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                              2017  – 2018 

 
 ث اينمتحان الن هائي  للفصل الد راسي  اللالورقة مراجعة  –غة العربي ة الل                              
 ________الت اريخ :_______ ___( ______   الر ابع________     الص ف )  االسم :_________

 
 الس  ؤال األوَّل: " مهارة القراءة " من درس ) معطفي القرمزي (

 
 :  تيَة مث  أجب  الفقرَة اآل قرأ  أأو اًل: 

، ومسعت  عبارات ت الميذ  يف معطفي مثَل رأيي فيه، فلْم يكْن رأي  الاألمَر كاَن خمتلًفا يف املدرسة  إال  أن         
 الس خرية  واالنتقاد  تنهمر  علي  من كل  مكاٍن .

لشراء  معطٍف جديٍد ؟ هل نظرت   طف  املضحك  ؟ أال  متلكنَي ماالً ا املعما هذ
إىل املرآة  قبَل أن خترجي مْن املنزل  ؟ وعباراٌت أخرى مسعت  الت الميَذ يرد دوهنا 

  اهتم .وهم حياولوَن كتَم ضحك
 

على ذلك . ت بطلُة القّصِة واثقًة من نفسها، أكتُب دليليِ كان-1  
 ُل :ليُل  األو الدّ 

___________________________________________________________ 
ليُل الثّايُن : الدّ 

___________________________________________________________ 
كيف سخَر الّتالميذ من البطلِة ؟  وماذا قالوا هلا ؟   -2  

__________________________________________________________  
__________________________________________________________ 

أختّيُل ما اّلذي ميكُن أن حيدَث إذا استسلمِت البطلُة الستهزاء زميالهتا وشعرت ابإلحباط ؟-3   
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________  
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 اثنًيا: أستخرُج مَن الفقرِة الّسابقِة ما أييت:  

___(_________      مماثالً   )  ضّدهاكلمة   -2  ________(___    االستهزاء كلمة مبعىن )   -ا     
_____________( عاطف كلمة مجعها ) امل  -4 ________ _الّتلميذ    (__  كلمة مفردها )  -3    

__________________الم قمرية ______ -6   _____مشسية __________الم  -5      
ع _____________________فعل مضار  -8    _______________وامسهجر حرف  -7     
________________حرف عطف  -10  _________________ وأعربه  فعل ماض   -9     

_____________________________ استفهام أسلوب   - 11   
  الس ؤال الث اين : من نص  ) الث علب  املاكر  ( ) نص  خارجي (

واعظنيَ برَز الث علب  يوًما                                                 يف ثياب  ال  
نَ ويسب  املاكري                                   يف األرض  يهدي        ىفمش  

إلَه العاملينا                                           ويقول  احلمد  هلل               
 ايعباَد هللا  توبوا                                                   فهَو كهف  التائبنيَ 
 واطلبوا الديَك يؤذن                                              لصالة  الصبح  فينا

مْن إمام  الناسكينا                                          الديَك رسوٌل        ىفأت  
 فأجاَب الديك  عذرًا                                               ايأضَل املهتدينا
 خمطىٌء مْن ظَن يوًما                                                أَن للثعلب  ديًنا

  أو  الً : أقرأ  األبياَت الس  ابقَة مثَ أجب  : 
-1   علُب برأيك ؟ ماصفاُت الثّ   

_____________________________________________  
؟ علُب يف ثياِب الواعظيِ ملاذا ظهَر الثّ -2  
  ____________________________________________  
أصُل بَي كَل كلمة  وضّدها فيما أييت : -3  

املذنبيَ                         يهدي                       
 التائبَي                                             يضلُ 
 خمطيٌء                                             اختفى
 برَز                                               مصيبٌ 
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:    أكتُب البيَت الذي يدُل علي كِل فكرة  مما أييت -4  
علِب بثياِب الناصحَي احلكماِء.ظهوَر الثّ -أ  

__________________________________________________ 
ال أماَن لُه وال ديَن .ٌر علُب ماكالثّ -ب  

__________________________________________________ 
 اثنًيا: أستخرُج مَن األبياِت السّ ابقِة ما يلي :

__    فعالً مضارًعا    _______________ -ب      ____________          فعالً ماضًيا -أ    
أسلوَب نداِء    __________________ -فعل أمر   ____________             د -ج   

حرَف عطِف _________________ -ي حرَف جِر  ___________              -ه      
 

  الس ؤال الث الث: أ- أقرأ  الفقرةَ  اآلتيَة مث  أجب  : فقرة خارجية ) عام زايد 2018 ( 
 
 

 
 
 

 
 
 

 يف دولة   2018 عامَ  ، أن  الل   ، حفظه  الدولة   بن زايد آل هنيان، رئيس   خليفةَ  الشيخ   مو  الس   صاحب   علنَ أ      
زايد  يخ  الش   له   املغفور   ملؤسس  ا ابلقائد   لالحتفاء   تقام   وطنيةً  مناسبةً  ؛ ليكونَ «زايدَ  عامَ » شعارَ  سيحمل   اإلمارات  

 له   املغفور   دور   إلبراز   ، وذلكَ على ميالده   سنةٍ  ةَ ئم ذكرى مرور   مبناسبة   -  ثراه  الل   طيَّبَ  -بن سلطان آل هنيان 
 .والعاملية   احمللية   إجنازاته   ، جبانب  اإلمارات   دولة   وبناء   يف أتسيس  

 6، يف -طيَّب هللا ثراه   –زايد بن سلطان آل هنيان  يخ  له الش   املغفور   جلوس   تزامًنا مع ذكرى يوم   وأييت اإلعالن  
 .أبوظيب يف إمارة   احلكم   عندما توىل مقاليدَ  1966أغسطس 
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 ؛ ليسَ والعطاء   واخلي   احلكمة   ه، هو رمز  زايد بن سلطان آل هنيان، طيَّب هللا ثرا   يخ  الش   له   املغفور   أن   مسوه   وأكد  
على  ومبادراته شاهدةً  مواقفه   العريب والدويل، وال تزال   ، وإمنا على املستوَيني  فحسب   واخلليج   ارات  يف اإلم

 .والعال   املنطقة   ودول   شعوب   مجيع   حيظى بتقدير    عصرايً  ا قائدً  بوصفه   استثنائيته  
بعاِم زايِد ؟  2018ملاذا مسي عام    - 1 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

؟  1966أغسطس  6يف أّي ذكرى يوافق اتريخ   -2 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

إلجابَة الّصحيحَة مما بَي القوسِي : أختاُر ا -ب     
 

زايد ( –الث قافة  –) اخلي  بعام ____________ 2018مسي عام -1  
بعام زايد مبناسبة مرور _________ عاًما على والدِة الّشيخ زايد رمحه هللا  2018مسي عام -2  

 (50 – 100 – 90 )  
1966أغسطس عام 6اليد احلكم يف إمارة __________ يف توىل املغفوُر له الّشيُخ زايد بن سلطان مق -3  

ديب ( –أبو ظيب  –) الش ارقة   
: مبا هو مطلوبمألُ األشكاَل اآلتيَة أ -ج  
: كان الّشيُخ زايُد رمز   * 
 
 
 
 

أستخرُج مَن الفقرِة الّسابقِة ما أييت :  -د  
وين كسر _____________تن -2                           ____تنوين فتح ___________-1   
مهزة قطع ______________ -4                          _سم إشارة للبعيد __________ا -3  
_____بينهما تضاد _________ و _____كلمتي    -6مجع تكسري _____________      -5  
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 الس ؤال الر ابع: ) املهارات الل غوية ( أ- أصّنُف اجلمل الّتالية حسب اجلدول اآليت:
 اجلملة الفعل الفاعل املفعول به

 أكَل حممد  الت فاحةَ    
 زاَر أيب املتحفَ    
 فتَح أمحد  ابَب القصر     

 
أكمُل اجلمَل ابملطلوِب بَي القوسِي :  -ب  

فاعل   (    )                          .ركَل ____________ الكرةَ  * 
)  مفعول به (                          .شرَح املعلُم ____________  * 

) مفعول به   (                         .اشرتى أيب _____________  * 
()  فعل                                     .   _______ أمحُد البابَ  * 
)  فعل     (                                     ._______ أمي الكعك * 

)   فاعل   (                                      .العدوَ هزَم _______  * 
 

:  فعلية   أعّّبُ عِن الّصوِر اآلتيِة جبملة   -ج  
 
 
 

                                  ______________________________________  
 

 
 
 

____________________________________ 
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 الس ؤال اخلامس: ) مهارة اإلمالء ( :
 

 ِة الصحيحِة مما بَي القوسِي :أمألُ الفراَغ ابلكلم -أ 
) خبارى  ،  خبارا  (  ______________ينتسُب اإلماُم البخارُي إىل مدينِة  –أ     
) احلسىن  ، احلسنا (    _____________ ــــــمَن الواجِب علينا معاملة والدينا ب -ب   

املرضا ( –) املرضى    ___________________انَة ُف معابيِب ختفّ مساعُة الطّ  -ج  
اهلداىي ( –) اهلدااي  _______________________أهداين أيب العديَد مَن  -د  
ى (فرنس –) فرنسا  ___________________________ ابريُس عاصمة -ه    
اليمنا  ( –) اليمىن   __________________________عاَم ابليدِ أنكُل الطّ  -م   
موسا ( –مريًضا  ) موسى ____________________________ زميلنا  كانَ   -و  

( املستشفا  –) املستشفى      ____________________ قمنا بزايرِة صديقنا يف -ي  
 

أكتشُف اخلطأَ يف العباراِت اآلتيِة مثّ أصوبُه : -ب  
)                            (                                 .يسعا املسلُم إىل اخلريِ   -1         

)                            (                               .ىالعصى من معجزاِت سيدان موس   -2        
(    )                                          .هللا تعاىل جييُب الداعي إذا دعى    -3         
(      )                                               .على سهَر الليايلمن طلَب ال  -4         

(     )                                                    ؟متا ستذهُب إىل الرحلِة  -5          
 

أكتُب ثالَث كلمات  تنتهي أبلف  قائمة  :  -ج  
 

  __________________         _____________            ____________  
 

: أكتُب ثالَث كلمات  تنتهي أبلف  لينة   -د      
 

   ____________________           _____________          _____________ 
 


