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                              2017  – 2018 
 غري الّناطقني هبال –الّلغة العربّية                             

 ورقة مراجعة لالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي الثّاين                             
 ّتاريخ :_______________( _________ ال  5االسم :_________________     الّصف )  

 
 :فصل الربيع (  ُأِجُب َعْن األسِئلِة التَّالية من درس ) أحب  : الا أوّ الّسؤال األوَّل: 

جرة الشّ  حتتَ جيلسان مها  ،هي تزور بيت جدها، مظلة زرقاء اآلن. ندى حتملُ  حار   هذا فصل الّصيف، اجلو  
 .كبريةال

 يكون اجلو فيه؟ما اسم الفصل الوارد يف الّنّص ؟ كيف  -أ
 __________________________________________________ 

 ؟ ماذا حتمُل ندى -ب
 ___________________________________________________ 

 اثنياا أستخرُج من الفقرِة الّسابقِة : 
 فعالً _____________________ -1
 امساً  _____________________ -2
 ___حرف جّر _______________ -3
 _________________اغائبً  اضميً  -4
 ضّد كلمة صغية  ______________ -5
كلمة ابرد_________________ -6  __ضد ّ
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 اثلثاا : أترجمُ  الكلماَت اآلتّية إىل الل غة اإلجنليزية:

 
Word Translation 

  ِمعطف 

  سحاب

  مساء

  خريف

  شتاء

  ن والبحر:يمن درس عالء الدّ الّسؤال الثّاينّ: 

  أوّ الا : أقرأُ الفقرة التّالّية وأجيب عن األسئلة اآلتية :

من  اقرتبَ  البحرِ  إىلعالء الدين  . ذهبَ باحِ صّ ين شبكته يف المحل عالء الدّ  ،فقري ين صياد  عالء الدّ          
بكة ين الشّ عالء الدّ  فتحَ  .اين وجّر الّشبك . هي ثقيلة جدا الدّ  عالءُ  . انتظرَ مكبكة ليصطاد السّ املاء ورمى الشّ 
  من الّسمِك. ووجد قدر كبري

ماذا يعمل عالء الدين ؟-1  

_______________________________________  

 



3 

 

؟ مىت ذهب إىل البحرِ    2-  

_________________________________________ 

بكة ؟ماذا وجد يف الشّ    3-  

______________________________________                          

 أستخرُج من الفقرة الّسابقة ما يلي :اثنيًّا: 
 ____________   اامسً فعالً ____________                  

 ____________اغائبً  احرف جّر ___________         ضميً 
 ضد كلمة خفيفة _________       ضد كلمة أغلق  __________

 ___   كلمة هبا الم قمريّة ___________كلمة هبا الم مشسّية______
 
  :: أمألُ الفراغات ابلكلمة املناسبة:لثاااث

متأل –جير  –يرمي  –يقتل  )  ) 

  .الّشبكة   الّصيادُ _________________

  ِة.يف الّسل الكرة   الولدُ  _____________

    .يِ صابلع الكوب   ةُ أاملر ___________

  اثلثاا: أكمُل اجلمَل مستعينا ا ابلكلماِت اآلتية:

(  مها –هذه  –هذا   )كتاب كبي .    ____________ 1-  

( مها  –هذان  –هااتن  ) بنتان مرتبتان .    ___________-2 

 3-   ___________  مها –هو  –هي  )   .ابلكرةِ  تلعبُ   )

(  4-_________________  هو –هن  –هؤالء   )يلعبون .  أوالد   
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 :درس ) الراعي والّذئب (ن الّسؤال الثّالث م
  أوّ الا : أقرأُ الفقرة اآلتية ثّ  أجيبُ  عن األسئلةِ  :

 . وصلَ وعصاهطعامه وزمارته  حيملُ  ،يف الّصباحِ  الّراعي من القريةِ  . خيرجُ . هو يرعى أغنام القريةراع صال        
.مهاعي طعاالرّ  يتناولُ . كبرية    شجرة   حتتَ  . هو جيلسُ إىل املرعى اعيّ الرّ   
ويغين ث ينام .   

 ؟ صاحل ماذا يعملُ  -1
 ______________________________________________  

 صاحل ؟  ماذا حيملُ  -2
_______________________________________________ 

 
 اثنياا :أترجمُ   الكلماتَ  اآلتّية إىل الل غة اإلجنليزية  :

Word Translation 

  أغنام 

  عصا 

  مرعى

  ئب ذ

  راع

 
 
 



5 

 

 اثلثاا : أقرأُ وألوُن : 
 الّراعي ابللون األزرق –األغنام ابللون البين 

 

 
 

 رابعاا: أكتُب مجلةا تعّّب عن الّصورة الّسابقِة:
 
 _______________________________________________________ 


