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                              2017  – 2018 
 غري الن اطقني هبال –غة العربي ة الل                              

 ورقة مراجعة لالمتحان الن هائي  للفصل الد راسي  الث اين                             
 ________الت اريخ :_______ ___( ______ 4  الص ف ) االسم :_________________    

 
 درس ) يف احلديقة(

 الس  ؤال األو  ل: أرت  ب   الكلمات   اآلتية   ألكون   مجلة   مفيدة  :
إىل – ينظر   – أمحد   -  العصفور    

أمحد  إىل العصفور  ينظر    
فوق   – يغين – جرة  الش   – العصفور    

 يغين العصفور  فوق الش جرة  
تسقى –ى هد – العصفور    

صفور  هدى تسقي الع  
 

 الس  ؤال الث  اين: أمل   الفراغ أبحرف اجلر املناسبة:
 

(    على – يف –إىل   )   
 .يالكرس  على البنت   جتلس   •
 .احلقيبة    يف  القلم   لميذ  الت   وضع   •
 الراديو.  إىل  الولد   يستمع   •
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 جنليزية:غة االإىل الل   ترجم  أ: ث الثؤال الالس  
 

Word Translation 
 Wing جناح
 nest عش

 branch غصن
 medicine      دواء

    Sad حزين
 املدينة درس يف

 :مفيدة   مجال   كون  أل اآلتية   الكلمات   رتب  أ :ال  أو  
  تشرب   -   اعصير   -  األم    -1

 تشرب  األم  عصيرا
  أيكل   -    شطية  -  األب   -2

 أيكل  الولد  شطيةر 
 أمل  -  تقرأ   -جملة   -3

 ل  جملةر تقرأ أم
م األسبوع :  :اثني ا  أمل  الفراغ  أبّي 

 اجلمعة   ،اخلميس   ،األثنني   ،األحد   ،األربعاء    ،الاثء الث    ،بت الس     
 اجلمعة. ،  اخلميس،  األربعاء،  الاثءالث   ،  األثنني،  األحد، بت الس  

 الفراغات مبا يناسب: مل  أ:ااثلث  
 مها ( –هى  – هو)                  .       صغي   ولد     هو
 (   هو – هم –مها  )                     .يلعبون ابلكرة   هم
 هو ( –هم  – مها)           تليمذان مرتبان. مها

 على ( – عن –)ىف           الكتاب. عنالبنت  تبحث  
 مها ( – يه –) هو             .جمتهدة   طالبة   هي
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 جنليزية:غة اال الل  إىل ترجم  أ:اخامس  
 

Word Translation 
 hotel فندق
 station حمطة

 bus حافلة
 city مدينة
 sad حزين

 
 
 

 جزيرة الكنز درس يف                                           
 كون مجلة مفيدة:أل تية  اآل الكلمات   رتب  أ :و ال  أ

 إىل – يصل   –املركب  –اطئ الش  
 إىل الش اطيء يصل  املركب  

 يميش –املركب  –ىف  –املاء 
 ميشي املركب  يف املاء  

 األوالد  – يف –املركب 
 األوالد  يف املركب  

 مبا يناسب: الفراغ   مل  أ :ااثني  
 عن ( –على   -) إىل  

 .الكنز    عن الولد   يبحث  
 .يالكرس  على  البنت   جتلس  
 .املدرسة    إىل  البنت   تتجه  
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 ها:بني الكلمة وضد   صل  أ :ااثلث  
 

 بعيد    ميني                                          
 صغي    قريب
 حزين    كبي

 ينام    سعيد
 يسار               يستيقظ

 
 
 

 جنليزية:إىل اإل ترجم  أ: ارابع  
Word Translation 

  Island جزيرة
 treasure كنز

 map خريطة
 right ميني

 left يسار
 
 
 
 


