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 ورقة مراجعة لالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي األّول –لغري الّناطقني هبااللغة العربّية 

 ____________:الّتاريخ ______  (    8)   الّصف      __________:االسم 

 فهم املقروء: ل وّ ؤال األالسّ 
 (امتحاُن الُكرماء: )ل الّدرس األوّ  

 :َعَما يليها ِمْن أسئلة   أجبُ  ثُُ  ،الّتالّيةالقطعة  قرأُ أ* 

 :وقاَل الثّاين أكرُم الّناس عبُدهللا بُن َجعفر، :األول قَاَل الرَُّجلُ . ماء العربَكاَن الّناُس يَتكلمون َعن ُكر 
األول إىل  َذهَب الّرجلُ  .أكرُم الّناس ُعرابُة األوس   :الثّالثُ  الّرُجلُ  وقَالَ ، أكرُم الّناس قيُس بن سعد  

أان  :قَاَل الّرُجل لعبد هللا .إىل أرضه   وَيَذهبُ ، َب ََجَلهُ وجدُه أَماَم الَبيت َيستعد لريكَ  .عبُدهللا بن َجعفر
َرَجَع  .الّسيف وُخذ   ،مايف احلَقيبة وخذ   ،ََجلي َهَذا اركب   :قَاَل عبدهللا .وال أهل يل ،بيلابن السّ 

 .َور أوا الَسيفَ  ،وأربعة آالف دينار   َفوجدوا َمالبَس َكثريًة ، ،احلَقيبة فتَح النّاسُ  .الّرُجُل إىل الكعبة  

 يَتكلمون َعن ُكرماء العرباخليمة؟       ملاذا َجلَس الّرجال الّثالثة حتتَ  -1

 َجل وسيف وحقيبةماَذا أعطى عبُدهللا بُن جعَفر الّرُجل الثّاين؟     -2

 ألنه أعطى كل ماعندهل ماذا كاَن عرابُة أكرم الّرجال؟        -3

 :الّسابقة مايليِمن الفقرِة  ْستخرجُ أ -4

 إىل ،عن:  حريف َجر -

 جلس ،قال:    فعلني -

 الكعبة"  اجمرورً  ااسً "        كثرية" قليلة"ضد -

أان اضمريً            هذااسم إشارة -  
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 حقيبة" اتء مربوطة" هباَكلمة   -

 َأن  أنخَذ مال الكرماء( ج)      الكرم( ب)امتحان الكرماء      ( أ: ) َهذِه القَصة َتدعو إىل -5

                      :اجلملةِ  الة على معنِ لمة الدّ الكَ  كتبُ أُ  -6

 (    ابن السبيل       )          .وال مال عنده الأهل له، ،البلد   إنسان غريب يف-1   

  (     اهلاتف     )                              .بعيد مكان   كالمنا إىلَ   حيملُ شئ  -2

 (        اجلرس   )         .جون منهأو خيرُ  ،لون الفصلفيدخُ  ميذ،الَ التّ  يسمعهُ شئ -3

 َعودٌة ِِحار ُجحا:  نّ الّدرس الثّا

 :َعَما يليها ِمن أسئلة ُث أجبُ ، القطعةَ  قرأُ أ* 

مل  .سَع َرجلني يتكلمان .ُجحا ُخطوات تَ َقرتب منهُ  َسعَ .يقوُد محارُه َوميشي يف الّصحراءكاَن ُجحا 
ريدان سرقَة محار ه   ،يلّصانُُها  .ىل كالمهماإّيًدا جاسَتَمَع ُجحا  .يلتفُت ُجحا إىل اخلَلف   خاَف  .ُُ

؟ .ُجحا َخوفًا شديًدا   اذخذان  احلمار؟هل َسيقُتالنه  ُثَّ  ماذا َسيفعُل الّلصان 

، .تظاهَر ُجحا أبنُه َأطرُش ال يسمعُ  أعطى ُجحا  ُثَّ أخَذ يُغيّن، أخذ يتكلم مَع نفسه بَصوت عال 
، شعَر ُجحا، .الّلصني الفرصة لسرقة احل مار   مقود احل مار ويضعُه يف  ، يَ ُفكُ أّن أحد الّلّصني بَعَد قَليل 

 .ال يفهُم َشيًئا ،ُه َغيبتظَاَهَر أبنّ  ،مل يلتفت ُجحا إىل اخللف.ُثّ ُيسّلم احلمار إىل صاحبه ،َرقبته

 يف الصحراء  ميشي جحا؟ أين كانَ  -1

 ألن اللصان سيقتالنه وسيأخذان احلمار؟  ملاذا خاَف ُجحا عنَدما عرَف أن الرجلني لّصان -2

 .رقبة احلمارعندما فك جحا مقود احلمار ووضعه يف ؟     َكيَف َسرَق الّلصان احل مار  -3

 : ابقةِ السّ  الفقرةِ ِمن  ستخرجُ أ -4

 يتجولمضارًعا  فعالً                       الصحراء اسم جمرور-

 جيًداتنوين فتح                      لصانكلمة مثىن -
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 ُها اضمريً                     ؟       ماذا َسيفعُل الّلصان  أسلوب استفهام -

 :اآلتية أكتُب ضد الكلمات  -5

 الّضد الَكلمة
 حزين َسعيد
 ذكي َغيب
 مات َعاشَ 
 صغري َكبري
 ضيق َواسع
 قبيح ََجيل
 قبل بَعد

 األساليب والّّتاكيب: الّسؤال الثّان

                                  :خط فيما يلي ا حتتهُ مَ  حُ حّ صَ أ -1

 هذا.         العٌب قوي   هذه   -1

 هذان.    ابن مفيدان كتاَ   هؤالء -2

 هذه.        واسعةٌ  حديقةٌ  ذاهَ  -3

 هؤالء.   ج بيت هللا جاَ حُ  هااتن -4

 (إىل  –يف  –على  –َعن –ِمن )                 :حبرف اجلر املناسبمأل الفراغ أ -2

 . اخلروف  على  ئبُ ينقُض الذّ  -1

 .املدرسة عن يوم  الكسالن كلّ  لميذُ يتأخُر التّ  -2

 .  بكةالشّ  مناألسد  خُيلُص الفأرُ  -3

 .الغابة  يفتعيُش احليواانت  -4
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 .البيت إىل  من العمل   بُ يرجُع األ -5

 :أكتب ََجع الكلمات اآلتية -3

 اجلمع املفرد
 هواتف َهاتف
 كرماء كرمي
 رجال رجل
 خيم خيمة
 شالالت شالل
 أصدقاء صديق

 :كما يف املثالِ    كّون َُجالا أ -4

.ال تتأخرا يف الغابة   -ت.                                      الغابة  /يتأخرُ  -1  

ال أتكال يف السوق -ت.                                    الّسوق/ اذكُل  -2  

ال تلعبا يف الّشارع:ت            .                          الّشارع/ يلعُب  -3  

ال تسبحا يف البحر: ت           .                            البحر/ يسبُح  -4  

 ال تتكلما يف احلافلة: ت         .                              احلافَلة/يتكّلُم  -5

 .: اجلمل اآلتية مبا هو مطلوب منك مما بني القوسني أكملُ  -5

 )   هن ،هى  ، ُها.   )  ولدان متميزان __________  1-

 (  أان ،حنن  ،أنت   ) .              القراءةَ  أحب   2-______

 )   هؤالء ،هذان  ، هااتن  ).   ممرضتان رحيمتان  3-_______
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 )  هذه ،هذان  ، هؤالء .       )جمد ون بٌ طال 4-_______

  )   هن ،ُها  ،هو  .  ) دخلن غرفة الّصف___5- _______

 )   ُها ،أان  ، حنن  . )يف املسابقة   نشاركُ سوف 6 -_______

                                 :  اجلملة االمسية إىل َُجلة فعلية  َحوِّلُ أ  -6
 .ذهب الفالح إىل املزرعة.     الَفاّلُح َذَهَب إىل املزَرَعة * 
 

علم  الطّ * 
ُ
 سأل الطالب املعلم      .الب َسَأَل امل

 :العربيةِ  إىل اللغةِ  رجمُ تَ أُ  -1: الثّالثؤال الس  

People were talking about the generous Arabs. The first man 
said  
The most generous man is Abdullah Ibn Jafar and the second 
man said: the most generous man is Qais Ibn Saad. 

عبدهللا بن جعفر أكرم النّاس كان الناس يتكلمون عن كرماء العرب األول قال 

 .والثّاني قال أكرم الناس هو قيس بن سعد

 : إىل اللغِة اإلجنليزية مُ َترجأ -2
 seat:مقعد                    phone:هاتف
 story:قصة                    farm:مزرعة 
 tent:خيمة                  thief:لص 
 holiday :عطلة               donkey: محار 
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 املهارات الكتابية: الّسؤال الّرابع 

 الّتعبري: الا أوّ 

                  :تيةِ آلا ا ابألسئلةِ مستعينا  وعن عائليت يعن نفس كتبُ أُ  -1

  َمرك ؟ م عُ ك 
  َأخت لديك ؟ م أخ و ك 
  َ؟ هل تعتقد أن تلك ميزة ؟  ني أخوتك  ماترتيبك ب 
  ُ؟ املنزل   والديك يف أعمال   مبساعدة   هل تقوم 
  ّيت تقوم هبا ؟ ما هي األعمال ال 

 مرتوك للطالب

 اإلمالء :اثنياا

  : ا بني القوسنيممّ  احيحة إمالئي  الفراغ ابلكلمِة الصّ  مألأ -1
 ( إلفئران  –لفئران ا –ألفئرن .                             ) اجلبَ _________  كلُ أتَ  -1
 

ب   2 -  (     الَّون  –الللون  - الَّلون .                           )األزرقَ _________ ُأح 
             

 .    (   -  ؟     -)  !     ______                          جاج هل حتُ ب  الدّ  3 -
 
 (    .   -؟       -     )  !______                            اجلب  ب  حنُ حنن  -4
 
 (    القضي –القادي  - القاضي.                     )  ابلعدل  _________ حكَم  -5

     
 

      


