلقباِل أِلَمَسحهالخدَ  .الّزهريّة ايسّلَديت: اخلادمة  

 .َكسرِِتا  إذن أنتِ : األم 
ا: اخلادمة  ا ِنصَفني، َلَمست ها فَ لَقط. كاَنت مكسورة من قَبُ.ماَكَسرِت   .هذا ماَحَدثَ  .فَ َوَجدِت 

 .أّمي، َأان اّلذي َكَسرت  الزَّهرية اي: مصطفى 
 أنَت ؟ وملاذا ك نَت ساِكت ا كُ هذا الوقت ؟ :  األمّ 

 .مصطفى ؟ كنت  خائف ا
 وكلف َكَسرَت الّزهريّة ؟ : األمّ 

 .َكَسَرت ِنصفنيِت الّزهريّة  وانَفَصَدمت  املِنَضَدَة َفَسلَقطَ  ،ِة االستلقبال آلخَذ بعَض احلَلوىكنت  يف غرفَ : مصطفى 
 

 ماذا َحَدَث للّزهريّة ِعنَدما َلَمَستها فاِطمة ؟ -1
 وقعت وانكسرت نصفني

 كلَف َكَسَر م صطفى الّزهريّة ؟ -2
 .عندما دحُ إىل  غرفة االستلقبال للأخذ بعض احللوى فصدم املنضدة فسلقطت الّزهرية وانكسرت نصفني    

 
  أْن ََنََتِم اخلاِدمة( ج)الَكذب                (ب)        قول الّصدق (أ): َهذه اللِقّصة  َتدعو إىل  - 3

                 
   املنضدة:  طاولة َصغرية: كلمة معناها   -4
 

 . قول الّصدق. أكتب  عنواان  آخر ا للفلقرة الّسابلقة -5
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 (  القّط واجلَرس )من درس  :الث ؤال الثّ السّ 

 :عما يليها ِمْن أسئلة بُ يأج ُثُّ  القطعةَ  قرأُ أ: الً أوّ 
اَعة ََ َُّ للَلة   َكانت  ََتر ج  الِفئران  ِمن اجل حِر، لَِتبَحَث َعِن الطَّعاِم، فَ َلهج م  َعللها  ِمَن الَفئراِن َتسك ن  يف ج حر  َصغري  وَك 

ِسك  ِبَفأر  ِمنها َُّ لَلَلة  َويف َيوم  ِمَن ، َيَ يف َخوف   عاَشِت الِفئران  َوقت ا َطويا   .َوََيك ل ه   ،اللِقطُّ، َوُي  ُ  ِمنها اللِقطُّ فأر ا ك  ك 
ِم قاَل الَفأر  الَكبري   طَبِخ َوقالَ فكَّرِت الفئران  ُث َّ قفَز الَفأر  الك . حلَلة  ت نلِقذ ان ِمَن اللِقطِّ هلّا ن فكِّر  يف :األايَّ

َ
 :بري  على َرفِّ امل

ِضر  َجَرس ا و َوَجدت  حلَلة  طلّ َبة    .، وََنَتِبئ  ِمنه  فَ َنعِرف  َمَكانَه  ِمن بَعلد َيدُّق  اجلََرسَ  ،لَقه  يف َرقَ َبِة اللِقطِّ ن  َعلِّ ، ُن 
 

 أيَن َتسك ن  َاعة  الِفئراِن؟ -1
 .تسكن  يف جحِر صغري  

  ؟حلللة  اّليت َفكََّر هبا الفأر الَكبري  ا ما -2
 .حيضر جرس ا وي عّللقه يف رقبة اللقط 

 :كلَّم  عن َهذِه اللِقصَّة  تَ تَ  -3
 .النجَدِة وَعمِل اخَلريِ  -ب                                      العقُل الّسليُم يُنِقُذ صاحَبُه من اخَلَطرِ  -أ

 صيِد الِفئران  -ج                                       
 "  َنتبئ" :  خنتفي: كلمة معناها   -5 
 

 ( النحو)اثنًيا املفاهيم اللغوية 
 :املناسب( شارةلضمري أو اسم اإاب)الفراغ  مل  أ-1
 

 (هي    -هذا    -هذه         -مها  )  
تِهدةٌ                  هذه -1  .تِلملذٌة ُم 
درسة                 مها-2

َ
 .َيذَهبان ايل امل

 .رسَ الدّ َتلقرأ                 هي -3
 .غللٌم َصِغريٌ               هذا- 4
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 :ة فعليّ  مجلة   إىلة َ االمسيّ اجلملة َ  لُ ُأَحوِّ -7
 .يلعب الولد يف احلديلقة .                             الولد  يَلعب  يف احلَديلقةِ / 1
 

2 / ُِ َُ إىل الفص  .دخُ املعلم إىل الفصُ .                            املعلم  َدَخ
 

 .عصافري من ماء احلوض شربت ال.            العصافري  شربت من ماِء احلوض / 3
 

 .ذهب فأر اللقرية إىل املدينة .                    فأر  اللقرية َذهَب إىل املدينةِ / 4
 

                                     قواعد اإلمالء:اثلثًا 
 : مما بني اللقوسنيا حلحة إمائل  الفراغ ابلكلمِة الصّ  مل  أ-1
بُّ   -1  (  انلفأر ا – لِفئرانا –ألفئر )                                         .اجلنَب    الفئران َتِ 

                  ( اجلَراَدةَ  -جلرادَة  -اجلردةَ )                                          .اجلرادة َ  ملة  رَأت النَّ  2 -
بُّ الدِّراسة 3 -  .    (   -   ؟    -)  !                                               ؟ هُ َتِ 

 ( جوحر   -ج حر   -ج حرن)                      .            َصغري  جحر  يف الفأر  سك ن  ي -4
 

 الَتمجة : رابًعا
فردات إىل اللّ  -1

 
 : ة غة االجنللزيّ أ ترجم  امل

 
 The ant الّنملة

 Broken vase زهريّة َمكسورة

 Trick حيلة

 Mice الِفئران

 Store خمَزن

 


