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 الثالثّ ورقة مراجعة لالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي  –اللغة العربّية 
 ( ______  الّتاريخ :_______________ اخلامسالّصف ) ____االسم :_________

 
 السّ ؤال األوَّل: من درس )التَّوازن البيئيُّ الطَّبيعيُّ (

اَسُم اْلعيَش يف كوكب  ، َوَجَعَل التَّواُزَن أساًسا هلَذ ه اْْلَياة ، فاْلمخلوقاُت ُكلُّها تتقصورة   َخَلَق هللا اْلكوَن يف َأْحَسن  
اْلمصال  اأْلرض    ، ل َتستقيَم دْورَُة اْلياة  يف ن ظام  َفريد  م َن التَّناُغم  وتَباُدل   والتَّواُزُن البيئيُّ  ، وتَ َتحقَّق االْستدامُة،ح 

ر  اْلبيئة  َعَمَلُة ب شكل  ُمستمّر دوَن إْحداث  أَيَّة  تَ ْغيريات  خارجيَّة  عليهالطَّبيعيُّ يَ ْعين أْن  ، يُؤّدي ُكلُّ ُعْنُصر  م ْن َعناص 
ُّ الَّذي يَ َقُع على َأَحد  َعناصر  اْلبيئة  ب فْعل  اإلْنس دُّ التَّوازن البيئّي ويعين األثُر السَّْلِب  ، أو واالختالل البيئيُّ ض  ان 

، م ل  الطَّ اْلعوا ، أوالْ بيعّية كالكوارث  واْلفيضاانت                                                                 والت ََّقيّن.                                                                                                                 الّصناعّي  و الّتطوُّر  فاف والتَّلوُّث، واالْحتطاب 

   
 1-أستخرجُ  من الّنص :                                                                    

_____________اجمرورا  ااسا -ب                              _____________امضارعا  فعلا -أ  
_________متوسطةكلمة هبا مهزة -ث         فعل ماٍض_____________                    -ت  
__________العناصرمفرد كلمة -ح                              كارثة__________مجع كلمة ال-ج  
؟املْقصود ابلتَّواُزُن البيئيُّ الطَّبيعيُّ  ما-2  

__________________________________________________________ 
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ل يف حدوث االختلل البيئيُّ؟و  مْن املتسبب األ-3  

؟البيئة من حدوث االختلل البيئي  على  كيف حنافظ-4  

___________________________________________________________ 

 5-اختارُ  اإلجابة الّصحيحة ممّا بني القوسني:
( اْليواانت _النبااتت _اإلنسان )        صنُع اْلغذاَء.ا اْلكائناُت اْلوحيَدُة الَّيت تألن   هباالس لسلُة اْلِغذائي ُة تبدأُ -أ  

) اخلنزير _الفيل _األسد (.   يتغذ ي َعلى القاذورات واْلفضلِت، لذا فهو يساهم يف ختليص البيئِة منها-ب  
  ( أتكل اللحوم _أتكل العشب _أتكل البكرتاي ) :                        املقصود ابحليواانت العاشبة ال يت-ت

ناسبَة للفقرِة اآلتيِة مم ا يلي:
ُ
 ث_أختاُر الفكرَة الرَّئيَسَة امل

اْلفاظ على البيئة-  
الّسلسلة الغذائّية-  
االختالل البيئي-  
) البداية _اإلستمرارية _النهاية (                 معىن كلمة االستدامة -ج  

 د-معىن كلمة تباغت الش  رطي الل ص         ) تفاجئ _تباعد _تر مي (
تتناغم _تتزايد _ تتناقص  ( )                  كلمة تتضاءل   مرادف-ذ  
 

 )درس إنَّ وأخواهتا( :الّسؤال الثّانّ 
 وأخواهتا.إنَّ وُتسمى  تدخُل على اجلملة االسية، اْلروف الّناسخة .1
 .كأن  ، لْيَت ، لعلَّ ، لكنَّ ،   أنَّ   :إنَّ من أخوات  .2
 مدلوهلما: .3

 ن على الت َّوْكيد وثُبوِت اْلمعىن .َيُدالأنَّ  إنَّ، -
َج ي _ لكن  تفيُد االْسِتْدراَك .-لْيَت تفيد الت مين  –كأن  تفيد الت ْشبيه -  لعلَّ تفيد الَّتَّ

 .اخلرب ويسمى خربها ترفعاملبتدأ ويسمى امسها، و  تنصب وأخواهتا، إنَّ -4
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 الّسؤال األول:

  مايلزم:ألمثلة الّتالية وُأغرّي أخواهُتا على اإنَّ أو إحدى ُأدخُل  اًل:أوّ 

 املاءُ ملوٌث  _________________ -1
 الس ماُء صافي ٌة _________________-2
 البستاُن مثمٌر _________________ -3
 ________________اْلقطَُّة  َنٌَِر      -4
 ___________________ ْلوَطُن أم  ا-5
 اّليت تليها:  على األسئ َلةآلتية ُُث ُأجيبُ أقرأُ الفقَرة ا اثنًيا:

بُة ساحًة ، وأضَحت املكتم ن الٌنشاط ؛ حيُث أن املَدَرَسَة ُشعلةٌ الَعَربية  حاف الً ابلفٌعاليات كاَن ُأسبوُع الُلغة  
.للُمسابَقات الُلَغوية  

  أسَتخرُج م ن الف قَرة ما يلي:

 ِفعل انِسخ __________________ -1

 َخََبُه __________________ -3      اسه _____________________ -2

 َحرف انِسخ ________________ -4

 َخََبُه ____________________ -6     _ اسه ____________________5

 إنَّ اهْلواَء ابر دٌ                   :الملة الّتالية ُأعربُ -اثلثًا

 إعراهبا الكلمة

  إنَّ 

  واءَ اهلْ 

  ابر دٌ 
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 ؤال الثّالث:السّ 

 :(صْوُت اْلمحبةمن درس )
ْئُب حاِملا وصَل رجُل اْلِفْطِر إىل اْلَمْتجِر بَ عْ  ) يََّة اجْلَديَدَة. اْشَّتى الرَُّجُل اجْلَرَس اْلِقْدَر النُّحاسِ  َد َأْن غادرُه الذِ 

الذ ئُب إىل بيِت وَصَل  إىل ِمْسَكِن الذ ئبِ  ، َوََحََلةُ ِب َواْلِفْطرِ ْن بْيِع اأَلْعشااْلكبرَي ِبُكلِ  اْلماِل ال ذي مَجََعُه مِ 
 للهول !( لِكْن ........)اي ،اْلَقش ِ 

  ! . كاَن بْيُت الَقش  فارغاا متاماا، وملْ  يَ ُعد ُهناك أى  مَن اأَلْعشابِ لِقْدُر النُّحاسي ُة ِمن يَدْيهسقطتِ  ا
 للهول!( سقط اجلرُس الن حاسيُّ الكبري ! لكْن .........)اي ،ل رجل الفْطِر إىل مسكن الذ ْئبِ ووص

 ٌة وصمَت كل  من رجل الفطر والذ ئبِ فْت نسمٌة لطيهب   جرةِ مل جيْد أاي  من األجراس ُمعلقاا على الش  
                          .ْترنْغ ( تناءى إىل أُُذنْيهما َصْوٌت مجيٌل )ْترْنْغ......ْترنْغ......

 :اّليت تليه أُ الّنص ُث ُأجيب على األسئلةأقر -
  الرَّئيَسَة املُناسبَة للفقرة  اآلتية  ممّا يلي :أختاُر الفكرةَ  -1
حبة يتسُع العامل-

َ
 . ابمل

 . احملبة كنز احلياة-
 . نزٌ احلياُة ك-
 أستخرُج مَن الفقرة  الّسابقة  ما أييت:-2
  مضارعاا______________فعلا -ب         تباعد___________كلمة مبعين -أ

 ___________ ضد كلمة اجلديدة -___________            دمجع كلمة األجراس-ج

 أضُع عنواانا للفقرة الس ابقِة؟-3
 
 .لسعادةأذكُر بعَض األشياِء ال يت ُتشعرين اب-4

____________________،________________،________________ 
 رجل الفطر؟ لو كنت مكان كيف تتصرفُ -5

______________________________________________________ 
 



5 

 

 ) املهارات اإلمالئية(: الّسؤاُل الّرابع
 1- أختاُر اإلجابة الصّ حيحة مما بني القوسني فيما يلي:

. ( البحرِ شاطيء  –شاطئ  –شاطء ذهْبُت يف رحلٍة مع عائليت إىل )  –أ   
( . تباطؤ  –تباطأ  –تباطئ هد دون تواٍن و ال ) راسة وبذل اجلعلينا الد   –ب    
( .املخطيء  –املخطئ  –املخطء معلمنا يعز ُز املصيَب وينب ُه )  – ت   
ف .( داخل الص  اهلدوؤ  –اهلدوء  –اهلدؤ  الُب اجملتهُد على )حيافُظ الط   –ث   
( مهنة اآلابء واألجداد . اللؤلؤ –اللؤلوؤ  –اللؤلوء  صيُد ) – ج   

 2-  ُأصنُف الكلمات الّتالية إىل كلمات تبدأ هبمزة وصل وكلمات تبدأ هبمزة قطع يف الدول التايل:
 ( انطلقَ _أمحد _  اقرتب_أسرة_أمجل _ابتعد _ادرسْ  )

 

 أسطر: يف أحد املوضوعني فيما اليقل عن مخسة   ُّ اكتب-3
 ، وضح ذلك مبيناا أثره عليك وعلى اجملتمع. الوقاية خرٌي من العلجِ ميان و ظافة من اإلالن  : املوضوع األول
. ِصف ذلك موضحاا عت السُّحُب وسقط املطُر الغزيرُ ، وفجأةا جتميف الصَّباِح كان اجلوُّ صافيًّا :املوضوع الثّان

 بيعة يف الكون من حولك.مظاهر الط  
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 القطع مهزة مهزة الوصل
  
  
  
  


