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              2017  – 2018 
 لثث اال متحان الن هائي  للفصل الد راسيلالورقة مراجعة  –غة العربي ة الل  

 ______الت اريخ:_______ _____  (  الر ابع__ الص ف )  االسم :_________
 

 الس  ؤال األول : من درس أطباء اإلنسانية 
 أقرأُ الفقرَة اآلتيَة مث  أجيُب : 

ِم اإلنساني ِة خلدمِة البشري ِة، فكانوا كخلي ِة َم العلماُء العرُب واملسلمون يف خمتلِف العلوِم األساسيِة والعلو أسه
م ، يطرقوَن األبواَب ويرحتلوَن من مكاٍن إىل آخَر طلًبا للعلِم مما أوصَل نفائَس كتبهم وإجنازاهتالن حِل ال ميل ونَ 

 رهم العاملُ يف شرقِه وغربِه . ، وقد قد  ألشهِر الص روِح العلمي ةِ 
 ُج مَن الفقرِة الس ابقِة ما يلي:أستخر أو اًل: 

   ____كلمة معناها ) ينتقلون ( ___________________________   -1
( ___________________________ حيبون ويرغبون كلمة ضّدها )     -2  

_____كلمة مفردها ) الّنحلة ( ___________________________-  3 
 4- كلمة مجعها  )  خالاي ( _________________________________

فعل ماضي  __________________       ،    _________________  امضارعا  فعالا   -5 
_حرف عطف _________________      ،حرف جر ___________________     -6 

_____كلمتان بينهما تضاد _____________   ___________  -7 
كلمة هبا ألف تنوين الّنصب  __________________- 8 

 اثنًيا : أجيُب عِن األسئلِة اآلتي ِة : 
ما هي أشهر اخرتاعات الرّازي ؟   -1 

___________________________________________________________
__________________________________________________________ 

سهامات أبو القاسم الّزهراوي ؟ إهم وضح أ - 2 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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 3-من هو مكتشف الّدورَة الّدمويِّة ؟ ويف أّي مدينة ُولَد ؟ 
___________________________________________________________  

أعّّبُ عِن الطّبيِب أبوبكِر الرّازي  جبملة مفيدة موظفاا مجلة فعلية ؟ - 4 
___________________________________________________________ 

 الس ؤال الث ان  : من درس اتريخ الد مى : 
 أقرأُ الفقرَة اآلتي َة مث  أجيُب عِن األسئلِة : 

ا لعبٌة قدم لعبٍة لألطفاِل يف الت اريخِ ، وهي تعد  أمى يف كل احلضارات الن اُس الد  عرفَ  . وميكُن تعريُف الد ميِة أبّن 
، فقدميًا صنع الن اُس الد مى مَن الط نِي واخلشِب و حيواٍن تصنُع من مواد  خمتلفةٍ مزي نٌة على شكِل إنساٍن أ

إم ا من البالستيك أو من تصنُع مى احلديِث فمعظُم الد . أما يف العصرِ ِر والعظاِم واألقمشِة والعاجِ واألحجا
 . القماشِ 

 1-ماهي الّدمية وفَق قراءتك للفقرة ؟ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

ا ؟ من أّي مادة تصنع الّدمية قدمياا وحديثا  - 2 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 3- أستخرُج مَن الفقرِة الس ابقِة ما يلي :
كلمة معناها ) تعتّب ( _________________________*  
__________كلمة ضّدها ) متشاهبة ( ______________*  

___ كلمة مجعها ) العصور ( ________________________ * 
 *كلمة مفردها ) الّدمية ( ________________________
 *ضمري رفع منفصل ___________________________

 *حرف عطف ___________________
__تنوين فتح ________________ *تنوين ضم ________________                  * 

 *تنوين فتح __________________ 
 *مجلة فعلية ________________________________________________

 * مجع مؤنث ___________________          * مجع تكسري ___________________
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  الس ؤال الث الث : مهارة الن حو : 

 أو  الً :أقرأُ اجلمل اآلتية مث   أحو هلا إىل ما أييت :  
هَي تكتُب الواجَب .- 1 

 هم _________________________________________________
 2-أان أذهُب إىل املدرسِة يف الّصباِح .

 هن __________________________________________________
 3-حنن حنافُظ على نظافِة الّصِف كّل يوٍم .

________________________________هو __________________  
    اثنيًّا: أختاُر الض مرَي املناسَب وأضعُه يف الفراِغ :

حنن ( –أان  –هن   –هم  –هَي  –هو  –أننت  –أنتما  –نِت أ –أنتم  –) أنَت   
داا .___________  يذاكُر دروسِه جيّ  -أ   

حيافظّن على الّصالِة . __________  -ب   
العصرَي كّل يوٍم .__________ أشرُب  -ت   

-ث _________ نسمُع كالَم املعلمِة .  
-ج _________ يلعبوَن ابلكرِة .  

___  تتحدُث مع زميالهتا . ______ -ح   
بواجباتك .  هتتمَ    _________   -خ 

-د  _________ تدرسنَي   يف املدرسِة .   
-ذ _________  تذهنَب إىل املسجد .   

-ر    بعد كّل صالِة ._________  تتلوَن القرآنَ   
تشاهدان التلفاَز . _____________  -ز   
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                                                                                             أعرُب اجلملة اآلتيَة :    اثلثًا: 
 *غرَس املزارُع األشجاَر 

 
 الكلمة إعراهبا

 غرسَ  
 املزارعُ  
 األشجارَ  

 
 الس ؤال الر ابع : مهارة اإلمالء والت عبري:

قيمِ  املناسبِة:  1-أكمُل الفراَغ اآليت بوضِع عالمِة الّت 
عّلُم لتالميذه ______ ما أمجَل هذا اليوِم ________  من منكم سيذهُب إىل البحِر ______قاَل امل  

_ __________ واجلُو لطيٌف ______الّشمُس ساطعٌة   
قيِم يف اجلمل اآلتية مث أصو بُه :   2-أكتشُف اخلطأَ يف توظيِف عالمات الّت 

(       )        ما أمجَل رائحة الّزهوِر .                 * 
)        (      العصا من معجزات سّيدان موسى ؟      * 
)        (       مىت ستذهُب إىل الّرحلِة !               * 

)        (       ذاكرُت دروسي ؟ وكتبُت واجبايت .     *  
)        ( جنَح أمحُد بتفوٍق ! ألنه ذاكَر جبد واجتهاد.   * 

 
 :اآلتي ِة جبمل فعلية مفيدةأعّب ُ عِن الص وِر  -3
 

                                                                                                          
 

 
___________________________                   ___________________ 
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