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   2017  – 2018 
 لثورقة مراجعة لالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي الثّا –الّلغة العربّية 

 اريخ : __________التّ _____ (  5)   االسم :_________ الّصف
 السّ ؤال األوّ ل: من درس ) القرد والغيلم ( أ- اقر ْأ الفقرَة اآلتيَة مثّ أجبْ :

 .ملًكا جديًدا حنن نريد   .عجوز   نت اآلن ملك  : أَ الت لهر وقَ إىل ماه   قرود  هبت الْ القرود .ذَ  ملك   ذا ماهر  هَ 
 .تني شجرة   هذه   .ناك أشجارًا كثريةً ه   شاهدَ  .احل  ه إىل السّ اتّ  .الغابةَ  ماهر وتركَ  غضبَ 

 .فيه بين بيًتا كبريًا وسكنَ و  ،جرةَ الشّ  ق القرد  تسلّ 
أيكل  تينة ويرمي يف املاء  القرد  ياًل. مسَع القرد  صوًًت مج سقطت تينة يف املاء . .هو لذيذ  جًدا .نيَ رد  أيكل  التّ قال

الغيلم  ال يذهب اآلن إىل  .احل  مها أيكالن التني ويلعبان على السّ  .الغيلم صديق  القرد  اآلن .يضحك   مثّ  ،تينة
 وهي ال أتكل وال تشرب.  ،ا مريضةلغيلم حزينة  ألنّ زوجة ا .بيته  

   ؟يريد القرود من ملك الغابةماذا -1 
___________________________________________________________ 

؟ابةإىل أين اجته ماهر بعد ما ترك الغ -2  
__________________________________________________________ 

  ؟م مريضههل كانت زوجه الغيل -3
_________________________________________________________  

 : طأعالمة خطأ أمام العبارة اخلضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة و -ب   
)       (                      .  ماهر ملك الغابة  -1  
)      (  . احل ليسكن يف الغابة ماهر السّ  تركَ  -2  
(       )           تني .    ر يف شجرة  ماه   سكنَ  -3  
(       )       ورجع لزوجته .  القرد   الغيلم   ركَ ت -4  
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 استخرْج مَن الفقرَة الّسابقَة مايلي :  -ج
 ______جوز:___معىن : عَ  -2                  ________:___ اامسً  -1

 د- رتّ ْب الكلماَت اآلتيَة لتصل  إىل مجلًة مفيدًة : 
صديق -م الغيل  -القرد  -1  

_________________________________________________________  
باحة الس   -ال  -يعرف  - القرد  -2  

_________________________________________________________ 
إىل  - ذهب   -احل الس   - الغيلم  -3  

__________________________________________________________ 
  أيكل   - القرد   - التي  -4

__________________________________________________________  
 إىل الّلغة االجنليزية:املفردات الّتالّية ترجْم  -د

 الّّتمجة الكلمة
  جوز ع  

  ساحل 
  ود قر  

  غيلم 
   شجرة  

  لة الس    
 :اقرْأ الفقرَة مثّ أجْب  -أافتح اي مسسم (  ) درسمن  :الّسؤال الثّاين

يف  هو يسكن   .وطماع   غينّ  رجل   قاسم   أخو علي اباب. قاسم   .صغري   يف بيت   . هو يسكن  فقري   اب رجل  لي ابعَ     
 ،طب يف السوق  الَ  .علي اباب يبيع  املدينة  يف طب الَ  هو جيمع   .غابة  باح إىل الْ علي اباب يف الصّ  يذهب   .كبري    قصر  

 .ويتجهون إىل املغارة   الذهب   ون أكياسَ هم حيمل   ربعني لًصا.علي اباب أ يشاهد   .كرحم واخلبز والسّ شّتي اللّ ويَ 
 .هبَ الذّ  اللصوص قاسم وهو أيخذ   يشاهد  ا، كبريً   اكيسً   وحيمل   هو يذهب إىل املغارة   .هبة الذّ قاسم يعرف قصّ 

 وقتلوا قامسًا. اللصوص   غضبَ 
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 وق؟ماذا يشرتي قاسم من الس   -1

___________________________________________________________
 ؟أين يسكن قاسم   -2

___________________________________________________________ 
 ؟  علي اباب إىل الغابة   مىت يذهب   -3

__________________________________________________________ 
 : ضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارات التالية -ب
   (    صغري.    ) يسكن علي اباب يف بيت   -1
 (     )    قاسم أغين من علي اباب.       -2
 (    )        اد مسك .      اباب صي   يعل -3
 علي اباب أربعي لًصا.       )     ( شاهد   -4
 علي اباب.            )     ( اللصوص   قتل   -5
 القوسني  : اخّْت اإلجابَة الّصحيحَة مما بنيَ  -ج

 (    طماع     -  سعيد    )                 ________   .    رجل   قاسم   -1
 (   الذهب     – املاء   )          . ________ أكياس    صوص  الل   حيمل    -2  
 : املناسب الكلمة ابلضدّ  صلْ -د

  دّ الضّ  الكلمة 
 خيرج    ي  ْنزل

 طويل مفتوح  
 مغلق    قصري

 ي صعد يدخل  
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 إىل الّلغة االجنليزية:املفردات الّتالّية ترجْم  -ه
 

 الّّتمجة الكلمة
  خرةالص  

   املغارة
  مغلق

  احلطب
 

 :اخلطأ املوجود يف اجلمل التالية حصحّ  -ة ( أ: ) القواعد الّنحويّ الّسؤال الثّالث
                __________________________________.     العصري   (شرب  ي   هي ) -1
    __________________________________      .العصري يشرب( هم ) -2
           __________________________________   .التلفاز   ( شاهد  هو ) ت   -3
                  __________________________________      .ابلكرة   يلعب ( مها ) -4

 :ثىن املضع دائرة حول املفرد وخط حتت  -ب
  .ة   واسع: الغابة  1
 .: الولدان كبريان2
 .مغلق   : الباب  3
                          .جراتن طويلتان: الش  4
 : رف  اجلر  املناسب  أكمْل الفراَغ حب -ج 

 . املغارة  _________  ص  الل    -1
 . كرسي الْ _________ اباب   عليجيلس    -2
  .  املدرسة  ذهبت  ________   -3
 .   القلم  _____   لولد  ا يكتب    -4
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 : وضع خطًّا حتَت املبتدأ وخّطني حتَت اخلّب امسيةعّّبْ عن  الّصور اآلتية  جبملة -د
 

 _________________________________________ 

___________________________________________ 
 : القوسني  مة الّصحيحة مما بنيَ ) مهارة اإلمالء ( اخّْت الكل :الّسؤال الّرابع

 (   التي – الطي)               .       _______ ل  أيك القرد   -1
 (   هبالظ   – هب الذ  )                      . _____  صوص  سرق الل    -2
 ( يذهب   – هب  يز )             .       إىل الغابة   ______ علي اباب  -3
 (  خرة  الس   – خرة  ص  ال )       .               إىل _____ ص  الل   يتجه    -4

 :لوْن الّصورَة اآلتيةَ : الّسؤال اخلامس 

 
 ) مهارة اخلط ( انسْخ اجلملَة خبط  مجيل  ومرّتب  : : الّسؤال الّسادس

 فقري   اد  ين صيّ الدّ  عالء  
________________________________________________________ 


