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                              2017  – 2018 

 
 ورقة مراجعة لالمتحان الن هائي  للفصل الد راسي  الث اين –غة العربي ة الل                              

 _______الت اريخ :_______ ___( ______  اخلامس االسم :_________________     الص ف )  
 

ِذيَةِ ( َحأ  الس  ؤال اْلوَّل: من درس )اتريُخ اْلأ
وَّلَ  نأساَن اْلأ ُد الأُعلماُء َأنَّ اْلأِ َرارَِة كاَن يُلفُّ َأوأراَق اْلشأجارِ   يُ ؤَكِ  َل َقَدَميأِه ِِلمايَتهما ِمَن اِلأ غأصاَن النَّاعمَة حوأ ، َو اْلأ

يواانِت ابأتغاَء الد ِ  فِء . استخدَم ، َويف الأمناِطِق الأباِرَدِة كاَن يلفُّ ِفراَء اِلأ
ذِ  َحأ ََتَع عاِمُل 1882يَِة، ويف عاِم اْلنأساُن أدواٍت َبسيطًة ِلُصنأِع اْلأ م اخأ

ذاِء ، َوأدى َذِلَك إىل  كيِل اِلِأ ِذيَِة)جان أرنست ماتسليجر( آلةً  لَِتشأ اَْلحأ
اضِر فَإنَّ  رى إىل ِزايَدِة إنتاِج اْلحِذية ويف الوقت اِلأ َتاِع آالٍت ُأخأ جانب اخأ

َزِر، وُُتاُط  زاؤها ابللَّي أ اسوِب، وتُ َقطَُّع أجأ ذيَِة تَِتمُّ بَوساطَِة اِلأ َحأ تصاميَم اْلأ
  آبالٍت يَ َتَحكَُّم فيها اِلاسوُب.

 -أقرأ  الّنص ثّ  أجيب   على األسئلة:
 : من الن ص   أستخرجُ -1
_____________اجمرورا  ااسا -ب                              _____________امضارعا  فعلا -أ  

كلمة هبا مهزة متطرفة_________-ثفعل ماٍض_____________                             -ت  
مفرد كلمة األوقات__________-مجع كلمة احِلذاء__________                               ح-ج  
هبا مهزة قطع__________كلمة -كلمة هبا مهزة وصل ________                                د-خ  
مجع مؤنث سامل____________-مجع تكسري_____________                               و-ه  
 

وَدِة؟-2 كْيَف ََحى اإِلْنسان  األوَّل  َقَدَمْيِه ِمَن احْلراَرِة ومَن اْلُب   
__________________________________________________________ 
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ل مْن اخرتع آلةا لَِتْشكيِل احلِْذاِء؟من أوَّ -3  

 
 

ل  اْرتداءه  ؟وماسبب  ذلَك؟-4 مانوع   احلِْذاِء الَّذي ت  َفضِّ  
__________________________________________________________ 

  :الس ؤال الث اين  
 : (س )كاَن وأخواهتامن در 

 ن وأخواهتا.كااألفعال الناسخة تدخل  على اجلملة االسية،وت سمى  -
  كان ، أصبح ، أمسى ، أضحى ، ابت ، مازاَل ، ليأَس ، صاَر ،ظل .:  من أخوات كان .1
 .ترفع املبتدأ ويسمى امسها، وتنصب اخلرب ويسمى خربها: كان وأخواهتا .2

 أ-  أُ كمل ما أييت : اجلملة االسية تتكون من :_____________،____________
 اسب مث  أضبُط أواخر كلماهتا ابلشكل :اجلمل اآلتية  خبرب من _ُأمتمُ ب

 كاَن احلاكم  _______________-1

 َصاَر العدو ________________-2

3-________________  ظّل العدل 

 أمسى السجني ______________-4
 :اجلمل اآلتية بوضع االسم احملذوف يف املكان اخلايل وأضبُط آخره ابلشكل أمتمُ -ج

 .ا__________مستبدا كانَ -1

 .___________حممودااليسَ -2

 __________قريةا صغريةا.صارَ -3

 ._________  ابرداا أصبحَ -4
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 ونوعه وفق اجلدول: وأبي   املبتدأ واخلرب دُ ُأحد   -د

 نوع اخلرب        اخلرب         املبتدأ     اجلملة      

    الكتاُب مفيد      

    العصفوُر فوق الشجرةِ 

  

 :لة الت اليةاجلم أعربُ -ه

واُء ابرًِدا  كاَن اْلأ

 إعراهبا الكلمة

  كانَ 

واءُ    اْلأ

  ابِرًدا

 
 ؤال الث الث:الس  

 :(اخلوُف أييت من الد اخلِ من درس )
( أبنَّ االْلتفاَت لِ  كانَ       وسَيْجَعل ه  يَ ْلَتفت  َطواَل الطَّرِيق،َوه َو  مرٍَّة واحَدٍة َسيَ ْزرَع  اخلَْوَف يف قَ ْلِبِه،ي ْدرك  )يون س 

يف ه  َصْوٌت َعاِبٌر.   َما ال ي ريد ه  ،فهو" رجٌل "ش جاٌع َوَقِويُّ، وال ُي 
 :ال يت تليه اْلسئلةِ  نع ُأجيبُ  أقرأُ الن ص مث  -
ناسبَة للفقرِة اآلتيِة ممّا يلي :أختار  الفكرةَ _1

 
  الرَّئيَسَة امل

 اِت أْمٌر عابٌر.اخلَوف  مَن األصو -
 يون س  ي درِك  خ ط َورَة االْلتفاتِ -
 يون س  َشْخٌص ش جاٌع.-
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 أستخرج  مَن الفقرِة الّسابقِة ما أييت:-2
 فعلا مضارعاا______________-_______________          بيعرف   كلمة مبعىن-أ

 
______________             د-ج  ٌف___________ كلمة ضّدها ضعي-مفرد كلمة الطّرق 
 
 أضع  عنواًنا للفقرة الّسابقِة؟-3
 
 أذكر  بعَض األشياِء اّليت ت شعرين ابخلوف ؟-4

____________________،________________،________________ 
 

 ) املهارات اْلمالئية(: الس ؤاُل الر ابع
 1-ُأكمُل الفراغ اآليت بكلمة مهزهتا متوسطة مناسبة مما أييت:

___________عليٌل .اإلم-أ ارات   
م  _________ سهلةا.ب_طرَح املعلّ   

 ج  _ ________الطَّالب  واجبه يف البيِت.
 د_ _________ ُيشى ربه .

 2-  ُأصن  ُف الكلمات الت الية إىل كلمات تبدأ هبمزة وصل وكلمات تبدأ هبمزة قطع يف اجلدولِ  التايل: 
 نطلق(ا)اقَتب_أسرة_أمجل _ابتعد _ادرس _أمحد _ 

 
 القطع مهزة            مهزة الوصل                    
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 :اْلجابة الص حيحة من بي القوسي أختارُ -3
 املستشفا( -)املستشفى               ذهَب املريض  إىل_________         -1

 لغة (ا –)اللغة                      ______العربية .            أحبُّ  -2
 القراءة( -________غذاء  العقِل .                            )القرائة-3

 
 الس ؤال اخلامس:)املهارات الكتابية(:

 أكتُب يف أحد املوضوعي الت اليي:
 املوضوع اْلو ل :

 ( صموتقدير اخلِ  َتامِ رب واْلصرار مع احا هي تقوية لروح الص  إن   سم،ضالت وبنية اجلِ ال تعين تقوية العَ  ةُ ايضَ الر   )
 يتحلى هبا أنأ  والعقل وكذلك الص فات اليت جيبُ ايضة للجسم الر  ا اليقل عن مخسة أسطر عن أمهية أكتُب فيم

  .ايضي  الر  
 املوضوع الث اين:

َياِة، فَيجُب َعلينا أنأ ََنأتاُر اْلصدقاَء اْلخياِر ونبتعَد َعِن اْل ) ِت اِلأ  (صأدقاِء اْلشرار الصََّداَقُة إحدى َضُرورايَّ
            .لاملفض   يصفات صديق أبي  من خالله أسطر عن أمهية الصَّداقة يف حيايتأكتُب فيما اليقل عن مخسة 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 


