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 ورقة مراجعة لالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي األّول –اللغة العربّية لغري الّناطقني هبا
 ____________:الّتاريخ ______  (   9)   الّصف __________     :االسم 

 
  األدبيةاملعارف  :الا أوّ   
 ( واهلدهدحذيفة  ) أجب   ثّ  قرأ  أ -1 

على  حيصل   ويتمىن أن   كثيًا، الربية   يور  الط   حذيفة   حيب  . ابلصحراء   مع أسرته يف خيمة   ، يسكن  صغي   يفة ولد  حذ
وت، الص   إىل مكان   حذيفة   هات  . هدهد صوت   ، فسمع  اخليمة  ذات يوم قريًبا من  يتجول   حذيفة   كان  .منهاواحد 
ومحل اهلدهد  حذيفة   فرح  . ألوان مجيلة، وعلى رأسه ريش أمحر يش، له  الر   كل، انعمالش  ا، مجيل صغيً  اهدهدً  فوجد  
 على مجال   ليحافظ   الفكرة، هذه   ترك   هحىت ال يطي، ولكن   اهلدهد، ريش   ينزع   أن   حذيفة   أراد  . إىل اخليمة   وعاد  

ل ه  فيه ، ووضع  حذيفة  والد   صنع   .للهدهد، ليكون بيًتا قفًصا من اخلشب   يصنع   حذيفة من والده أن   طلب  . اهلدهد
   .الباب وطعاًما، وأغلق  ماًء 

                                         
 كيف حصل حذيفة على اهلدهد؟   -أ 

اته حذيفة إىل مكان الصوت، فوجد هدهداً . كان حذيفة يتجول ذات يوم قريًبا من اخليمة، فسمع صوت هدهد
 فرح حذيفة ومحل اهلدهد . يش، له ألوان مجيلة، وعلى رأسه ريش أمحركل، انعم الر  صغيا، مجيل الش  

 ملاذا َل  ينزع حذيفة ريش اهلدهد؟   -ب 
 اهلدهد  ليحافظ على مجال  

 والد حذيفة حلذيفة؟  ماذا صنع  -ج 
 قفًصا من اخلشب 

 حزيًنا ملوت اهلدهد؟ ملاذا؟   حذيفة   هل كان   -ح
 نعم ،ألنه ظن أنه السبب 

 :ما يليأعاله  صنّ من ال ستخرج  أ -2
  إىل ، منجر   حريف 
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  مجيل"قبيح"ضد كلمة                  صغي" كبي"ضد كلمة 
   الصحراء اجمرورً  ااسً                        هذه اسم إشارة 
  سيةال كلمة هبا  اخليمة قمريةال                    الصحراء  َش 
  ًحذيفةاسم كان                    يصنع                  فعل 

 :الفراغاتأكمل -2

 (يورالطّ  –رمضان  –حول  –الفطور  –املغرب  –البساط  – اطيبا  –القافلة  –تعب  –يوّسع )

منهم أن جيلسوا على  ، وطلب  طيًباجال، فاستقبلهم والد حذيفة استقبااًل ، ونزل الر  إىل اخليمة   لقافلةا وصلت    –أ 

ائمون الفطور، للضيوف، عندما أذن املؤذن لصلة املغرب، تناول الص   الفطورالده طعام أحضر حذيفة مع و  البساط

 .مجاعةً املغرب وصلوا 

وس ع والد حذيفة . رمضاناس من مائها، وخباصة يف شهر البئر ليشرب الن   يوسعطلب حذيفة من والده أن  -ب 

املسافرون ميرون ابلبئر، فيأخذون من مائها،  اانت، وكان  واحليو  الطيوراس و البئر، فأصبح ماؤها كثياً، يشرب منه الن  

 .فرالس  تعب البئر، ويتناولون فطورهم ويصلون ويسرتحيون أايماً من حول وكان يف شهر رمضان، يقيمون 

 
 ( جاٌر جديدٌ  )أجب  ثّ  قرأ  أ – 2

 .املنزل يف حديقة   انظري هناك فتاة تلس   لنا،اجملاور  اس يف البيت  بعض الن   سكن   :ليلى
 .كتاابً   هي تقرأ   :هدى
 (ي يفصل بني املنزلنيور الذ  تقرتابن من الس  . )عليها ف  تعايل نتعر   :ليلى

 .اخلي   صباح   :دىه  
 !صباح اخلي، من أنتما؟ :سناء

 .جيانكم لكم، حنن   اجملاور البيت  يف  حنن نسكن   ليلى،أان ه دى، وهذه أخيت  :دىه  
 (وهدى تدخلن من ابب احلديقةى ليل. )، ابب احلديقة مفتوحتفضل وسهلً،أهلً : سناء
 .عمري مثل   يفجداً، يل جاراتن  أان سعيدة  . على الكرسي اي ليلى، تعايل هنا جبانيب اي هدى اجلسي: سناء
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 سناء   ما اسم اجلار اجلديد؟ -أ 

 ملاذا فرحت سناء؟  – ب
 ألن هلا جاراتن يف مثل عمرها

 قرأ؟ ماذا كانت سناء ت -ت
 قصة

 : ما يليص أعاله من النّ  ستخرج  أ – 2
 أان ه دى، وهذه أخيت ليلى :مجلة اسية -
 .سكن بعض الناس يف البيت اجملاور لنا :فعليةمجلة -
 هذه اسم إشارة            هي منفصلً  اضميً -
 سعيد حزين  ضد               الذي موصوالً  ااسً -
 تعايل لنتعرف عليها :أسلوب أمر-
 : الفراغات أكمل   – 3

 ( وسط –فرصة  – كتابا   –القصص  –ة قصّ  )

 .عشرة وأان يف الثالثة   عشرة،ليلى يف احلادية  :هدى

 .وضاء شديدة، هذه املنطقة هادئة ومجيلةاملدينة، الض   وسط يف ا نسكن  ، كن  انتقلنا أمس إىل هذا البيت  : سناء

 ، فماذا تقرأين؟ كتاابً حتملني   رأيتك   :هدى

 .ص كثية، لدي مكتبة هبا قص  قصة  أقرأ  : ناءس

 .القصص قراءة   طيبة، فأان أحب   فرصة هذه   :هدى
 
 (: مباراة يف الذكاء ) أجب   ثّ  أقرأ   -3

يف  اسكً  اي زوجيت نتناول   لزوجته، ما رأيك   يخ  الش   قال   ،اهنارً  الوقت   كان    زوجته، أمام   العجوز   يخ  الش   ج لس  
 أان ال أحب  : العجوز   قال  . ر  سأضعه اآلن على النا  . لجة  عندان سك كثي يف الث  : وجة وقالت  الز   الغداء؟ ابتسمت  
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جمد   مك  الس  
 
، باب  أايم الش   أفعل   مك بنفسي، كما كنت  الس   وأصطاد  . هر  إىل الن   ، سأذهب  اطازجً  اأريد  سكً . امل

 .لنتناوله يف الغداء   اا سكً لن حضر  ا، و هر  إىل الن   ا ا ذهب  إذً : وجةالز   قالت  
 مك  الكبية، ألضع الس   لة  حضري الس  او  ندوق  يد من الص  خرجي أدوات الص  اواآلن : لزوجته يخ  الش   قال  

ه إىل الن   احلمار   ، وركب  يد  الص   وأدوات   لة  الس   العجوز   أخذ  . فيها  يف املكان   ، وقف  هر  إىل الن   العجوز   وصل  . هر  وات 
 وضع   ، ث  لة  ، ووضعه يف الس  اكثيً ا  سكً  الشيخ   وقت قصي اصطاد   باب، بعد  فيه أايم الش   يقف   ي كان  القدمي، الذ  

 .إىل البيت   سرع  أ على كتفه، ث   نارة  الص   ق  ، وعل  أمامه على احلمار   لة  الس  
علب، فربطه ك الث  َل يتحر   ،علب  من الث   اقرتب   ، ث  ، ونزل  احلمار   ، فأوقف  ريق  يف الط   اثعلبً  العجوز   شاهد  
، اصطدت مجيل   هذا يوم   : ريقيف الط   لنفسه   العجوز   ، قال  احلمار   ، وركب  لة  ، ووضعه يف الس  نارة  الص   العجوز خبيط  

 .هلا هدية أقد مها أمجل   لزوجيت، هذه   اطفً مع   من فروه   ، سأصنع  علب  الث   وأمسكت   اكثيً ا  سكً 
 السمك يف الغداء؟ أيكل   وز أن  يخ العجالش   ماذا يريد   -أ 

 يخ العجوز أن أيكل السمك اجملمد؟ ملاذا ال يريد الش    -ب 
 ألنه حيب السمك اجملمد

 ؟ ريق  يخ العجوز يف الط  الش   ماذا شاهد   -ج 
 ثعلًبا

 :أعاله ما يلي من القطعة   ستخرج  أ -2
 يقفمضارًعا  لً فع 
 هذهسم إشارة ا                  الصندوق اسًا جمرورًا 
  ًما أداة استفهام           أان منفصلً  اضمي 
  الشيخ فاعلً           ايزوجيتأسلوب نداء 
  العجوز قمرية "ال"         الشيخَشسية " ال "كلمة هبا 
  كثي" قليل"ضد كلمة             هنار" ليل"ضد كلمة 

 
  (النحو)املفاهيم اللغوية اثنياا 

 :كل  واضبطه بلشّ  به،فعول امل ا حتت  خط   ضع  أ -1
 .القلم   التلميذ   أخذ  -1
 .ائرة  الط  املسافرون  ركب  -2
         .البحر   شاطئزران   -3
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 .أمس املتحف   لميذ  الت   شاهد  -4
  

 :يلياجلملة االمسية إىل اجلملة الفعلية واجلملة الفعلية إىل اجلملة االمسية فيما  ل  حوّ أ – 2

   حتمل القافلة القمح              .القمح   حتمل   القافلة 

   األب يشرتي سيارة جديدة  .جديدةً  سيارةً  يشرتي األب 

   إىل املزرعة   الفلح   ذهب    .إىل املزرعة   ذهب   الفلح.  

   التلميذ يكتب الد رس         .رس  الد   لميذ  الت   يكتب 

   الص ف  ُ   س  املدر   يدخل                .ف  الص   يدخل   س  املدر.                
 : املثالكما يف    مجالا  ن  كوّ أ - 3
 تركت اهلدهد دون ماء -.                             ماء/ترك اهلدهد/أان -1
 غسلنا امللبس دون صابون    .               صابون/غسل امللبس/حنن -2
 امةعربت النهر دون عو          .                 عوامة/عرب النهر/أنت  -3
 فتح الباب دون مفتاح             .              مفتاح/فتح الباب/هو-4
 أكلت الطعام دون ملح        .                 ملح/أكل الطعام/هي -5
 

 : املثالن مجالا كما يف كوّ أ -4

 .اعدا املطبخرتبنا كل الغرف م: ج                                              .املطبخ/رتب الغرف -1

 شاهدان كل احليواانت ماعدا األسد: ج                                     األسد/شاهد احليواانت -2

 قرأان كل اجمللت ماعدا جملة: ج                                           .جمل ة/قرأ اجمللت -3

 .فهمنا كل القصص ماعدا قصة: ج                                        قص ة/ فهم القصص -4
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          : املثالاجلمل اآلتية كما يف  ربط  أ –5

 .ئبالذ   خدع   علبالث  . علب  الث  ئب من غضب الذ   – 1

 .علب ألنه خدعهئب من الث  غضب الذ   –ج 

 .الولد عض   الكلب. الكلبغضب الولد من  -2

 .ألنه عضه غضب الولد من الكلب - -ج

 .احلصانطرد  جلالر  . جلالر  ن من غضب احلصا -3

 ألنه طرده جلغضب احلصان من الر   -ج

 .رافةالز  الفيل صدم  .الفيلرافة من غضبت الز   -4

 ألنه صدمها رافة من الفيلغضبت الز    -ج

 : اآلتيةضد الكلمات  كتب  أ - 6

 مجيل صغي هنار قبل كثي سعيد الكلمة

 قبيح كبي ليل بعد قليل حزين ضد

 : م ا ي لم غ رّي أكان  أو إحدى أخواهتا على اجل مل  التالية  و   ل  أدخ -7
تهد  -1  .الط الب  جم 

 .كان الطالب  جمتهًدا
 .الط بيب  ابرع  -2

 أصبح الطبيب  ابرًعا
 ؤمنة  عفيفة  -3

 .امل
 املؤمنة  عفيفةً 
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  :الفراغ حبرف اجلر املناسب مل  أ-8
 (إىل  –يف  –على  –ع ن –م ن ) 

 . اخلروف  على  ئب  ينقض  الذ   -1
 . املدرسة  عن يوم  الكسلن كل   لميذ  يتأخر  الت   -2
ل   -3  .  الش بكة  من ُ   األسد ص  الفأر  ُي 
 . الغابة  يف تعيش  احليواانت  -4
 . البيت   ىلإ من العمل   يرجع  األب   -5
 

 :نوع األسلوب بنّي  أ -9
 أسلوب نفي        .   كثيًا فر  الس   ال أحب  -1
 هني أسلوب.              ابلن ار   تلعب  ال -2
 أسلوب استفهامكم قلم اشرتيت؟            -3
 أسلوب نداء.   منخفض أمي حتدث بصوت   اي-4
 أمر أسلوب.       األكل أسنانك بعد   ف  نظ  -5

 :حرف العطف املناسب يف املكان الّصحيح بجلملة  ضع  أ -11
 .اح  بسمة يف طابور  الص ب و  ابسم   وقف  -1
 .الت لميذ ث الفصل   م  املعل   دخل  -2
                                                                                                  .كبت فيها فــــ الس يارة   جاءت  -3

 :مجةالت اثلثاا 
        : اإلجنليمية اللغة   إىل ترجم  أ - 1
حارًا يف ذلك اليوم، فعطش  اجلو   كان  . احلطب للنار ، ليجمع  اجلبل  إىل  األايم   من حذيفة يف يوم   خرج   - 1

 .اهلدهد ميًتا فوجد   اخليمة  إىل  حذيفة   عاد   .، فماتالقفص  يف  ماءً  جيد   اهلدهد، وَل  
One-day Huzifa came out to the mountain to collect the firewood for the fire. It 
was hot that day, 

  And the bird was thirst, and he did not find water in the cage. Huzifa returned 
to the tent and he found the bird dead 
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 إذا أردت  : علب  الث   مك، قال  أعطين بعض الس  : له منه، وقال   ، فاقرتب  مك  الس   أيكل   علب  الث   ئب  رأى الذ   -2
هناك ثلج  : علب  الث   مك؟ أجاب  كيف أحصل على الس    :الذئب   سأل   .ما تريد ، وخذ  هر  إىل الن مك، فاذهب  الس  

مك غناءك سيخرج إليك الس   دخل ذيلك فيها، ث غن ، عندما يسمع  ا، و عميقة   عن حفرة   كثي أمام الب حية، احبث  
 .ة  من البحي 

The wolf said, "Eat the fish." He said to him, "Give me some fish," the fox said. "If 
you want fish, go to the river and take what you want." The fox answered: There 
is a lot of snow in front of the lake, look for a deep hole, and enter your tail in it, 
then sing, when the fish hear your singing will come out of the lake 

 :العربية اللغة   إىل ترجم  أ -2
Teacher said : "You must study hard for the final exam so you can get 
high marks." 

 قالت املعلمة جيب أن تدرس جيًدأ لتحصل على العلمات النهائية يف االمتحان
 

 : عبريالتّ : رابعاا
 :كلمة مستعيناا بألسئلة اآلتية   81ذلك حنو  يف كتبأ. البحريف رحلة صيد إىل  يذهبت مع أصدقائ

 ؟ ؟ ملاذا أو صنارةهل أخذمت معكم شبكة  -2              ؟ البحر؟ ملاذايف أي وقت ذهبتم إىل  -1
 ؟ الشاطئكيف قضيتم الوقت على  -4               ؟ ؟ ملاذا كثيًا سًكا اصطدمتهل  -3
 مىت عدمت إىل بيوتكم؟ -5    ؟ بيوتكممك معكم إىل هل أخذمت بعض الس   -5

 مرتوك للطالب


