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                              2017  – 2018 
 غري الّناطقني هبال –الّلغة العربّية                             

 ورقة مراجعة لالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي الثّاين                             
 ّتاريخ :_______________( _________ ال  6االسم :_________________     الّصف )  

 
 ( راءةالق   ) بيةف األد  : املعار  الا أوّ 

 السّ ؤال األوَّل: من د  رس ) تُ ف احٌة ألرب  ع ة(
 :ا يليها م ْن أسئلة  عمّ ُب أجي ثُّ  وارُ أقرأُ ال  

 
 ؟ عرفنيهل تَ  .ويل. ق  ماذا بَِيدي : األب  
 : َكيف أعرف  وأنَت تـ خفي َيَدَك خلف َظهرِك ؟ األم 

 ل ت فاحٍة ِمن َشَجرتِنا .: ا نظ ري أو ِ  ألبّ ا
 . ةٌ جَ وطازِ  : ما أمجََلها ! ت فاحٌة محراء   األم 
 . نان أجلِ ثرياً مِ كَ   بنيَ تعَ تَ  ، فأنتِ كِ ي لَ . هِ لي: تفض   األبّ 

 
؟  فاحةطع الت  ال ذي قَ َمْن  -1  

 األب الذي قطع التفاحة                               
 ؟ ِلماذافاحة؟ و ى األب الت  ِلمن أعطَ  -2

 اب التفاحة لألم . ألهنا تتعب كثريً أعطى األ                             
 ؟ ِصف الت فاحةأ -3

 تفاحة محراء وطازجة                       
   .جرةَقطَعت األم  ت فاَحًة ِمن الش  )ب(                    .َشجَرة َموز يف الَديقةِ تَكل م  َعن  : )أ( يَ  وارالِ  اَهذ -4

 .ِمن أجِلناَكثريًا    تَتَعب  األم)ج(                                                
 
    ما أمجلها تفاحة محراء وطازجة  ؟ فاحةِ ت األم  َعْن الت  َماذا قَال -5
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 الّسؤال الثّاينّ: من درس  )األ س ُد والف أرُ (

 ا يليها م ْن أسئلة:عمّ  بُ يأج لقطعة ثُّ ا قرأُ أ
 

 شى الفأر  . مَ غريةً بكًة صَ ـعه شَ مَ  ذَ ، و أخَ يتهِ ن بَ مِ  الفأر   رجَ خَ  يومٍ  ، وذاتَ ةالغابَ  نَ مِ  ريًباقَ  عيش  يَ  غريٌ صَ  فأرٌ  كانَ           
، اعيدً ة بَ راشَ ت الفَ ، طارَ ةبكَ ا ابلش  بَ رَ ، ضَ وتهِ ق   ل ِ ك  ا بِ ربَ ة وضَ راشَ إىل الفَ  الفأر   دَ عَ . صَ ةميلَ الَ  راشاتِ الفَ  يصطادَ ة لِ و الغابَ نَ 
امَسَك األَسد   وي.القَ  هِ وتِ صَ بِ  أرَ زَ ......وَ ..... د  األسَ  بَ ضِ . غَ داألسَ  لى أنفِ بكة عَ ت الشَ عَ قَـ وَ وَ  .. ا الفأر  سك بِ  ي  ولَ 

: أي   ؟ابلفأِر وقال: َمْن أنَت لِتضرِبين َعلى أنِفي  أان َصغرٌي وَضعيٌف وإنْ  .. اترك ين أذَهب  ها األَسد  الَعظيم... فـََقال الفأر 
م. موبَ  ..َشاَء هللَا سأساِعد َك يف يَوٍم ِمَن األّي  القوي . َجرى الفأر  نَْ  عد أّي  ، َسََِع الفأر  َصوَته   َع الَفأر  األسَد يَزأر  َو َسَِ

؟ ِعـْنَدما َضِحـْكـَت ِمـين   َهْل تَـذك ـر ،بِـس ـْرَعـٍة ِإْن َشاَء هللا .... أْسنـاين حاد ةٌ  كَ : أَي ها اأَلَسد  َسأْخـرِج ـاأَلَسِد، قاَل الْـَفـأر  
.. بَـَكـِة بِـَأْسـنـانِـهِ الش   قَـطَـعَ الْـَفأر  َحـْبـلَ  ،ـْأر  َعـَمـلَـه  بِـس ـْرَعـة. َبدَأ الْـفَ الـص ـغـيـر  لِـيـ سـاِعـَدكَ  اآلَن َستَـْعـِرف  ماَذا يَـْفـَعـل  الْـَفـأر  

 .يف َسـالمٍ  د  ـاآلن اأَلس .. َوَخرَجَ األَسد  ِمَن الْـَفـْتـَحـةِ ..ةً .. َعـِمَل اْلفأر  فَـْتـَحـًة َكـبـيـرَ َقَطَع... وَقَطعَ 
 ؟ ةإىل الغابَ الفأر    جَ رَ اذا خَ لِ  -1

   لِيصطاَد الَفراشاِت الَميَلة                                  
 ؟ ة الفأركَ بَ ت شَ عَ قَـ وَ  أينَ  -2

   َوقـََعت الَشبكة َعلى أنِف األَسد                                 
 ؟ دل األسَ عَ اذا فَـ مَ  -3

  َغِضَب األَسد                                    
 ـس ـْرَعـة ِإْن شـاَء هللا " ؟بِ  َمْن الْـقـائِـل  " أَيـ هـا األَسـد  َسأ ْخـرِج ـكَ  -4

  قاَل الْـَفـأر                                      
  ال َتضِرب األَسَد على أنِفهِ (  أ )   :ة َتقول ِه الِقص  َهذ -5

   الذي ي ساعد  الن اَس ي ساِعده  الن اس  (  )ب                          
 يف سالم  : بَعيٌد َعن اخَلطر كلمة معناها :ستخرج  من القطعة الس ابقة  أ -6

                                             يعيش ِفعل م ضارع :            أخذ .... –خرج  –كان ِفعل ماضي :   
                                                                   .أنف .... –الغابة  اسم ََمرور   :                يف ... –على  –من َحرف َجـر :   

 فأر:  م فرد )ِفئران(                              القوي :ِضد  )الض عيف(
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 :( حوالنّ  املفاهيم اللغوية ) :اثنياا

 ( الناسب: وصولسم الاالأو  شارةسم اإلاب الفراغ ) مأل  أ
 (  يتالّ   -هذا    -    هذه     -  الذي)  

 .يف الِعياَدةِ     اليت   َذَهبت  إىل الط بيَبةِ  -1
 .َع الت فاَحة ِمن الَديَقةِ َقط     الذي   األب   -2
 . فأٌر صغرٌي و ضعيفٌ       هذا -3
 .وطازجٌة  ت فاحٌة محراء    هذه   - 4
 

                                    :اإلمالء :اثلثاا
 :مما بني القوسني  احيحة إمالئي  اغ ابلكلمِة الص  الفر  مأل  أ

 (   الفراشاة – راشةالفَ  – الفاراشات )  .                                       ابلش بَكة  راشةالفَ   َضربَ  -1
 (                   شاهد – لِيت شاِهد  - لِت شاِهد   )                     الفيل. ت شاِهدلِ  صفَ ة أمام القَ ت األسرَ فَ قَـ وَ  2 -
 .    (   -؟       -    !   )                                          ! ما أمجََلها 3 -

 (  يَتقِدر - َتقِدر - يَقِدر)                            . َتقِدر حاَوَلت الن حَلة اخل روَج فلم -4
 

 :مجةرابعاا: التّ 
 ة :الجنليزي  غة اأ ترجم  إىل الل   -1

  الفأر. ديـقَ صَ  ـد  األسَ  حَ ، فأصبَ ـدَ األسَ  الفأر   ـذَ نـقَ أَ      
    The mouse saved the lion, and the lion became the mouse's 

friend. 
 
 العربية : أ ترجم  إىل الل غة -2

HOW WOULD A WEAK SMALL MOUSE HELP ME!?  
     وضعيف.رييساعدين فأر صغ كيف


