


  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة       

  :الّسند 

إّني أحّب أن أعظك بعظة فیھا غلظة (یا أمیر المؤمنین ، : الّرشید  للخلیفة ھارونقال رجل        
كّال فإّن اهللا تعالى ، أمر من ھو خیر منك أن یلین القول لمن ھو أشّر مّني ، : قال ) . ، فاحتملھا

فقوال لھ قوال لّینا لعّلھ : ((عندما أرسلھ إلى الّطاغیة فرعون  –علیھ الّسالم  –لنبّیھ موسى  قال
  )).ر أو یخشى یتذّك

 
  من ھو اّلذي خیر من الكاتب ؟ ومن ھو أشّر من الخلیفة ؟ 1-

  )أمیر المؤمنین ، عظة ، غلظة : (ھات معاني العبارات التالیة  2-

 )أحب ، كّال ، أمر ، یلین : (ھات أضداد العبارات التالیة  3-

 
  أعرب العبارات اّلتي تحتھا خط  1-

  .حّول إلى جماعة المتكّلمین العبارة اّلتي بین قوسین في الّسند  2-

 :استخرج من الّسند ما یلي  3-

  فعل مضارع  اسم موصول   فاعل  مضاف إلیھ
        
  

 
األفعال (موّظفا .أوجز قّصة سیدنا یوسف علیھ الّسالم مع إخوتھ وكذلك مع أھل مصر القدیمة     

  ).وبعض األفعال الّناسخة ، وكذلك الحال الخمسة ، 

  

  

  

                            

  
  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة       

  :الّسند 

  خلق المسلم                                      

  :یقول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسّلم        

 أن یحقرالمسلم ، ال یظلمھ ، وال یخذلھ ، وال یحقره ، بحسب امرئ من الّشر  المسلم أخو(( 
أخاه المسلم ، كّل المسلم على المسلم حرام ، مالھ ، ودمھ ، وعرضھ إّن اهللا ال ینظر إلى صوركم 

   وأشار إلى (لكم ، الّتقوى ھاھنا ، الّتقوى ھاھنا ، وأجسادكم ، ولكن ینظر إلى قلوبكم وأعما
أال ال یبیع بعضكم على بیع بعض وكونوا عباد اهللا إخوانا ، ال یحّل لمسلم أن یھجر أخاه )قلبھ 

  )).فوق ثالث 

 
.استخرج من الّسند ثالث محّرمات   -1 

)، حالل ، الفجور المسلم : ( استخرج أضداد العبارات التالیة من الّسند   -2 

) .ال یحّل لمسلم أن یھجر أخاه فوق ثالث :( ماذا یقصد بالعبارة التالیة   -3 

 
.أعرب ما تحتھ خط في الّسند   -1 

ھكذا ؟) امرئ(ما ھو سبب كتابة الھمزة في   -2 

كّل المسلم على المسلم حرام ، مالھ ، ودمھ ، وعرضھ :( أشكل العبارة التالیة   -3 

 

حقوق المسلم عن أخیھ المسلم ، وأشر إلى حقوق غیر المسلمین عن المسلمین  تكّلم على    
  ّنصب والجزم موّظفا أدوات ال. مدّعما ذلك بآیة أو حدیث للّرسول صّلى اهللا علیھ وسّلم تحفظھ 

  

  

                       

  بالتوفيق للجميع                   

 األستاذ لقرب أحمد



  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة       

  :الّسند 

  ھیھات توجـد في الحیـاة سعـادة       إّال إذا جــــــادت بھــــا كّفــــــاك         
  تتھّللیــن إذا ابتسمــت وإن بكـت      عینـاي فّجــرت األســـى عینــاك         

  مھما غنمت من الحیاة فلن أرى       شیئا یضارع في الوجـود رضاك         

  فطــالمــا أھدیتھـــــا نعمـــــــاك       ھدّیــة فتقّبلــــي حـــب القلــوب          

  جمالھــا وبھاؤھا        لــــــوالك لـــم ننعـــم بھا لوالك ــاةأنــت الحی         

   
 

  .ھات عنوانا مناسبا للّسند  1-

  متى تفّجر عیونھا األسى ؟ 2-

  . ھات المعنى اإلجمالي للبیت األّول 3-
 

  .أعرب ما فوق الّسطر في الّسند  1-

  )بھاؤھا (عّلل رسم الھمزة في العبارة  2-

  .اسم مجرور ، اسم مؤّنث ، فعل مضارع مجزوم  :استخرج من الّسند  3-

   
، في فیضھا وتدّفقھا ، موّظفا أسلوب الوصف  األمومةعاطفة األّبوة ال تختلف عن عاطفة       

   .تكّلم في أسطر عن سعادة أبیك بنجاحك في الّدراسة 

  

  

  

                  
  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة         

  :الّسند 

  :موسى علیھ الّسالم  قال تعالى ، حكایة عن        
ما : وجد علیھ أّمة من الّناس یسقون من دونھم امرأتین تذودان ، قال  ورد ماء مدینولّما ((    

لھما ، ثّم تولى إلى الظّل  سقىخطبكما ؟ قالتا ال نسقي حّتى یصدر الّرعاء وأبونا شیخ كبیر ، ف
رّب إني لما أنزلت إلّي من خیر فقیر ، فجاءتھ إحداھما تمشي على استحیاء ، فقالت إّن : فقال 

نجوت من  ال تخفأبي یدعوك لیجزیك أجر ما سقیت لنا ، فلّما جاءه وقّص علیھ القصص قال 
  )).القوم الّظالمین 

  
  فما اسمھ ؟. نبّي  یقال أن والد المرأتین 1-

 لماذا سقى سّیدنا موسى للمرأتین ؟ 2-

  )أّمة ، تذودان ، الّرعاء  ورد ،( :اشرح الكلمات التالیة  3-

 
  ).قال ال تخف نجوت من القوم الظالمین :( أشكل العبارة التالیة  1-

 .أعرب ما تحتھ خط في الّسند  2-

  ھن  –ھما  –ھي  - : مع الّضمائر التالیة ) جاءه (  العبارة التالیة صّرف 3-

 

لوط  –إبراھیم  –نوح ( عن أحد األنبیاء اآلتیة أسماؤھم وما حدث لھ مع قومھ تكّلم             
  )عیسى  –

      .موّظفا صیغتي االستفھام والّتعّجب 

  

  

  

  

  بالتوفيق للجميع  

 األستاذ لقرب أحمد



  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة           

  :الّسند

كما یمكن أن نسّمیھ بعصر األمراض یسّمى بعصر التكنولوجیا ،  إّن العصر اّلذي نعیش فیھ     
على اختالفھا  ، فھذه األخیرة ترجع إلى الّسلوكات الّسلبیة اّلتي یمارسھا اإلنسان ، كاإلدمان 

، باإلضافة إلى قّلة األخیرة الفترة  فيعلى الخمر أو المخّدرات أو الّتدخین  اّلذي انتشر بكثرة 
  .النظافة وسوء الّتغذیة 

ة بھذه األمراض الخطیرة علینا إّتباع سلوكات صحّیة جاء بھا اإلسالم ، وحّثنا ولنتجّنب اإلصاب   
علیھا نبینا علھ الّصالة وّسالم ، واالبتعاد عن الّتصّرفات الخاطئة والّسلوكات السّیئة ، اّلتي تؤدي 

  .بالفرد والمجتمع إلى الھالك

  
 

  .جد عنوانا مناسبا للّنص 1-

  ما ھي الّتسمیتان الّلتان أسندتا للعصر الحالي؟ 2-

  .كثرة ، اإلیجابیة:استخرج من الّسند ضدي الكلمتین الّتالیتین  3-

 

  .أعرب ما تحتھ خط في الّسند1-

  .الخاطئة ، تؤدي: علل سبب رسم الھمزة في الكلمتین الّتالیتین 2-

  .)مدودا ، وجمع مؤّنث سالماسما موصوال ، اسما م( استخرج من الّسند3-

 
  .)الّصحة تاج فوق رؤوس األصحاء ، ال یراھا إال المرضى:(تقول الحكمة      

تتحّدث فیھا عن الّصحة ، وطرق الحفاظ علیھا ، موّظفا الّصفة  10إلى  8أكتب فقرة من  -
  .والحال

                         

  بالتوفيق للجميع                 

 األستاذ لقرب أحمد



 للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة       
  :الّسند

، فال تضیعھ سدى ، وال  في الوقتفإّنك تجد أحیانا فراغا (مھما ازدحمت حیاتك بالعمل         
  .وعلیك أن تختار لنفسك ھوایة تمارسھا في أوقات فراغك) تنفقھ في ما ال یفید 

جّدا ، یشمل كّل أنواع الحرف ، والفنون ، والّریاضة البدنیة ،     إّن حقل الھوایات فسیح   
  .میال لھا  وما علیك إّال أن تختار الھوایة اّلتي تحّبھا وتجد في نفسك..... والّذھنیة 

  .بعد العمل اّلذي یفیدك في الحیاة فیم تصبحفمارس الھوایة اّلتي تحّبھا ، لعّلھا    

   
 

  .ھات عنوانا مناسبا الّسند 1-

 متى تمارس الھوایات ؟2-  

  .واسع ، ینفع: استخرج من الّسند معاني الكلمات اآلتیة  3-

 

  .أعرب ما تحتھ خط في الّسند 1-

 .حّول العبارة اّلتي بین قوسین إلى جمع المخاطبین  2-

  )جملة اسمیة ، جملة فعلیة (استخرج من الّسند  3-

 
  ) .إّن أفضل المھن والّصناعات  تنبع من رغبة في األنفس :(یقال      

عن الھوایة اّلتي تحب ممارستھا ، وتصبح عمال لك أسطر ، تتحّدث فیھا  8أكتب فقرة ال تقّل عن 
  .الّتعجبجمال اسمیة وأخرى فعلیة ، وأسلوب في المستقبل موظفا 

  

  

  

  بالتوفيق للجميع                         

 األستاذ لقرب أحمد



  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة      

  :الّسند

مؤّكدة  ترتفع، وجدت آالف المعامل منثورة في كّل مكان ،  الوطن العربيإذا طفت في أرجاء    
أّن الّشعب العربي قّرر أن ینھض بصناعتھ ، ولو قمت بمثل ھذه الجولة منذ ربع قرن مضى لما 

ھا وجدت إّال معامل الّصناعات االستھالكیة ، كصناعة الفواكھ وزیت الّزیتون والمنسوجات وغیر
، ألّن االستعمار اّلذي استولى على بالدنا ظّل یعمل ویسعى ، ال لیطّورھا وإّنما لیجعلھا سوقا 

الّصناعة وحّسنوا اإلنتاج ، ولم  طّورواحتى  یكافحونلمنتوجاتھ وصناعتھ ، لقد ظّل العرب 
صّرفون فیھا وحدھم یعودوا عاجزین عن استغالل ثروات البالد اّلتي كان المستعمرون یت

  .تبقى بالدنا تابعة لھم ویعملون على أن

 
  .ھات عنوانا مناسبا للّسند 1-

  ما نوع الّصناعات اّلتي كانت موجودة في الوطن العربي ؟ 2-

  .طفت ، منثورة: ھات مرادفي الكلمتین التالیتین 3-

 

  .كفاح الّشعب العربي ولتطویر صناعتھ والّتحرر من الّتبعیة -:    رّتب األفكار التالیة 1-

  انتشار المعامل في مختلف بلدان الوطن العربي للّنھوض بالصناعة              -                              

  .العربیة                          

  .وع الّصناعات اّلتي كانت سائدة في الوطن العربي ن -                              

  .أعرب ما تحتھ خط في الّسند  2-

كان المستعمرون یتصرفون فیھا وحدھم ، ویعملون :(حّول العبارة التالیة إلى الفرد المذّكر 3-
  ).على أن تبقى بالدنا تابعة لھم

 

 
أسطر ، تتحّدث فیھ عن الصناعة في الجزائر قبل االستقالل ،  10إلى  8أكتب موضوعا من     

  .وبعد االستقالل ، مع ذكر أھّم الّصناعات الموجودة في وطننا ، موّظفا األفعال الخمسة

  بالتوفيق للجميع                         

 األستاذ لقرب أحمد



  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة           

  :الّسند

أّیھا التلمیذ العزیز ، إّن صعودك إلى المتوّسطة حدث عظیم في حیاتك فال تستھن بھ ، و ال    
األحسن لك أّال تشغل . داع للخوف أو الفشل عند الّشدائد ، بل لتكون الّشدائد سّلما لبلوغ المجد 

ن قبل االمتحان ال یكو الحقیقيعقلك بما ھو خارج عن دائرة دروسك ، واعلم أّن االستعداد 
عّود عقلك (بحشو الّدماغ بمعلومات الّدرس ، بل بترویض العقل باستمرار على فھم الحقائق ، 

. ، ال تحتاج إّال إلى مراجعة قلیلة ) والبحث حتى إذا جاء امتحانك كنت على أھبة لھ على الّتفكیر
ى الّتاجر كیف یھتم أال تر. قّسم أوقاتك أجزاء معّینة ، تصرفھا بحكمة في سبیل واجباتك 

باألصناف اّلتي عنده فال یبیعھا جزافا ، بل یزنھا أو یقیسھا كي ال یخسر منھا شیئا مھما كان 
  .ولنتاجر بھا فإّنھا أثمن شيء بمیزان الحكمةزھیدا ، وكذلك نحن ، فلنزن أوقاتنا 

 
  .ھات عنوانا مناسبا للّسند 1-

 ي لالمتحان ؟كیف یكون االستعداد الحقیق 2-

  .جزئ تستخّف ، أنفس: استخرج معاني الكلمات التالیة من الّسند 3-

 

  :استعن بالّسند و إمالء الجدول التالي 1-

  فعل أجوف   فعل ناقص  فعل مثال
      
  

  ).على أھبة لھ....................عّود عقلك:(حّول العبارة إلى جمع المخاطبین 2-

 .أعرب ما تحتھ خط في الّسند 3-

  ).الّشدائد(عّلل سبب رسم الھمزة في كلمة  4-

 
أو أكثر  تتحّدث فیھا عن استعدادك لالمتحان وتصف فیھا حالتك موّظفا  8اكتب فقرة من   

  .الحال

  

  
  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



 للسنة الخامسة ابتدائي العربیةامتحان تجریبي في الّلغة            

 :الّسند

الفالحّیة ، حیث یشتغل في الفالحة كثیر من المواطنین ، فأرض  من البلدانتعّد الجزائر      
الجزائر خصبة صالحة لزراعة الحبوب والخضر والفواكھ وغرس األشجار المختلفة ، وخصوصا 

  ....الكروم والنخیل ، والّزیتون 

الحبوب ، الخضر ، الفواكھ ، والّزیتون ، والّتمور بأنواعھا : فمن أھّم منتوجاتھا الفالحیة    
أخرى ، كما تشتري المعّدات الفالحیة منھا  إلى دولتصّدر الجزائر منتوجاتھا الفالحیة . المختلفة 

وللوطن ) اإلنتاجیفرح بكثرة الفّالح (، وآالت صناعیة مختلفة لیزداد اإلنتاج ، ویعّم الرخاء ، 
  .یعمل الفّالح 

 
  .ھات عنوانا مناسبا للّسند 1-

  ماذا تفعل الجزائر لزیادة اإلنتاج ؟ 2-

  .یعمل ، متنّوعة:استخرج معاني الكلمتین التالیتین من الّسند  3-

 

  .أعرب ما تحتھ خط في الّسند 1-

  :استخرج من الّسند 2-

  جمع تكسیر  مضاف إلیھ  اسم فاعل  جمع مذكر سالم
        

  .حّول العبارة اّلتي بین قوسین إلى صیغة الجمع 3-

 
إّن الجزائر بلد واسع المساحة ، ساحر المناظر ، یجتمع فیھا البحر مع الجبال والّصحراء     

  .وھو غنّي بالّثروات الّطبیعّیة

ستحافظ علیھا ، مستعمال الّصفة والجمع المؤنث أكتب موضوعا تصف فیھ الجزائر وكیف 
  .الّسالم

  

  

  
  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة          

  :الّسند

وسبیل الھدایة إلى الحیاة الّشریفة ، وھي منشأ العلماء اّلذین ھم أطباء  المدرسة منبع العلم     
ویحاولون جاھدین معالجتھا لیقیموا دعائم مجتمع (المجتمع ألّنھم یكشفون أمراضھ وعیوبھ ، 

  .یقظ یقاوم كّل األفكار الھّدامة لقیمنا الّسامیة)صالح 

القصور وتزّینھا بالحدائق وكّل ذلك من و ارات االقتصادیة وتشّید العم تبني المنشآتإّن األمم    
أجل مدینة ضخمة جمیلة ، ولكّنھا بغیر المدرسة جسم بال روح ، ولو تباھت األبنیة المشّیدة 

  .بفضائلھا ألسكتت المدرسة كّل منافس 

 
  .جد عنوانا مناسبا للّسند 1-

 .شّبھ الكاتب المدینة دون مدرسة  ابم 2-

  .الّطریق ، ركائز : من الّسند مرادفتي الكلمتین التالیتین  استخرج 3-

 

  .أعرب ما فوق الخط  1-

 .اسند العبارة اّلتي بین قوسین إلى المثنى 2-

 ).المنشآت(عّلل رسم التاء في كلمة  3-

  .استخرج من الّسند اسما ممدودا 4-

 
  .والعلم بالمدرسة، الحیاة بالعلم     

أكتب موضوعا تتحّدث فیھ عن فضل المدرسة في تربیة األجیال وتعلیمھا ، موظفا بعض الجمل 
  .المنسوخة

  

  

  

  بالتوفيق للجميع                        

 األستاذ لقرب أحمد



 للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة         

، وذلك صباح أمس في مفترق  سّیارة بشاحنةوقع حادث مرور مؤلم ، حیث اصطدمت   :الّسند
بسبب اإلفراط في الّسرعة ، والّتجاوز الخطیر  كان الحادثالطرق القریب من مدرستنا ، وقد 

اّلذي قام بھ سائق السّیارة ، وفي الحال تجمع المواطنون وحضر رجال اإلسعاف ومعھم رجال 
اإلسعاف في إخراج الّركاب من  شرع رجالاألمن ، اّلذین أخذوا ینظمون حركة السّیارات بینما 

حقا في الّتأني : ، لقد حزنت كثیرا لما حدث وقلت السّیارة وإسعافھم ، ثّم نقلھم إلى المستشفى 
  ).فلو أدرك الّسائق العواقب الحترم قوانین المرور (الّسالمة وفي العجلة الّندامة ، 

 
  ماھو سبب وقوع الحادث ؟ 1-

  .بدأ ، موجع ، نتائج : استخرج معاني الكلمات التالیة من الّسند  2-

  .رجال األمن .               المتسبب في الحادث ھو :اربط كّل جملة بما یناسبھا  3-

  .سائق السّیارة .                  نقلت سّیارة اإلسعاف                                     

  .المصابین                                                                               

 

  .أعرب ما تحتھ خط في الّسند  1-

  .حّول العبارة اّلتي بین قوسین إلى المثنى المذّكر  2-

  )مؤلم (عّلل سبب رسم الھمزة بھذا الّشكل في الكلمة التالیة  3-

  :أنقل الجدول اآلتي وأكملھ بما یناسب من الّسند 4-

  جمع مذكر سالم  جمع مؤنث سالم  فعل معتل
      
 

حوادث المرور تحصد مئات اآلالف من األشخاص سنویا في الجزائر بسبب عدم احترام     
  .الّسائقین لقوانین المرور 

أكتب فقرة تنصح فیھا الّسائقین باحترام قوانین المرور ، حمایة لألرواح والممتلكات ، مستعمال 
  .جملة تعّجبّیة فیھا 

  بالتوفيق للجميع  

 األستاذ لقرب أحمد



 للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة      
  :الّسند

رّق لحالھم ،  عاد المرضىمن جّرب المرض یدرك قیمتھا ، ومن ! ما أعظم نعمة الّصحة       
لعّل أسباب المرض عند ، أولئك اّلذین یرقدون في المستشفیات أو . وتمّنى لھم الشفاء والمعافاة 

فھي العدو اّلذي یلّوث أطعمتنا . في بیوتھم ، یتجّرعون مرارة األدویة ، ویكابدون آالما معروفة 
، وفي میّسرة كما أّن الوقایة . وأشربتنا ، وینتشر في الھواء اّلذي نتنّفسھ من مكروبات وجراثیم 

إذ لو حرص كّل إنسان بصفة دائمة على نظافة بدنھ وثیابھ ومكانھ وتحرى . متناول الجمیع 
یال من سالمة مأكلھ ومشربھ ، وتجّنب استنشاق الھواء الملّوث قدر اإلمكان ، ثّم مارس قل

فنحن إذا (والمالیة ،  الّصحّیة من المتاعب، وتفادى الكثیر  احتیاطالّریاضة ، لكان ذلك كافیا ا
  ) .مسؤولون على سالمتنا 

 
  .جد عنوانا مناسبا للّسند 1-

.         المرضى  عاد: اشرح الكلمتین التالیتین من الّسند ثّم أدخلھما في جملتین من إنشائك  2-
  . الملّوثالھواء 

 
 .أعرب ما تحتھ خط في الّسند  1-

 .استخرج من الّسند جملة تعّجبّیة ثّم حّولھا إلى جملة إخباریة  2-

  ناقص *               * حرص :  اربط بسھم بین الفعل ونوعھ  3-

  صحیح*              * عاد                                             

  أجوف*              * وعى                                           

  .حّول الجملة اّلتي بین قوسین في الّسند إلى صیغة المفرد  4-

  في وسائل اإلعالم عن مرض خطیر ینتقل بسرعة بین  كثر الكالم
  .األشخاص 

أكتب فقرة تتحدث فیھا عن خطورة ھذا المرض وأعراضھ ، ناصحا زمالئك للوقایة منھ ، مع 
مستخدما إّن و أخواتھا وال تنس عالمات  –حكمة  –حدیث  –االستدالل بم تحفظھ من قرآن 

  .الترقیم

  بالتوفيق للجميع  

 األستاذ لقرب أحمد



 للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة          

  :الّسند 

فنظر ! أّماه! أّماه : ، تشیر بیدھا نحو الماء وتصیح  نور القمر طفلة أمام الّنھررأى على     
حیث تشیر ، فإذا امرأة تتخبط في الماء تخّبط الغرقى ، وما ھي إّال لحظات حتى اجتمع  مفزوعا

كثیر من الّناس وانتشر السّباحون في البحر ، وما زالت فترات ظھور الغریقة واختفائھا تشّع 
فھبط السّباحون وراءھا ، ولبثوا طویال یطفون حینا (شیئا فشیئا حتى غابت عن األعین ، 

  ، وال أحد یعلم أحّیة أم مّیتة ؟) ینا آخر ، ثّم ظھروا یحملونھا على أیدیھم ویرسون ح

 
  .أعط عنوانا مناسبا للّسند  1-

  ما الحالة اّلتي وجدت علیھا الغریقة بعد إنقاذھا ؟ 2-

  .استخرج من الّسند كلمة وضّدھا  3-

فترات ظھور الغریقة واختفائھا تشّع شیئا فشیئا  وما زالت - : حاك الّتركیب البنائي التالي 4-
  .غابت عن األعین  حتى

 
  أحّیة أم مّیتة ؟ -ماذا تفید الھمزة في الجملة التالیة ؟  1-

  .حّول العبارة بین قوسین في الّسند إلى المفرد المذّكر ، وغّیر ما یجب تغییره  2-

  .كامال  أعرب ما تحتھ خط في الّسند إعرابا 3-

 
في فقرة ال تتعدى اثنى عشر سطرا ، أطرق مظھرا من مظاھر الّتضامن والّتآزر بین         

  .المواطنین موّظفا الحال والّصفة 

  

  

  

  

  
  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



 للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة      

  :الّسند 

أي أوالدي ال تخرجوا كتبكم ، فلم آت  الّدراسیةقال المعّلم لتالمیذه في آخر یوم من الّسنة      
إّن الوداع صعب ، فكیف إن كان الموّدع صدیقا ، . أللقي علیكم درسا ، وإنما أتیت ألوّدعكم 

م یا أحبائي أحّبكم وتحبوني أنتم أحّبتي ، فكیف نع.  أوالدافكیف إن كان ولدا ، فكیف إن كانوا 
أقدر أن أملك نفسي وأنا أوّدعكم وال أدري لعلي ال أراكم بعد الیوم إّنكم ستشرفون في المستقبل 

ولكن نصائحي ستبقى أمام أعینكم ال تقدرون أن تنسوھا أو ( على درجات السّلم االجتماعي 
  ).عنھا  تتغافلوا

 
  .أمام العبارة الخاطئة ) خ(أمام العبارة الّصحیحة وعالمة ) ص(عالمة ضع  1-

  (....)دّرس المعّلم تالمیذه  -(....)                أّنب المعّلم تالمیذه  -

  (....)وّدع المعّلم تالمیذه  -(.....)      قّدم المعّلم نصائح لتالمیذه  -

  :ر تحتھما في الجملتین التالیتیناستخرج من الّسند مرادفي الكلمتین المسّط 2-

  .مفیدة  توجیھاتيإّن  -أن أسافر ؟                                    أستطیعكیف  -           

 
  :امأل الجدول بالمفردات المناسبة من الّسند 1-

  فاعل  مفعول بھ  خبر إّن
      

  :لو خاطب بالعبارة اّلتي بین قوسین تلمیذا واحدا ماذا یقول  2-

 .أعرب ما تحتھ خط في الّسند  3-

 
تخّیل أّنك أحد الّتالمیذ اّلذین خاطبھم المعّلم وتأّثرت بم قال فرفعت یدك بعد أن أنھى كالمھ     

  ماذا قلت لھ ولزمالئك ؟. متأّدبا مستأذنا لترّد 

  .في خطابك جمال استفھامیة ، والمفعول بھ ، وإّن و أخوانھا  وّظف

  

  بالتوفيق للجميع  

 األستاذ لقرب أحمد



 للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة        

  :الّسند 

ولو دققنا (حیا الجماعة ،  ت وبھ الفردمن مقّومات بقائھ ، بھ یحیا  الّتعاون في المجتمع     
الّنظر في كّل شيء نستخدمھ لوجدنا أّنھ لم یصل إلینا إّال بعد أن تضافرت األیادي الكثیرة في   

، ویمكن أن نتصّور قدر الّتعاون في المجتمع ، ولو تصّورنا أّن كّل فرد بدأ یعمل وحده ، ) إنتاجھ 
ولھذا یبدوا المجتمع . یصیب البشریة ودون أن یمد یده إلى شيء من عمل غیره الشّك سوف 
: تعالى على الّتعاون بقولھ  حّث اهللاكأّنھ جدار متین وما األفراد فیھ إّال حجارة صّماء ، وقد 

  ).وتعاونوا على الّبر والّتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان (

 
  .ھات عنوانا مناسبا للّسند 1-

  .الھالك  -الّتعاون   -:تین ووّظف كّل منھا في جملتین مفیدتین اشرح الكلمتین التالی 2-

  .زوالھ  -جماعة   -الّنجاة  : ھات أضداد الكلمات التالیة 3-

 
  .أعرب ما تحتھ خط في الّسند  1-

  .شّكل ما بین قوسین في الّسند 2-

  .حّول العبارة اّلتي بین قوسین في الّسند إلى جمع المخاطبین  3-

  ......مبارا –..... الممرضا –......   ابیرالّز - : أكمل كتابة الكلمات التالیة بكتابة التاء  4-

 
  .شاركت في تطّوع ما مع أناس في حّیكم      

لّتطّوع مبّینا الفائدة منھ ، وھل بإمكانك القیام بھ أكتب فقرة ال تقّل عن عشرة أسطر تصف ھذا ا
 لوحدك ؟

  

  

  

  

  
  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة     

  :الّسند 

أكثر الّثمار فائدة ،  ولعل الّتمر، تشمخ في واحاتنا وتمنحنا الّتمر الّشھي ،  النخلة شجرة سامقة  
بم یحتاج إلیھ من حرارة ولھ مذاق طیب تشتھیھ الّنفس ، ولقیمتھ الغذائیة  یزود اإلنسانفھو 

فتغنوا بمنظره الخّالب وتفّننوا (وقد كان الّنخیل مصدر وحي وإلھام للّشعراء ، . فوائد ال تحصى 
  )في وصفھ عبر العصور 

 
  .ھات عنوانا للّسند  1-

 .الخّالب  –تشتھي : اشرح كّل كلمة وضعھا في جملة مفیدة  2-

  .أذكر بعض فوائد الّتمر اّلتي ذكرت في الّسند  3-

 
  .أعرب ما تحتھ خط في الّسند  1-

 .وقد كان الّنخیل مصدر وحي وإلھام للّشعراء : أضبط بالّشكل العبارة التالیة  2-

 .المفرد المؤنثحّول ما بین قوسین إلى  3-

 :استخرج من الّسند  4-

  اسما مفردا مؤّنثا  جمع تكسیر  جمع مؤنث سالم
      
  

 
اذكر ما تعرفھ من ھذه الفوائد وما ھي الّنصائح اّلتي تقّدمھا . للّشجرة عموما فوائد كثیرة     

  . الصفة ، وأسلوب الّتعجب: للمحافظة على ھذه الّشجرة ، مستعمال 

  

  

  

  

  

  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة

  :الّسند

من الكسل فسرعان ما  احذرواأبنائي األعزاء ھلموا إلى قطف ثمار العلم من ینبوعھ العذب و   
یتفشى ھذا الّداء الوابل بین أبنائھ ، یبدأ بأقّلھم وینتھي بأكثرھم ، وحین یفوت الوقت یقول كّل 

فال یعود لالستدراك قیمة ، وھیھات أن ینفع الّندم ، أمامكم أبنائي  اجتھدتواحد منكم لیتني 
أف ، لھذه الحیاة : (بني تقول یوما فھا كم ما تریدون منھ ، فال تجعل نفسك یا  المستقبل الّزاھر

  ). إّنھا ضّیقة األملاّلتي نحیاھا 

 
  .ھات عنوانا مناسبا للّسند 1-

  ما ھو الّداء اّلذي حّذر منھ الكاتب ؟ ولماذا ؟ 2-

  یتفشى  –ھلموا : اشرح الكلمات التالیة  3-

  .استخرج من الّسند اسما موصوال ووّظفھ في جملة مفیدة  4-

 
 .أعرب الكلمات المسّطر تحتھا 1-

أمامكم أبنائي المستقبل الّزاھر فھا ( –) أنتن (حّول الجملة التالیة إلى جمع المؤنث المخاطب  2-
  )كم ما تریدون منھ 

  : استخرج من الّسند 3-

  إشارةاسم   أداة تمني  فعل ناقص  اسم ممدود
        
 

  ماذا تقول لھ ؟. زمیلك یتكاسل وامتحانات نھایة الّسنة على األبواب ، وأردت أن تنصحھ رأیت   

مستعمال فعل األمر وأسلوب (أسطر تنصح فیھا زمیلك بالجّد واالجتھاد  10أكتب فقرة ال تتعدى 
  ).االستفھام ، مع وضع سطر تحتھما 

  

  

  بالتوفيق للجميع  

 األستاذ لقرب أحمد



  للسنة الخامسة ابتدائي تجریبي في الّلغة العربیةامتحان       

  :الّسند 

، فأحّلھا مكانا رفیعا )وأدرك أثرھا في حیاتھ . فضیلة الوفاء من أقدم العصور  عرف اإلنسان(   
ورفع صاحبھا مقاما محمودا بین الّناس ، وأضفى علیھا ضروبا من الّتقدیر .بین الفضائل 

،  طاعة اهللا، فإّن  وتدفع غیره إلى محاكاتھ ، وال غرابةبل تغریھ باالستزادة . واإلكبار ترضیھ 
عم ، واالعتراف بالجمیل ، ومقابلة اإلحسان باإلحسان ، وأداء األمانات ، واحترام وشكر المن

  .وأثر من آثاره .  من الوفاءالعھود والمواثیق ، كّل أولئك مظھر 

 
  .جد عنوانا مناسبا للّسند1- 

  .الوفاء ، رفیعا:ھات ضّدي الكلمتین التالیتین  2-

  ما أثر فضیلة الوفاء في حیاة الفرد ؟ 3-

 
  .أعرب ما تحتھ خط في الّسند  1-

 .استخرج ناسخا وبین اسمھ وخبره  2-

  .استبدل اإلنسان بالّناس في الجملة اّلتي بین قوسین وغّیر ما یجب تغییره 3-

 
:               وتقول الحكمة ......) وأوفوا بالعقود : ( حّثنا اإلسالم على الوفاء فقال اهللا تعالى    

  ).أوفى من كلب (

تحّدث عن صفة الوفاء عند ھذا الحیوان اّلذي یعیش مع اإلنسان ویحمیھ من الذئاب والّسراق 
....  

  ...دون مقابل

  .  موّظفا أفعاال مشّددة وأخرى ناقصة

  

  

  

  
  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة          

    :الّسند 

، على الّرفوف وكان غالء ثمنھا مانعا من )، في القرون الوسطى  كان األوربیون یكتبون(      
نشر المخطوطات وكثرتھا ، ولجأ الّرھبان إلى محو ما علیھا ، من أقوال كبار المؤلفین من 
الّرومان والیونان ، لیستبدلوا بھا مواعظھم الّدینیة ، فاخترع العرب الكاغد ، وھو الورق 

إّن الّصینیین كانوا ، من : حل الّرق ، وبھذه المناسبة ، نقول المصنوع من القطن ، وأحّلوه م
أقدم األزمنة أھل صناعة الورق ، یّتخذونھ من شرانق الحریر ، وعنھم نقلت ھذه الّصناعة ، إلى 

في أوائل التاریخ الھجري ، فلّما فتحھا العرب ، وجدوا فیھا مصنعا للورق ) سمرقند(مدینة 
،  لم تكن تعرف ھذا الّنوع من الحریرّما كھذا لم تنتفع بھ أوربا ألّنھا الحریري ولكّن اختراعا مھ

فأقام العرب القطن مقامھ ، واتخذوا منھ ورقا ، بلغوا فیھ شأوا لم یسبقوا إلیھ ، كما دّل على ذلك 
البحث في مخطوطاتھم القدیمة ، ولّما كثرت المكتبات العامة والخاصة في األندلس ، وفي غیرھا 

، فصنعوه من القّنب والكّتان  كبیرة من الورقد اإلسالمیة ، احتاج العرب إلى مقادیر من البال
  .بإتقان عظیم 

 
  .جد عنوانا مناسبا للّسند  1-

  كیف تقّدمت ھذه الّصناعة بفضل العرب ؟2-

  .أحّلوه  –لیستبدلوا  –غالء : ھات عكس الكلمات التالیة  3-

 
  .رب ما فوق الخط أع 1-

  .حّول ما بین قوسین في الّسند إلى جمع اإلناث  2-

 
لك بإنجازاتھا رة والتقّدم إّال إذا ساھمت في ذال تتقدم الّشعوب وال ترتق في سّلم الحضا    

واختراعاتھا والعرب قدیما وحدیثا ھم جزء ال یتجّزأ من ھذا الوجود ، ولقد ساھموا أمس  ،   
  ویساھمون الیوم في ھذا الّرقي العالمي 

موّظفا اسما مقصورا . أذكر ما تعرفھ عن علماء العرب قدیما وحدیثا متطّرقا إلى انجازاتھم  -
  . وجمع مذّكر سالم 

  

  
  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



 للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة        

  :یقول اهللا تعالى   :الّسند 

إّال في  تسقط من ورقة، ال یعلمھا إّال ھو ، ویعلم ما في البّر والبحر ، وما  الغیبوعنده مفاتیح ((
وھو اّلذي یتوّفاكم بالّلیل ، ویعلم ما جرحتم بالّنھار ، ثّم یبعثكم فیھ ، لیقضى أجل . كتاب مبین 

  . 59/ 60سورة األنعام ، اآلیات )). مسّمى ، ثّم إلیھ مرجعكم ، ثّم ینّبئكم بما كنتم تعملون 

 
  .ھات عنوانا مناسبا للّسند  1-

 ما مظاھر قدرة اهللا وعظمتھ ؟ 2-

 )یتوّفاكم بالّلیل ) ( ثّم ینبئكم: (ماھو المقصود ب 3-

 
  .أعرب ما فوق الخط  1-

  :استخرج من الّسند  2-

  نعتا مجرورا  اسما موصوال  فعال صحیحا
      
  

 
  .عظمة اهللا عّز وجل تظھر في بدیع خلقھ وإتقان صنعھ     

من خالل ذلك تكّلم في بضعة أسطر عن تجّلي عظمة اهللا في خلقھ ومدى قدرتھ ، موّظفا جمع 
  .تكسیر واالستثناء بغیر 

  

  

  

  

  

  بالتوفيق للجميع  

 األستاذ لقرب أحمد



 ابتدائيللسنة الخامسة  امتحان تجریبي في الّلغة العربیة      

   :الّسند 

لّما فتح العرب األندلس ، ساسوا أھلھا سیاسة رشیدة ، بنیت على الّتسامح والعدل ، وقامت  
عن أموال على المساواة واإلذعان للحّق ، وترّفعت نفوسھم عن الّدنایا ، وعّفت أیدیھم 

في حضارة البالد ورقّیھا ، وأخذ  ، ولم یمض إّال زمن یسیر ، حّتى تبّین أثر العدلالمغلوبین
واھتّم العرب في األندلس بتھیئة األرض للّزراعة ، . العرب یخّططون المدن ، ویشیدون القصور 

فأجادھا ن الّشرق كّل ما فیھ من صناعات ،وجلبوا إلیھا مدوا كثیرا من األشجار والّنبات ، فاستور
  .یر من المصنوعات فجمعت قرطبة الّشيء الكث إجادة تاّمة األندلسیون

وھتّم العرب بنشر العلوم ، وفنون المعرفة ، حّتى نبغ كثیر من العلماء ، في شتى العلوم ،    
وشملت العمارة جمیع نواحي األندلس ، حّتى كان المسافر في أودیتھا وأنھارھا ال یكاد ینقطع 

  .نظره عن القصور الّضخمة والبساتین المّتصلة 

من مؤرخي اإلفرنج بما كان لحضارة العرب من تأثیر في مدنّیة أوروبا  ناعترف المنصفووقد    
  .الحدیثة ، وذلك ألّن كثیرا من أوائل مفّكریھم قد درسوا في معاھد األندلس العربّیة 

 
 .ھات عنوانا للّسند  1- 

  ما مظاھر الحضارة اّلتي أقامھا العرب في تلك البالد ؟ 2-

 المنصفون -اإلفرنج  –مدنّیة أوروبا :  ماھو المقصود 3-

 
  :استخرج من الّسند  1-

  فعل مرفوع  فعل مجزوم  جمع مذّكر مجرور  جمع مذّكر مرفوع
        

  )واھتم العرب بنشر العلوم وفنون المعرفة حتى نبغ كثیر من العلماء (أضبط بالّشكل  2-

  .أعرب ما تحتھ خط في الّسند  3-

 تكّلم عن حضارة العرب قدیما وعن الّرقي اّلذي وصلوا إلیھ.  

  .وأخرى مزیدة  ةموّظفا أسماء اإلشارة وكذلك أفعاال مجّرد

  

                             
  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة

  :الّسند 

فالّنبات ینبت . ، بجمیع صنوفھا ، وألوانھا الحیاة فأقبلت معك !ھا أنت أّیھا الّربیع أقبلت    
ویمتلئ بھا وھا أنت بسحرك  یشعر بالحیاةواألشجار تورق وتزھر ، واألغصان تتمایل فكّل شيء 

بأجمل األلوان ومألت الجو أریجا بأزھارك العطرة وثمارك الطّیبة  جعلت الّروض یموجالعجیب 
  ).فأنعشت الّنفوس وبعثت األمل وجّددت الّنشاط (

  
 

  .ھات عنوانا مناسبا للّسند  1-

 .أقبلت  -یشعر   -:اشرح المفردتین التالیتین ووّظفھما في جملتین مفیدتین  2-

  .الخمول  -الموت   - : تین من الّسند ھات أضداد الكلمتین التالی 3-

 

  .أعرب ما تحتھ خط في الّسند  1-

 .حّول الجملة اّلتي بین قوسین في الّسند إلى الجمع المتكّلم  2-

  .ومألت الجو أریجا بأزھارك  -: أشكل العبارة التالیة  3-

 
عن مظاھر فصل الّربیع أذكر ما تعرفھ منھا في فقرة ال لفصل الّشتاء مظاھر تختلف تماما     

  .الّصفات ، المبتدأ والخبر : تقّل عن ثمانیة أسطر موّظفا 

  

  

  

  

  

  

  

  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة       

  :الّسند 

تحافظ الّسباحة على الّصحة العامة لإلنسان وتساعده على اكتساب الّرشاقة والحیوّیة         
وتحّرك العضالت فتجعلھا مرنة كما تقّوي الّتنّفس وتخّفف من حاالت الّتوّتر بحصول االسترخاء 

والھدوء الّنفسي وتنّشط الجھاز الّدموي وتحارب الّسمنة فتخّلص الجسم من وزنھ الّزائد 
وللحصول على ھذه الفوائد الّصحیة من ... ة إلى عالج آالم الّظھر وتلیین المفاصل باإلضاف

وبمساعدة مدّرب خاص ، یوّجھ ویمّرن (ممارسة الّسباحة ینبغي ممارسة فن العوم بشكل منظم 
واحترام مراحل إنجازھا ، ولزیادة االستفادة من )على كیفیة ممارسة وتطبیق الّتمارین المطلوبة 

مارین یقّدم المتخّصصون في الّریاضة والّصحة بعض الّنصائح اّلتي یجب إّتباعھا قبل ھذه الّت
اقتحام الماء في المسابح وعدم البدء بممارسة الّسباحة والمعدة خاویة أو ممتلئة بالّطعام كما 

ینبغي القیام ببعض الّتمارین الّریاضیة قبل العوم مع رّش الجسم بالماء وعند االنتھاء من 
  .   ّسباحة یحتاج الّریاضّي لالستراحة نصف ساعة ، ولشرب كّمیة من الماءال

 
  .خاویة  -یمّرن  : ضع الكلمتین اآلتیتین في جملتین مفیدتین  1-

  .استخرج من الّسند الكلمة المرادفة لكلمة الّسباحة  2-

 

  .استخرج من الّسند اسما موصوال  1-

  .أسند العبارة اّلتي بین قوسین إلى المثّنى المؤّنث  2-

  ؟" البدء" لماذا كتبت الھمزة المتطّرفة على الّسطر في كلمة  3-

 
  .طلب منك أبوك أن تختار ریاضة غیر الّسباحة تمارسھا ترددت طویال ثّم قّررت      

بّین فوائدھا مستعمال أسلوب الّتعّجب مّرة واحدة أكتب فقرة تصف فیھا الّریاضة اّلتي اخترتھا وت
  .مسّطرا تحتھ 

  

  

  

  
  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة       

  :الّسند 

یا فلسطین إّن في قلب كّل مسلم جزائري من فیضك جروحا دامیة وفي جفن كّل مسلم     
 فلسطین قطعة: جزائري من محنتك عبرات ھاّمة وعل لسان كّل مسلم جزائري كلمة مترّددة ھي

  .من وطني اإلسالمي الكبیر قبل أن تكون قطعة من وطني العربي الكبیر 

  ).بھا ضمائركم وھممكم ووحدتكم  حنة امتحن اهللامفلسطین (أّیھا العرب إّن قضّیة    

 

  .ھات عنوانا مناسبا للّسند  1-

 لمن وّجھ الكاتب كالمھ ؟ 2-

  .محنة  –عبرات : مفیدة  ةاشرح الكلمتین التالیتین ووّظف كّل منھما في جمل 3-

 

  .أعرب ما تحتھ خط في الّسند  1-

 .اسند العبارة اّلتي بین قوسین إلى الجمع المتكّلم  2-

 .إّن في قلب كّل مسلم جزائري من فیضك جروحا دامیة : أشكل العبارة التالیة شكال تاّما  3-

  .ضمائركم : عّلل كتابة الھمزة بھذا الّشكل في كلمة  4-

 
  .فلسطین جرح ال یندمل وحكایة شعب جریح مغبون عن أمره مسلوب اإلرادة مكّبل العزیمة      

  .أكتب فقرة تبّین فیھا ماذا تمّثل لك فلسطین ، موّظفا فیھا الحال والّصفات 

  

  

  

  

  

  
  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة

 :الّسند   

الُمْجَتَمِع     ن األْسَرِة ،م ِه ، فُھَو  في وسط النَّاِس بدءاإلْنَساُن ال َیِعیُش في ھِذه الدُّنیا  بُمْفَرِد            اًء ب و انتھ
يِّ و     ِل و اإلداَرِة و الح َفى و الَمْعَم ِجِد  و الُمْسَتْش ِة و الَمْس ٍة كالَمْدَرَس اٍت ُمَتَنوَِّع انَع و مؤسََّس ْن مص ھ م ا فی  وم

الُم    ) فُھَو ُیَخاِلُط النَّاَس و ُیَعاِشُرھم في ُأُموِر الَحَیاِة كلِّھا ( الِجیَراِن ،  ّث اإلْس د ح ِة    ، وق ِع و الَبَشاَش ى التَّواُض عل
وار        ي الِح دق ف اظِ و الّص ذیِب األلف الِم  وتھ ِن الُمَعاشَرِة      .و الُھُدوِء في الَك ْن ُحْس َك م لُّ َذِل َرةِ و حسُن  . ُك  الُمَعاَش

  .ي َساِئر الُمَعاَمالِت مع اآلَخِریَن فالُمْؤِمُن  الذي یّتخذُهُعموًما َیُكوُن ِبالَمْوِقِف  الَحَسِن والثَّاِبِت ، الصَّاِدِق 

ِع ، و     ي المجتم اِرب أو ف ِل و األق ن اَألْھ َرِة م َل اُألْس واء َداِخ ْوِقیُره س ر َو َت َراُم الَكِبی ِن الُمَعاشرِة احِت ن ُحْس وم
 .اإلْصغاِء إلیھ بانتباٍه و اھتماٍم و العمِل بنصاِئِحھ و اإلْكثاِر ِمْن ُشكرِه

   

 .اقترح عنوانا مناسبا للنص  1-

 .في النص مجموعة من الصفات التي تحقق حسن المعاشرة استخرجھا 2- 

 . تصاحب ، توقیر ، مدحھ  : استخرج من النص مرادف الكلمات اآلتیة 3- 

  . انتھاء ، التواضع ، االھتمام : ھات أضداد المفردات اآلتیة 4-

 

 .خط في النصأعرب ما تحتھ 1- 

 .استخرج من النص ، جمع مؤنث سالم ، جمع تكسیر ، اسما موصوال 2-

 : اجعل الجمل اآلتیة استفھامیة  مستعینا باإلجابة المسطر تحتھا 3- 

 .في وسط الناس یعیش اإلنسان  -
 . محترما یكون الكبیر  -

  .أسند الجملة الموضوعة بین قوسین  إلى الجمع  المخاطب  4-

  

      

ل                                                  رة  ال تق ب فق ور  ، اكت دة أم ي ع الطھم ف دقائك و تخ ع أص ا م ي یومی تلتق
  .أسطر تبین فیھا تصرفاتك اتجاھھم موضحا السلوكیات التي تجعل عالقتك بھم وطیدة   ) 8(عن ثمانیة 

   

 
  بالتوفيق للجميع

 داألستاذ لقرب أحم



 للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة  

  :الّسند    
لَّ   ْن، َوَمَظاِھَر ُسُموِّ ، و َلِك َعِظیَمٍة َواٍحَنِمْن  َوَكْم ِلُمَحمٍَّد        ا َوَأْرَلَع ْن     یعً ِمَج َعَھ ِھ ِم اَء ِب ا َج ا َم
وِّ  الح ، َلَقْد َنشَّ، َوَما َقاَم ِبِھ ِمْن إْص َدْعَوٍة انقٍ َأ ِفي َج ةٍ  خ ةٍ   و ِبیَئ َطِرَبٍة َوحاَل ثُ   ُمْض ٍة َتْبَع  ِاْجِتَماِعیَّ

ْم  اْلَفَساَد صَ َنا َوِمْن َرا َوِمْن اْلِاْضِطراَب َأْم، َفَأَخَذ َیْجَعُل ِمْن الشَّرِّ َخْی أَسالَی دْ الَحا ، َوَل دٌ  َیِج نَ  َأَح  ِم
دٌ َدَھا َما َوجَ َوَفَساِد ِھِتاء ِمن ِاْخِتالِل َأمََّیِباألْن نَ  ُه ُمَحمَّ ْم تَ  ْنَوَلكِ .  ِبَراْلعَ  ِم ْد تَ َل رُّ َك ا  شْ ِع ُم ُروَن َعاَم

اَلِتھِ   ى ِرَس دٍ   (  َعَل َتَطاَع بتأیی ى ِاْس لَّ  اَهللا َأْن  َحتَّ َر ُك ِذِه اْلَفْوضَ   ُیَغیِّ اُه َفضْ  )ى َھ ھُ ، َوَكَف نَ  َلا َأنَّ َل ِم  َجَع
َأْرِض ،      اَمَن، َوَردَّ األصْ  ًةَدواحِ  ًةمَُّأ اْلَقَباِئِل  ي اْل ا ِف ى َمَكاِنَھ ْیَن َأخَ   ِإَل ا و َب اَوى َبْیَنَھ ْن   َوو َس ا ِم اِتَھ

 . . َواِحٍد بٍُّھْم ِإَلى َرَل ِعَباَدَتاْلِحجاَرِة ، َوَحوَّ
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ا  ) 8(محمد سید الخلق و آخر األنبیاء و المرسلین في فقرة ال تقل عن ثمانیة    أسطر تحدث فیھ
  .عما تحملھ من معارف حولھ  

  

  

 

  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



  للسنة الخامسة ابتدائيامتحان تجریبي في الّلغة العربیة 

  :الّسند    

 ْمِھاِدشَ ْم و إْرْصِحِھُن اُعْم ، َوَسَمِھْیبَُّتُھْم ِلَواِلَدَح، ُھَو َم ْشِءى النَّلع َأوََّل َواِجٍب َأنَّ َرْیَبَلا  (        
ى   ُقِل و إدراٍكَعْن َع ِاْخِتَیاِریًَّة ، و َأْن ُیِطیُعوُھْم َطاَعًة)ْم ِبِھ ْم ، و اْلِبرُِّھْم َوِاْحِتَراُمِھ، و َتْوِقیُر ، َحتَّ

ِفي اْلَمَكاَنِة و  یِنِلْلَواِلَد ي اْلَواِجَبِلَوَی.  ْمْم ، و َمْبَعَثا ِلُسُروِرِھِھا َواِلِدْیِإَلى ِرَض ْم َداِعَیًةُھاُلَمْعَأ َتُكوَن
ِم ُب ِلْلُمَعلِّ:  ِنْأالشَّ ِعَظ ْم اْلَواِج یَن َفُھ ْوَنِم ِذیَن َیَتَولَّ نَّْشِء َةْرِبَیَت الَّ َد َت ال ِد ِةَرْسة اُألْرِبَیَبْع ْم ِھ، َوِبی

ْیَن َأْی َعاَدَتُھ ، و َب َتْقَبُلِدیِھَس ِھَحَی ْم ُمْس وِس   اِت ِذیِب النُُّف ى َتْھ اِئُموَن َعَل ْم اْلَق ِفَیِت ،، َوُھ َنَوَتْص  َھا ِم
 ُصوِلَواْلُو الِقاألْخ ْقویِم، و َت اْلُمْثِمَرِة ِباْلُعُلوِم النَّاِفَعِة و التََّجاِرِب اْلُعُقوِل اِدَدَعاِت السَّیَِّئِة ، و إْمَزالنَّ

نَ اْلَكَماِل ِبَھا ِإَلى َمَداِرِج  بِ  ، و ِلَذِلَك َكاَن ِم ِذي یَ  اْلَواِج عَ  الَّ ُب النَّْف یمَ  ْجِل ُعورُ  اْلَعِظ دار    ُش نَّْشِء بأق ال
ِیِھّلَعُم داءُ   ُموِّْم ، و ُسِم ْنُھْم ، و اْلِاْقِت ِتفاَدَة ِم ْم اْلِاْس نَّى َلُھ ى َیَتَس اَنِتُھْم َحتَّ اِلِھ َمَك ِن ِخَص ْم و ِبَمَحاِس
 .ـــــا اِتَھَقِفي َأْو اِلَماألْع ، و َأَداِء ِةو اْلِاْسِتقاَم ِبْأْم ِفي اْلِجدِّ و الدََّشَماِئِلِھ ْرِضيَِّم

   

  : استعـن بالنص الختیار االقتراح المناسب إلكمال اإلجابة  1-

  :                     یجب طاعة المعلمین ألن ذلك :               * یجب طاعة الوالدین ألن ذلك * 
      .                    یجلب الفائدة و النفع ) أ .                     ( یرضیھــــم و یفرحھـــــــم ) أ (  
  .      یرفع شأنھم بین الناس ) ب(         .             یجلب الفخـــر و االعتزاز  ) ب(
  .یكسبھم منفعة و أمواال ) جـ(              .         یجلب المحبـة و الوئـــام   )جـ(

  : یقصد الكـــاتب بالنزعـــات السیئـــــة *           
  .   الخــــصام و الشجـــــــار ) أ(             
  .المیــــــول و الرغـبــــات ) ب(            
 .السلـــــب و النھــــــــب ) جـ(            

  .  النافعـــــــة  –طاعـــة  -: ھات ضدي الكلمتین اآلتیتین 2-
 

 .أعرب ما تحتھ خــط في النـص  1-

 .وضع بین قوسین في النص  فیم) البنات ( بكلمة ) النشء( ة غیر كلم2-

  .أسند الجملة الموضوعة بین قوسین  إلى الجمع  المخاطب 3- 
 

ت         ي البی د ف ة بالوال ي المدرس م ف بھ المعل ا أش ى   !م ھ عل ذه و حرص ھ بتالمی ي اعتنائ ف
یمھم   ربیتھم و تعل دى  . ت رة ال تتع ب  فق ذل                                               10أكت و یب ك وھ ن معلم ا ع دث فیھ طر تتح أس

المجھودات العظیمة لتربیتك و تكوینك لتضمن مستقبلك مستعینا بأسلوب التعجب موظفا صفة  
  .آخر منصوبا ، فعال مضارعا مرفوعا و 

  بالتوفيق للجميع 

 األستاذ لقرب أحمد



 للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة           

  :الّسند    
ِن َوْجِھ ، َسْوا ِلْلِقَیاِم ِبِھ َعَلى َأْحدُُّكْم ، َفِاْسَتِعَواِجِب َعَلیُكْم َنْحَو َشَعِبوا َأیَُّھا األبناء ِعْبَء اْلَسَلا َتْن     
عْ   ٍةَدا َأَلا ُنُھوَض ألمَّّیُروا َجْذُكو ا َعاَدَة ِلَش اْلعِ   ٍبو َلا َس ا ِب َلةِ  ْلِم و األخالقِ إّل اَل  ُدوا اَفُاْنشُ  اْلَفاِض ْلَكَم

  . ِقيَّ اْلَعْقِليَّ و اْلُخُل

َھِذِه ، َفَضُعوا  َمِلَعَلى اْلِجدِّ و اْلَعْم ھَباِتْم و َثِھِمْلا و ِعَھكاُء أبناِئیا َأِبَناِئي ُھَو َذ ِمَماُأل َعْظَمِة رُِّس    
( ھ ِمْنُكْم ِفي َنْفِس ُكلٌّ ْلُقَی، وْل ِفي َجْیِش َوَطِنِھُجْنِدیَّا ِمْنُكْم  واحٍد وَن ُكلُُّكُكْم َحتَّى َیِنُیاْلَحِقیَقَة َأَماَم َأْع

 .)  يالِصِفي َعَمِلي و إْخ َأِجدُّ ني ِلَھِذِه اْلَغاَیِةإنَّ

   

 .ضع عنوانا مناسبا للنص 1-

 بم تنھض األمة ؟2- 

  .  العبء ، أجّد ، نھوض : اشرح الكلمات اآلتیة 3- 

 

 

 .أعرب ما تحتھ خط في النص1- 

 . اناسخ استخرج من السند اسما ممدودا ، اسم إشارة ،فعـــال2- 

 .قوسین  إلى الجمع  المخاطب أسند الجملة الموضوعة بین 3- 

 

 

دّ    باب ع ل                                                  الش رة ال تق ي فق وطن ف و ال م نح ن دورھ دث ع بالد ، تح ة ال
  .أسطر  ) 8(عن ثمانیة 

  

  

  
  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



 للسنة الخامسة ابتدائي العربیةامتحان تجریبي في الّلغة            

  :الّسند    
ُب َأْن         ِت ال َتَتَطلَّ ى الَوْق ُة عل َلالُمَحاَفَظ ا    َنْعَم ِة ، و إنََّم ا للرَّاَح ُرَك  َوْقت تْمَراٍر و أْن ال نْت باس

ِل         ى الَعَم َدُر عل ا أْق راغ استعماًال َیْجَعُلَن ِة و الف َت    . تتَطلَُّب أْن نْسَتْعِمَل أوقاِت الّراح ْیَنا َوْق إذا قَض ف
ٍة     ، وإذا َنْحن صَرفناهَنْسَتِفْد في َكَسٍل و ُخُموٍل لْم ُنِفْد َو لم  الَفَراِغ ٍة مَنّظَم د أو ِریاَض في لعٍب مفی

 .أفادنا ذلك في عملنا و َأَناَلنا من الُقوَِّة ما نستطیُع بھ أن نخدم غَرضنا 

   

 : ضع صحیح أو خطأ خلف كل عبارة من العبارات اآلتیة  1-

o  المحافظة على الوقت تتطلب أن نعمل باستمرار. 
o و الخمول ال یفید صاحبھ و ال یستفید  قضاء وقت الفراغ في الكسل. 
o  صرف وقت الفراغ في اللعب المفید و الریاضة المنظمة یخدم غرض صاحبھ. 

   .غرضنا  –صرفناه : اشرح المفردتین اآلتیتین ثم ضع كال منھما في جملة مفیدة  2-

 

 .أعرب ما تحتھ خط في النص 1-

 .مزیدا ، فعال معتال ، صفة  فعال:  استخرج من النص 2- 

أفادنا ذلك في َعَمِلَنا من الُقّوة ما نستطیُع بھ : " أسند الجملة التالیة إلى المثنى المخاطب 3- 
 "   .أن نْخِدم َغرضنـــا 

 

 

ي تفضلھا و              ة الت ات فراغھ ، تحدث عن الھوای ي أوق لكل إنسان ھوایة یفضلھا و یمارسھا ف
  .سھا في أوقات فراغك  موظفا  األفعال الّناسخةتمار

  

  

  

  

  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



 للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة           

  :الّسند    
َزاِت اْلَعْلِمیَِّة ِفي َذِلَك ِإَلى اْلُمْنَج َفْضُلو َیُعوُد اْل الجويَّ قد تطور الیوم تطورا كبیرا صَدالرَّإن       
اْلَعَواِصِف َحْوَل  ِمیَالَد َصوُِّر، و ُت اْلَجوِّیََّة اِتَبلَُّقالتَّ ُبِقَراي ُتالَِّت الصَِّناِعیَِّة اِركاألقِم ِةیَّولوِجُنْكو التِّ

 اْلِعْلِمُي الطَّْقِس و َھَذا التََّطوُُّر ِبَرْسِم َخَراِئِط وُم ة الَِّتي َتُقاإللكترونیَّ ، و اْلُعُقوِل ِةیَِّضاألْر ِةَراْلُك
 و اْلَعاِمُلوَن ِفي َكِثیٍر     اْلُمَزاِرُعوَن و اْلَبحَّاَرُة َوَیْھَتمُّ.( لطَِّبیِعیَِّة اْلَكَواِرِث ا ا ِمَنَكِثیًر َمُب اْلَعاَلنَِّسُیَج
َطِبیِعیٍَّة  ِفي ُظروٍفْم ِھَماِلاز َأْعَجإلْن ُطوَنَخطَِّأَحَواِل الطَّْقِس ، و ُی َعَلى ِفرَُّعاْلُمَؤسََّساِت بالتَّ ِمَن

َل ُظروِف الطَّْقِس و ، َحْو ِةاْلَجوِّیَّ األرصاِد ُه َمَصاِلُحُرُشَأْو َتْن ُھثَُّتُبما م ُیَتاِبُعوَن اُھَر، ِلَذا َن) ُمَالِئَمٍة
  .   اْلُمَناِخ

   

 .لمن یعود الفضل في تطور الرصد الجوي ؟  1-

 لماذا یھتم المزارعون و البحارة و العاملون بالتعرف على أحوال الطقس ؟ 2- 

 . الكوارث  -تطور: اشرح ما یلي 3- 

 : رتب الجمل التالیة حسب تسلسل معانیھا في النص  4-

 ف الطقسضرورة متابعة ما تبثھ أو تنشره مصالح األرصاد الجویة حول ظرو. 
  تطور الرصد الجوي. 
  اھتمام المزارعین و البحارة و العاملین بالتعرف على أحوال الطقس . 

  

 .أعرب ما تحتھ خط في النص1- 

 .حول ما بین قوسین إلى جمع المؤنث   2- 

 ." إن الرصد الجوي قد تطور الیوم تطورا كبیرا : " اضبط بالشكل  3-

 

ى             اخ نتعرف عل ة حول ظروف الطقس و المن بفضل ما تبثھ و تنشره مصالح األرصاد الجوی
   .أحوال الطقس و نتجنب الكوارث 

  .اكتب في بضعة أسطر نشرة جویة مفصلة لھذا الیوم موظــفا اسم إشارة و اسما موصوال

  بالتوفيق للجميع                 

 األستاذ لقرب أحمد



 للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة           

  :الّسند    
ا            اِء بم اِء و الَعَط ي الِبَن اھم ف اَلِم ، َفُتَس ذا الَع ي ھ ٌع ِف َك َمْوِق ون َل ي َأْن َیك اِة ھ ناعُة الَحَی ص

ُترمى َخارَج الَخِلیَِّة ألنھ ال قیمَة لھا  الَمیِّتةَلة َتْسَتِطیُع ال أْن َتكوَن ِحمًال َثِقیًال على اُألمَِّة ، إنَّ النَّْح
َزاُء إنساٍن سمیٍع              . ا ھو َج ا ، َفَم َع من َوراِئھ ھ ال نْف ِة ألن زاُل من الَحِدیَق َة ُت و إنَّ الشََّجَرَة الیاِبَس

ْوٌط الذٌع الطاِلُب الذي ترَك الدراَسَة بال ُعذٍر َما جَزاؤُه إّال َس( بصیٍر ال ُیعطي وال ُیْنِتُج وال َیْعمُل ، 
بَّ   ى َیُھ ْذعورًاحتَّ ر و       م ھ إّال الزَّْج ا حّق ِل َم ى الَعَم ْوَم عل َل النَّ ذي َفضَّ ُل اّل ِتھ ، العاِم ى مدرس إل

ھ     وَب من إعراِض اِئُم        ) الحرمان حتَّى یت ارُب النَّ ُل الشَّ ، إنَّ أْرخَص موجوٍد ھو ذاك اإلْنساُن اآلك
ا اسمُھ   ْسُقَط َیدیة َخْیِرِه و ُحقَّ َلُھ أن الّذي َجفَّت منابع نفعھ و َنَضَبت أْو من أْعُیِن النَُّبالِء ألنَّھ مح

َفھي ُمَعدٌَّة لركوِب ُصنَّاع الحیاِة و الخاِمِلیَن من دفتِر الَعَطاِء و التَّضِحَیِة ، إنَّ َقاِفَلَة الحیاِة ال تنتظُر 
  .   س في  َحاِفَلة النَّجاح مقعٌد واِحٌد للتافھین المَقاعُد مْحُجوَزٌة و الوْقُت ال َیْنَتِظُر َأَحًدا و لْی

   

 .اختر عنوانا مناسبا للنص  1- 

 .مذعــورا ، نضبت ، النبــالء : اشرح الكلمات اآلتیة ثم وظفھا في جمل من إنشائك 2- 

  .الخاملین ، أرخص ، الیابسة : ھات أضداد الكلمات التالیة 3-

  

 .أعرب ما تحتھ خط في النص1- 

 .صفة منصوبة ، اسم إشارة ، فعال مضارعا منصوبا : استخرج من النص 2- 

 .حول ما بین قوسین إلى جمع المؤنث الغائب    3-

 

دافك        ا عن أھ لكل واحد منا أھدافا یرید أن یحققھا في حیاتھ ،  في فقرة من إنشائك تتحدث فیھ
  .موظــفا اسم إشارة و اسما موصوال و أسلوب تعجب 

 

 

 

 

  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



 للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة           

  :الّسند    
ثُ   الظَّواِھِر الطَِّبیِعیَّ ِمَن           ي َتْبَع ِة الَِّت نَّْفِس اْلخَ    ِة اْلُمِریَع ي ال َع   ْوَفِف اَناتُ " و اْلھل ، " اْلَفَیَض

ِتْمرارُ  األمطار ِبَغَزاَرٍة َفُنُزوُل دَّةً  ُھ َكِبیَرٍة و ِاْس ا ُم ةً  طولھ ُل    َطِویَل اهَ َتْجَع ي األراضي   َتَتَجمَّ  اْلِمَی ُع ِف
ْد َیفِ  . رى و اْلُمُدَن و اْلُق َواْلَبساِتیَن ُر اْلُحُقوَلَوِبَھَذا َتْغُم اْلُمْنَبِسَطِة نَ  ٌرھْ یُض َنَوَق ارِ  ِم  َأْو َواٍد األنھ

اِئرَ  َیَتَسبََّبِل ُكلَّ َما َیْأِتي ِفي َطِریِقِھُف ِرْجراضي الَِّتي ُتَجاِوُرُه ، َفَیاْلِوْدَیاِن َفَیْغَمُر ُكلَّ األ ِمَن  ِفي َخَس
ارِ   أنواٌع و اْلَفَیَضاَناُت.َكِبیَرٍة  ٍةیَّْشِرَمادِّیٍَّة و َب َة باألنھ ي یُ  ِمْنَھا اْلَمْوِسِمیََّة اْلُمَتَعلَِّق  ُؤبُّ َنالتَّ ُنكِ ْمو الَِّت

ْن َثمَّ َوِم اْلَمْنِطَقِةإخالء ك الّلَاِزَمِة اإلجراءات و التََّداِبیِر ِاتَِّخاُذ ُنِكْمَطِویَلٍة و َعَلیھ ُی َراٍتِبُحدوِثَھا ِبَفَت
 ُؤبُ َنالتَّ ُنكِ ْمالَِّتي َلا ُی السَِّریَعِة و السَّاِحِلیَِّة اْلَفَیَضاَناِت(اْلَخَساِئِر ، َوِمْنھا ِمَن ُمْمِكٍن َتَفاِدي َأكبَر َعَدٍد

اِئَق َل َدق ا َقْب دوِثَھا إّل طُّ ِبُح ي َت)َفَق ًةَنَتاِئُج وُنُكوالَِّت ا َوِخیَم واَء  َھ اِت َأْو األرواح َبِة ِلْلُمْمَتَلِبالنِّْسَس َك
  .ِةِرَیَشاْلَب

   

 .  في النص مجموعة من األضرار التي یخلفھا فیضان األنھار و الودیان دل علیھا  1-

 : ضع صحیح أو خطأ خلف العبارات التالیة  2-

  المرتفعة الفیضانات تنتج عن تجمع میاه األمطار في األراضي. 
  یمكن اتخاذ اإلجراءات و التدابیر الالزمة قبل حدوث الفیضانات الموسمیة. 
   الفیضانات الموسمیة ال یمكن التنبــؤ بھا. 
  الفیضانات السریعة یمكن التنـبؤ بھا. 

 .وخیمة  –إخالء   –المریعة : اشرح الكلمات اآلتیة 3- 

 

 .في النصأعرب ما تحتھ سطر 1- 

 .جمع مؤنث سالم وجمع تكسیر ، اسم إشارة و اسما موصوال : استخرج من السند 2- 

 .حول العبارة الواقعة بین قوسین إلى المفرد   3-

 

ذا الفیضان  و       نفیضان باب الوادي  كارثة ألمت بالجزائریی   ا ھ ي خلفھ تحدث عن األضرار الت
.موّظفا أسلوب االستفھام كیف عاش الجزائریون تلك األحداث  في فقرة ال تقل عن ثمانیة أسطر  

  بالتوفيق للجميع                 

 األستاذ لقرب أحمد



 للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة           

  :الّسند    
َرا    ُتَأَنا َتَساَءْل( ؟ َما ِھي السََّعاَدُة: َیْوَما  َكَنْفَس َتَھْل َسَأْل             ا َكِثی تُ .... َعْنَھ ا َعْنھَ  و َبَحَث

 ٌةَكَأنََّھا َغاِئَب َھا َناِئَمٌة، َلِكنَّ ُكلَّ إنساٍن َبْلَق ُنُكَتْس السََّعاَدُة): ِإَلى َھِذِه اْلَقَناَعِة  ُتَثمَّ َتَوصَّْل.... َطِویَلا 
ا  إذا َلْم ُیَحرِّ ا ُیوَ و إیقاُظ. ْكَھ ُعورَ لِّ ھ لِّ    ُد الشُّ ُدوِر ُك ا ، َفِبَمْق دٍ  ِبَھ ا   ِم واح ا َأْن ُیوِقَظَھ اَذا تَ ! نَّ  ُرُعشْ ِبَم

َرى  ُر و َأْنَتْشُعِبَماَذا َت.... ِبالّنجاِح ؟ ُلمَّ َتَكلَُّث ُمْشِكَلٍةلِّ َدا ِلَحْھعندما َتْبُذُل ُج كَ    َت َك ِلَأنَّ َرِك َیْحَتِرُم  َغْی
َأْو .  ِریَقُر الطَُّبْعِقیِر ، َأْو ُتَساِعُد َأعمى َیِإَلى َف ُنِسْحمَّ َما ُھَو ُشُعوُرَك بعدما ُتَث.... ُذو ُخُلِق َعِظیِم ؟

اَذا تَ  َواِن ، َأْو َتْسِقي الشََّجَرَةِباْلَحَی َتَرّفُق عُ الظمآنة ؟ ِبَم تَ ْش افِ ُت ُر و َأْن ِتَك و    َع ظَح ِة َمْدَرَس ى َنَظاَف َل
ِك و ا ِفي َنْفِسُنَھَمَكا ُرَك ، َفالسََّعاَدَة ِإَذْنَھَذا ِبالسََّعاَدِة َتْغُم ِفیھ ؟ َأَلا ُتِحسُّ ِفي ُكلِّ الشَّاِرَع الَِّذي َتِسیُر

  . .َكقلِب

   

 .ھات عنوانا آخر  للنص  1-

 متى تشعر بالسعادة   ؟   2-

 .اإلخاء   –تكلل  –جبارا : اشرح المفردات التالیة ثم وظفھا في جمل مفیدة   3-

  

 .أعرب ما تحتھ سطر في النص 1-

 .خاطب جماعة الذكور العبارة الموضوعة بین قوسین   2-

 . غائبة  –سألت : علل رسم الھمزة في ھاتین الكلمتین 3-

 

ك اللحظات ،            البد من أنك في یوم ما شعرت بسعادة عظیمة في بضعة أسطر تحدث عن تل
   .موظــفــا صفة و فعل مضارع منصوب  

  

  

  

  
  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



 للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة           

  :الّسند    
رُ ت َلًةْحى َنَفَرَأ.  اِرَھاألْز ِمَن ًةاَقَب َعْجَمَقِریَبٍة َكْي َیَتَنزََّه و َی ٍةـِإَلى َحدیَق َطاِرٌق َذَھَب                ِطی

اِرقُ .)  َلاُل َعَمْعَما َتراءھا ِمْن َمَكاِن ِإَلى آخر ، َوَظنَّ َأنََّھا َلَفَجَرى َو( ِمْن َوْرَدٍة ِإَلى أخرى ،  َعاَد َط
رُ  ًةْحَلَرأَّْیُت یا ُأمِّي َن:"  ِھمِِّلَأ َفَقاَل. ُر ِفي َذِلَك َوُھَو ُیْفكِّ ِإَلى َبْیِتِھ ةً َفِر َتَطی ِعیَدةً  َح ي ف،  َس ا  ِمْثَل لیتن َھ

یا  ُمْخِطٌئ َأْنَت:"  َفَقاَلْت َلُھ َأمَُّھ"  اءِة و اْلِكَتاَبِةاْلِقَر ، و َأْرَتاُح ِمَن َأْو َعَمٍل َمْدَرَسٍة ِمْن َغْیِر یُشَأِع
ا ِلَتَتَغذَّى ِبِھ ًفَصْی اْلَعَسَل ْجَمُعَت ِفي الرَّاَحِة ، َفِھَي ُرَفكِّاِر و َلا ُتالّنَھ وَلُط ُل َداِئَبًةْعَمَت ، َفالنَّْحَلُة َطاِرُق
  .ِشَتاَء

   

 ؟   أخرىما الذي اعتقده طارق عندما رأى النحلة تطیر من وردة إلى  -1
 .للسند  ھات عنوانا -2
 : رتب األفكار حسب تسلسلھـــا  معتمدا على السند  -3

o   شاھد  النحلة تطیر من وردة ألخرى. 
o  لیتني أرتاح من القراءة و الكتابة. 
o  ذھب طارق لیتنزه. 
o  النحلة تعمل دائبة. 

 ..ظن   –جرى  –یتنزه : ھات مرادف  -4

  

 .دائبة  –سعیدة  –فرحة  –باقة : لم جاءت الكلمات اآلتیة منصوبة  -1
فجرى وراءھا من مكان إلى آخر ، وظن أنھا ال : " خاطب جماعة الذكور بالعبارة التالیة  -2

 ." تعــمل عــمــال  
 " .دائبة " علل سبب رسم الھمزة على النبرة في كلمة  -3
 .، فعال مزیدا  اسما ممدودا ، فعال معتال: استخرج من السند  -4
ل      (  :حول العبارة اآلتیة إلى الجمع  -5 ا ال تعم ى آخر ، وظن أنھ فجرى وراءھا من مكان إل

 ..)عمال 

 

ھ الصرصور    و الصرصور في بضعة أسطر تحدث عمّ   من القصص المعروفة النملة         تعلم
  .من النملـــة موّظفا أفعال الّلفیف

  للجميعبالتوفيق             

 األستاذ لقرب أحمد



 للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة           

  :الّسند    
 يدَِّتَج ُتْرُز.  ْل َحتَّى ِفي ِاْسِتْعماَلاِتِھَب َفَقْط َبَنْفَسِج َلْیَس ِفي َلْوِنِھاْلَماَل َج َأنَّ ْن َأعلُمْم َأُكل             

ي  ة ِف ْت َد"بوسعادة " مدین ْم َكاَن ِتْھ، و َك َرًةَش اَھْد ي َكِبی ا َش دیَق ُتَلمَّ ِجیََّةھَتَح َة ا اْلَبَنْفَس  اْلُمَتَراِمَی
ْن َأشِ    ُھْتَففَّْھِر بأوراقھ َوَجِمْن الزَّ ًاا َھاِئَلمََّلَقْد َقَطَفْت َك( ، األطراِف َدا َع مسِ  عَِّةِفي الظِّلِّ َبعی ، ) الّش
ْدِر َكاْلسُّ  َفُھَو ُیَع دٌَّةِع ِلْلَبَنْفَسِج ِاْسِتْعماَلاٌت: ي دَِّتَقاَلْت َج و  َعاِلاِلُج َأمراَض الصَّ اِعُد   .  و الرَّْب ا ُیَس َكَم

ِتي دَِّلجَ  ُتلْ ُق.... َھا ِمْن األمراض ِلَوَظاِئِف اْلَكِبِد ، َوَغْیِر  شٌَّطَوُھَو ُمَن َوالنَّْوِم َعَلى َتْھِدَئِة األعصاِب
 ُعَني ُتْحِدُثنَّي و ِھي َتْصدَِّتَكاَنْت ج. ُصَداِع الِب شُعُرن اعذریني َفَأَنا َأك، َل ُمَك َعْن اْلَبَنْفَسِج َراِئٌعَكَال :

یال دما  إكل ِج وعن ْن اْلَبَنْفَس ت صنعھ  ِم َعْتَوأنھ ى  ُھْض َمُة َعَل ْت ُمْبَتِس ي َوَقاَل ًةیَن ِدَتْبرأس ا  َجِمیَل ی
     . َعْنھ وَّاَرَوالدُّ َداَعُد الصُّْطُرَعُھ َعَلى الرأس َیَوْض ِي أیضا َأنَِّمَعَلَصِغیَرَتي َوِلَت

   

 ھل جمال البنفسج في لونھ فقط ؟ 1-

 ماذا فعلت الجدة بالبنفسج ؟  2-

 .ذھلت ، إكلیال ، تبدین   : ھات مرادف المفردات التالیة 3-

 .للسند  ھات عنوانا 4-

  

 .أعرب ما تحتھ سطر في النص 1-

 : أمام اإلجابة المناسبة  ) ×(امأل الجدول بما یناسبھ بوضع  2-

  مزیـــد  مجــرد  معـــتـــل  صحیـــــح  الفعـــل
          زرت

          شــاھدت
 .حول العبارة الواقعة بین قوسین إلى جمع المؤنث  3- 

 "  .تھدئة ـ  الرأس : " المفردتین التالیین علل سبب رسم الھمزة في 4-

  

ة أسطر صف             فصل الّر حّل   ل عن ثمانی رة ال تق ي فق ا  ، ف ي أبھى حللھ دت الحدائق  ف بیع و ب
 .تعجب ) 2(المناظر الجمیلة التي تأسر النـــاظـــر إلیھا موظفا أسلوبي  

  
  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



 للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة           

       :الّسند    

باُح اإَذ              َل الّص وُر َأْقَب َتْقَبَلْتُھ الطُُّی اِء ِبا ِاْس د ، َفَشْغو التَّْلِغَن ِل و َقَط ْتقَّری ُدوَء اللَّْی ْت ُھ َع
ا َ    ُھَمَتصَ  إذا َم اِمَل ، َف َباحُ ال عَ الشَّ َیاُء َزاَدتِ   الصَّ َر الضِّ ي اإلنْ   و ِاْنَتَش اِفیُر ِف اَثُر    اِدشَ اْلَعَص مَّ َتَتَك ، َث

ُر َرقیَقا َیْمَلُأ اْلَفَضاُء و َیِصُل والنُّ َیَتَدفََّقا ِإَلى َأْن و َتْرَتِفُع ُحُجُب الظُّالَِّم َتْدریِجیَّ جٍَّف لِِّمْن ُك واُتاألْص
ا  َحَیاًءِفي اْلَكْوِن  َفَتْبَعُث لَِّتَھا الذََّھِبیَِّةالشَّْمُس ِبُح ُزُر، و ُھَناَك َتْب ِضاألْر َما َبْیَن السََّماِء و و  ًءو َنَم

 ) . َوَجَالَلا َرْوَعًة و َیْمَلُأ النَّْفَس اْلَبَصَر ُنَیْفِت َمْنَظٌرِإنَّھ َل( ، و ِضَیاًء َتِفیُض َعَلیھ َسَناًء

   

 .ماھو المنظر الذي یفتن البصر؟   1-

 : ضع صحیح أو خطأ خلف العـبــارات اآلتیـــــة  2-

o  تستقبل العصافیر اللیل بالغناء و التغرید. 
o  تكثر األصوات عند انتشار الضیاء. 
o  ترتفع حجب الظلم دفعة واحدة . 
o  منظر القمر یفتن البصر. 

 .القوت  -أغارید  –حجبت : اشرح المفردات التالیة  3-

 

 .أعرب ما تحتھ سطر في النص1- 

 .صحیحا  آخر فعال معتال  و : استخرج من السند  2-

 .حول العبارة الموضوعة بین قوسین إلى الجمع  3-

 

ل عن                رة ال تق ي فق ك شمس  ف م تكن ھنال و ل ى ل ة الشمس صباحا فتمن شقیقك  أزعجتھ إطالل
ثمانیة أسطر  حاول أن تغیر رأي شقیقك بأن تبرز لھ دور الشمس العظیم و كیف سیصبح الكون 

  .دونھا  موّظفا أسلوب الّتعّجب

 

 

             

  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



 الخامسة ابتدائيللسنة  امتحان تجریبي في الّلغة العربیة           

  :الّسند    
ْوٍم َذاَت ُتْنُك               اْلَمَجاِل َی ا ِب ا ، و إذا ِلْنِزَس واٍت ُمْطَمِئنَّ ُع  بأص َردَِّدًةَتْرَتِف ق ِراْلَح"  ُم  –ی

ةً  ُیَؤلُِّف َطَبَقًة َخاُنِذ و الدُّْیُت النَّاَر َتْنَدِفُع ِمْن الّنواِفِباْلُخُروِج ، َفَرَأ ُتاَرْعَس ٍذِئیَنِح"  یقِراْلَح ،  َكِثیَف
ا "  یقِریق ، اْلَحِراْلَح:" َمَع الصَّاِئِحیَن  ُتْح، َفِص ْھدُر و َتِئنَُّت اللََّھِب َنُةو َألِس ا َلحَ   وم اتٍ ھي إّل  َظ

  .اَھاِدَمالَِّتي َساَرَعْت ِلُمَكاَفَحِة النَِّیراِن و إْخ اِءَفاإلْط ِتاارَتَتَطلَُّع ِإَلى سیَّ اُقَناألْع َحتَّى ِاْشَرَأبَِّت

   

 ماذا فعل صاحب النص عندما خرج و شاھد النار ؟ 1- 

 .اربط المفــــردة بمرادفھـــا ثم اختر مفردتین ووظفھما في جملتین من إنشائك 2- 

   .إخمادھا   -اشرأبــت   -تھدر            -كثیفة       -مطمئنا  
  .تصوت  –مرتاحا      –إطفاءھا        -ارتفعت     -متداخلة 

  

 .أعرب ما تحتھ سطر في النص 1-

 "  .یؤلف " علل سبب رسم الھمزة على الواو في كلمة 2-

  -صائحین  –لحظات    -أعناق :امأل الجدول بالمفردة المناسبة  3-

  جمع مذكر سالم   جمع تكسیر   جمع مؤنث سالم 
      

  

ل 4-  ت " أدخ م  " كان ب "  إن" ث كل المناس بطھا بالش ع ض ة م ارة التالی ى العب   :          عل
 "  .سیارات اإلطفاء سریعة " 

 

بضعة أسطـــر تحدث  عن المساعدات ألمت بجــاركم مصیبـــة حیث احترق منزلـــھ كامال ، في  
  .المادیة و المعــنویة التي قدمتھــا لھ مع أبنــــاء الحـي  موّظفا الّصفة

  

  

  

  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



 للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة           

  :الّسند    
و   تَِّحیََّةَتُھ َفَردَّ الَمَعھ َفَحیَِّی ، َلا َأَحَد ِجْئُت َصاِحبي ِفي الصََّباِح َفإذا ُھَو َیْشَتِغُل ِفي ُبْستاِنِھ           

الزِّیاَرِة َأضراَر َلا ، ِإنََّما َعَرْفُت : َفِاْبَتَسَم َقاِئَلا ! الزِّیاَرِة  َبَأَد ٌلَجاِھَل ِإنََّك: َلُھ  َلُتُق، َف َظلَّ ِفي َعَمِلِھ
، َعَمٌلِاْعَلْم َأْن اْلَحَیاَة َف. َعَلى الزَّماِن  َتَتَعلَُّم اْلِحْرَص ِفي َعَمِلي ، َلَعلََّكذا آِخْت ، َفَبِقیِفي َوْقِت اْلَعَمِل 

لَ َمْن ا ، َوَلَمَع ٍتَوْق ُكلِِّل َعَلیھ ، و َأنَّ َقیٌِّم ، و اإلنساُن َحْقٌل و الزَّماَن ھِ  َأَخرَّ َعَم ِدهِ   َیْوِم ى َغ ْد   ِإَل َفَق
تاِني   ي اْلَعِشیََّة َنَتَساَمُر َعَلى ِنْئو ِج اتركنيَف( َفَرَغ َیْوُمُھ ، ي ُبْس ْغِلھِ   ). َضْوِء اْلَقَمِر ِف ى ُش اَد ِإَل  و َع

 .  .ياِنَرَكَأنَّھ َلا َی

   

 .الدالة على ذلك ھل توقف صاحب الكاتب عن عملھ ؟ استخرج العبارة  1-

 : اربط بما یناسب 2- 

  طیب المعــاشرة .                فرد التحیــــــــــــــة. 
  آداب التحیـــــــة .               بقیت آخذا في عملي. 
  إنجاز العمل وإتقانھ .              جئني العشّیة نتسامر. 

ى    العشّیة و جئني  اتركنيف :ضع لكل مفردة مسطر تحتھـا مرادفا لھا في یلي  3- نتسامر عل
 .كأنھ ال یراني  شغــلھو عاد إلى . ضوء القمر في بستاني 

 

 .أعرب ما تحتھ سطر في النص1- 

 .ناسخـــا  ا ، فعال ناقصا ، حرفافعال أجوف: استخرج من السند 2- 

ر      3-  ت العمل فغی ین     لو جاء صاحب النص مجموعة من األصحاب وق ارة الموضوعة ب العب
 .قوسین بالعبارة المناسبة  

 

ت               ك قابل ا ، لكن ك اللعب خارج ب من اب ویطل بینما كنت تراجع دروسك إذ بصدیقك  یطرق الب
دوره   طلبھ بالرفض ، في بضعة أسطر تحدث عما قلتھ لھ كي یغیر رأیھ ویعود إلى بیتھ لیراجع ب

 .دروسھ بدل اللعب ، موظفا فعال ناسخا وصفة  

                 
  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



 للسنة الخامسة ابتدائي الّلغة العربیةامتحان تجریبي في            

  :الّسند    
ِي  ا ِمًفْوِل َخْنِزا ِإَلى اْلَمًمَیْو ُتَأْسَرْع           ع  " ْن ِاْعِتداِء َرفیِق يَّ " َوِدی كَ  َعَل ي  ِإلَ  ُھُتْو، و َش ى ُأمِّ

ا ُمَحاوِ    َعاِتبََّرَع اْلُمَطو ِق اَقِدیًما یَزاًنَفَأْخَرَجْت ُأمِّي ِم و ِبَھ ي َأَلُھ ةً اْلَخَشِبیَِّة الَِّت ، و  يئِ َطاعي بَخإقنَ  َل
كَ  ا ِمًبَعْی ُلثِّمْلَخَشِبیَِّة ِفي اْلِمیَزاِن ُتَعاِت ابََّراْلُم ِمَن َسَنَضُع ِقْطَعًة: َقاَلْت  ِع ، و َعَلی َأْن  ْن ُعُیوِب َوِدی
: اْلِمیَزاِن ، َثمَّ َقاَلْت  ِةفََّك َدا ُیَعاِدُلَھا ِفي َعْت ُأمِّي َعَدِلَطلََّب ُأمِّي ، َوَوَض ًةَھا إجاَبدَُّأُع ُتْذَفَأَخ. َتُعدََّھا 

 َقْتَلَقْد َعلِّ.(  اِعَنَرِة ُأمِّي َعَلى اإلْقِدي الضَِّحِك ِاْغِتَباَطا ِبَمْقِف ُتَرْقَحْت ، و َأْغ، َفَرَج ِلي َحَسَناِتِھ ْرُكْذُا
 ).   و َسیَِّئاِتِھ َناِتِھَسَح ي َأَقاِبُلِنَتا إّلا رأْیًدَلا َأْنَتِقُد َأَح ُتْدى ُعَحتَّ ِرياْلِمیَزاِن َھِذِه ِبِفْك حاِدَثُة

   

 ماذا أخرجت األم ؟ ولمــــاذا  ؟  1- 

 .اغتباطا  –أعـــد  -ألھو : ھات مرادف الكلمات اآلتیة ثم وظفھا في جمل من إنشائك  2-

 .وردت في النص كلمتان متضادتان دل علیھما  3-

  

 .أعرب ما وضع تحتھ سطر في النص  1- 

 .استخرج كلمة بھا ھمزة وصل ثم علل سبب رسمھا  2-

 : اربط بین الفعل ونوعھ 3- 

o  قالت 
o أخرجت                       معتـــــــل 
o                     صحیـــــح     نضع 
o عدت 

 .اسند العبارة الموضوعة بین قوسین إلى الضمیر ھي و غیر ما یجب تغییره  4- 

 

أسطر ) 10(حدث شجار بین صدیقیك فتدخلت من أجل فك النزاع ، في فقرة ال تجاوز عشرة    
       .انتھجتھا لكي  تصلح بینھما موظفا فعال ناسخا و أداة نھي  اّلتيتبین فیھا الطریقة 

  
  
  
  

  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



  
 للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة           

  :الّسند    
ُنوُه ِفي اْلُمَعاَمَلِة و َوَوِثُقوا ِبِھ َوِاْئَتَم ُھ النَّاُسبَّ، َأَح ِھو َأَفَعاِل اِلِھِفي َأَقَو َقْدالصِّْرُء ِاْعَتاَد اْلَم إذا      

 اھ ، و َأدَّى َذِلَك ِبِھ ِإَلُر ِمْنْصُدَی قوٍل ِلَسُھ و َشكُّوا ِفي ُكلِّوا َمْجُدوا ِفیھ َوَملَُّزَھ ُبِذاْلَك َف ِمْنُھِرُع إذَا
  َتتَِّصُل  ْدَتُعُھ َوَلْم َتْرَوِاْحَتَق ِراْلَحِذَمْوِقَف  ِمْنُھ َتَتُھ َوَوَقْفْبُھ َتَجنََّقَالَأْخ َتْفإذا َعَر َفَأْنَت.( ِر لضََّر

  .ىاألَذ ُقْدا َوَلْو َأَلَحَق ِبَك الصِّــًقَصاِد ْنَفُك.) ِبِھ 

  

    

 .متى یحب الناس المرء و متى یبتعدون عنھ ؟ 1- 

 ماذا تفعل إذا عرفت أن ھذا الشخص كاذب  ؟   2-

 ."تجنبتھ أخالقھ  عرفتفأنت  إذا : ھات مرادف الكلمات المسطرة في الجملة اآلتیة  3-

 .وردت في النص كلمتان متضادتان دل علیھما 4- 

  

 .أعرب ما تحتھ سطر في النص 1-

 .فعال معتال و آخر صحیحا  : استخرج من السند  2-

ا   3- نص دائم احب ال ك ص و خاطب ي، ل ن ف اس     لك ن الن ة م ن مجموع دث ع رة یتح ذه الم ھ
 .فكیف ستصبح العبارة  الموضوعة بین قوسین  

 

ة   احتجت إلى مبلغ مالي    ھ   لشراء لعب ة   فأخذت دتك   من درج الخزان م وال اذا ستفعل   دون عل ، م
.الحال موّظفا عندما تكتشف أمك األمـــــر وضح ذلك في فقرة ال تقل عن ثمانیة أسطر  

  

  

 

                 

  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



 للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة           

  :الّسند    
َیِعیُش ِفي  ، و ِجْنُس َوْحِشيٌّ اِنَتْسو الُب لقناى ِفي برَُّی  َداِجٌن ِجْنٌس: ِجْنَساِن ) األرنب  (          

ا ُیسَ    ُفـعَ َأْضَتْیِن وِفَیْلاْلَخ ِمَن َأَقْصُر اِنَتَیاِماألَم:  ٍماِئَوَق اِري ، و َلُھ َأَرْبُعاْلَبَر َذا ِممَّ ى  ، َوَھ اِعُدُه َعَل
 ُبَنو األْر.  التَُّراِب ِرْفِلَح ُحْصُلَت اٍرَفـأْظِب ًةَیدَّا و ُمْنَتِھِج ِصیَرًةھ َرأَّْیَناَھا َقَعاِبَصَنا َأْظاْلَقْفِز ، و إذا َلاَح

ُر  ُر ٍةاَرَھَعٍة و مْرِبُس)  رابالت( َیْحِف ِھ، َوَیْسَتْحِض رَّا ِلَنْفِس ُھ  َمَق ُل َل ا َیْجَع اِرَج َطِویَل َداِخَل و َمَخ َم
  .ِةاْلِوَالَد) كثیــــــر(   ا ِلَأنَّھَكِثیًر ُحوَنَبْرو َیِبیُعوَنُھ ، َفَیَربُّوَنھ ُی ، َوالنَّاُسَكِثیَرًة

   

 .ھات عنوانا مناسبا للنــــص 1-

 .ذكر صاحب النص جنسان لألرنب اذكرھما و أین یعیش كل واحد منھما    2-

 یربح مربي األرانب كثیــــــــرا ؟   الم 3-

 .قوائــــم   -داجـــن  –جنســـان : اشرح المفردات التالیة 4- 

  

 .الّسندأعرب ما تحتھ سطر في 1- 

 .اضبط بالشكل الكلمات الموضوعة بین قوسین  2-

 "  .قـــوائــــم " علل سبب رسم الھمزة في كلمة 3-

ى   4- ى المثن ة إل ارة التالی ول العب داخل و   : " ح ھ م ل ل ویال یجع را ط ھ مق ر لنفس ویستحض
 " مخارج كثیرة 

 

طلبت منكم المعلمة أن تكتبوا بحثا عن حیوان ما تحبونھ ماھو الحیوان الذي اخترتھ دّون ما      
.موّظفا فعال أجوفا تعرف عنھ في فقرة ال تقل عن ثمانیة أسطر  

  

  

  

  

  

  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



 الخامسة ابتدائيللسنة  امتحان تجریبي في الّلغة العربیة           

  :الّسند    
اِكَنةً ُة یَ ْراْلَق َكاَنِت           ةً  َس أةً  َھاِدَئ مِ  ، و فج اسُ َس رَ  َع النَّ نٍ   ًةثَ ِعَبْنُم َخاٍتَص ْن ُرْك م  ( ِم ، ) مظل

ھ ، اِئَمِفي ِد ا ًقا َغاِرَلا َعُجوًز، َوَوَجُدوا َرُج ا َیْجِري َنْحَو اْلُحُقوِلَبًحُھْم ُیْبِصُروَن َش َفَأْسَرُعوا و إذا
اَل آخَ    ِمَن)  عفریت( ِإنَّ اْلَقاِتَل : َفَقاَل َبْعُضُھْم  نِّ ، َوَق ھُ :  وَنُراْلِج َبحٌ  ِإنَّ َنُھْم    ٌتَمیِّ     َش اَن َبْی ، َوَك

مِ إن َوَما )).  ِإَلى َأَحٍد َوَلْم َیْلَتِفْت َفَمَضى ِبَحْرَبِتِھ(( ،ِویٍَّة َلاٍت َقُذو َعَض َشاٌب اسُ ِاْبَتَعَد َحتَّى َس  َع النَّ
و  ِضى َعَلى األْرْلًقا ُمُعوا َنْحَوه ، َفَرأَّْوا َنمًر، َفَأْسَر ُقِتَلَقْد )  شابال(  وا َأنَّنَُّفَظ ا ،ا ُمْزِعًجراًخُص

  .ُمْسَتْبِشِریَن یَن َھاِتف ُلوا الشَّابََّحَمُحوا و ، َفَفِر ِفي َصْدِرِه ٌةوَسُرْغَم اْلَحْرَبُة

   

  .مناسبا للنص   ھات عنوانا1-

 من الذي قتل الرجل العجوز في نظر الناس ؟ ومن كان أول من كشف حقیقة األمر؟2-

 .زاویة   –عـــثروا  -صیحات  : ھات مرادف  الكلمات اآلتیة من السند 3-

  

 .أعرب ما تحتھ سطر في النص1- 

 .بالشكل الكلمات الموضوعة بین قوسین اضبط 2- 

 " .فجأة " علل سبب رسم الھمزة على األلف في كلمة 3-

 .فعال معتال و آخر صحیحا  : استخرج من السند 4- 

 .حول العبارة الواقعة بین قوسین إلى الجمع 5- 

 

ك المساعدة  ،            ب من ب شرس فطل ب فاعترض أحد أصدقائك كل ة   اكت ل عن ثمانی رة ال تق ق
.تبین فیھا كیفیة مواجھة الموقف موظفا األفعال الناسخة   ) .8(أسطر  

 

 

 

  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



 للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة           

  :الّسند    
ارَ  .  َشاِطُروِر و النَّالسُّ ِاْبِتَساَمُة َثْغَرُهو َتْعُلَھِة ِلْلُنْز اْلَقاَدِة َج َأَحُدَخَر              ا َس ِدیَّا   َدَوجَ  َفَلمَّ ُجْن

ن َجِریحً  ْیِش األ  ا ِم ِئنُّ  اِءَدعْ َج اِرخً  َی اء  : ا َص اء اْلَم ةِ    (  ! اْلَم ى حافَّ و َعَل َو َیْحُب قِ  َوُھ یُل   الطَِّری َفَتِس
ُھ   ْد ُدا قَ فرآه ُمَھشًَّم ِمْنُھاْلَقاِئُد ِاْقَتَرَب ).  ُهاُؤَمِد ْت ِعَظاُم ا قَّ ُھ قلبُ   قََّرفَ .  َدقَّ اءَ  َل ُھ إن  ِبْرالشُّ  ُھ َوَناَوَل
ى    اِءبَ ُھ ِإَلى األِطَلَمَثمَّ َح.  َب َحتَّى َرِوَيا ، و شرَشاِكًر اْلُجْنِديُّ َأَخَذُهَف اَلُجوُه َحتَّ ى    َيِفشُ َفَع اَد ِإَل َوَع

  .فىاا ُمَعَسِلیًم َعاِئَلِتِھ

   

 .ھات عنوانا مناسبـــا للنـــص  1- 

 إلى من ینتمي الجندي الجریح  ؟  وماذا فعل لھ القائد ؟2- 

 .مھشما  -یئن : اشرح المفردات التالیة ثم وظف كل واحدة في جملة من إنشائك 3- 

 

 .أعرب ما تحتھ سطر في النص1- 

 .مع تسمیتھا  " اقترب " الھمزة في كلمة  علل سبب رسم2-

 .وآخر ناقصا  اأجوف فعالفعال مثاال و: استخرج من السند  3-

 .إن كنت أنت الجریح فغیر ما یجب تغییره في الجملة الموضوعة بین قوسین 4- 

 

ي مشكل              ھ ف ك  ألن ب العون من اعتدى علیك ابن جارك منذ أیام دون سبب ، و الیوم ھو یطل
ة أسطر        ل عن ثمانی رة ال تق ي فق كبیر فھل ستلبي طلبھ أو تذھب و تنصرف تحدث عّم ستفعلھ ف

 . ناسخا  دودا و فعالموظفا اسما مم 

 

 

 

 بالتوفيق للجميع  

 األستاذ لقرب أحمد



 

 للسنة الخامسة ابتدائي تجریبي في الّلغة العربیةامتحان 

  :الّسند    
ْن َی               َتاِء ، فَ وُطَل ُل الشِّ ْم  َل َفْص ي ، و َل َك َأْن َیْنَتِھ ْد َأْوَش ِع ِلْلرَّ َقَیْبَلَق لَ ِبی ْي َیْقَب                                َك

لِ ھَ أْب اُضو الرَِّی ُفوُحو السُّ وُلُھالسُّ ، ِإَذ َتْكَتِسيیُب اْلَحِبَسَیْأِتي الرَِّبیُع .  ا َمْعُدوَدًةاًمإّلا أیَّ ،  ى اْلُحَل
اةِ ْوِبعَ  ُح الطَِّبیَعُةَرْفَتُموَج ِباْلِاْخِضَراِر ، و َت َطِویَلا َحتَّى و َلْن َتْلَبَث اْلُحُقوُل َع  (  ا ،ــ َھِإَلْی َدة اْلَحَی َوَم

ْن     َلبِ ْقَما َكاَن ِلُی الرَِّبیَع وا َأنَُّسْم َلْن َیْنإّلا َأنَُّھ الرَِّبیِع النَّاَس ُیَھلُِّلوَن ِلَمِجيِء َأنَّ ھ ِم ا ِفی قٍ ِبَم و  َرْوَن
 ). و َعَواِصَفُھ ھالشَِّتاِء و ُثلوُج َأَمَطاُر َلْوال و َحَیاٍة اٍلَجَم

 

   

  .للنص  أعط عنوانا مناسبا 1- 

 ما ھو السبب الحقیقي لجمال الطبیعة في فصل الربیع  ؟  2-

 .رونق  -تكتسي  : اشرح المفردات التالیة 3- 

 . وظفھا في جملة من إنشائك " قرب "  أو" بعـــد : " ھل معنى أوشك  4-

  

  

 .أعرب ما تحتھ سطر في النص 1-

 .ناقصا واسما موصوال  فعال  : استخرج من السند 2- 

 .حول العبارة الواقعة بین قوسین إلى المفرد  3-

 

 

لكل فصل خصائصھ و ممیزاتھ  ، اختر فصال  تفضلھ وتحدث عن خصائصھ في بضعة أسطر     
.موظفــــا فعال مضارعا مرفوعا و آخر منصوبا     

  بالتوفيق للجميع 

 األستاذ لقرب أحمد



  

     للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة

  

  :الّسند 
َأْرِض               ي اْل َرٌة َجاٌرَأْش ِف ٌة َكِثی ِدیقٍ .  َوَجِمیَل ى َص ي َأْوَف اِن َوِھ َتِفیدُ  لإلنس َو َیْس                   ، َفُھ

ا  َدًة ِمْنَھ ًة َفاِئ َتْعَملَ  َعِظیَم ْد ِاْس ُذا ھ، َفَق ي اْلَوُق  ُمْن ِدیِم ِف اِءوِد ، و ِباْلَق وِت و ُص  َن                    ِعْناْلُبُی
نْ ُفالسُّ َذ ِم َذاءً  ِن ، و ِاتََّخ َة ِغ ا النَّاِفَع ُھ ، ِثماِرَھ ا َدَع ( َل َذا َم َياُه َألو َھ َھِبَغ ْن َیْعَتِن                          ا ْرِس

ا  ى اْلَم و َأْن َیْنُقَلَھ اِتیِن َزاِرِعِإَل اَن ِا).  و اْلَبس اُدَوَك ي  ا ْعِتم ِب ِف ى اْلَخَش اِس َعَل                           لنَّ
اِل   وَن َعَزاُلَیْم ، و َما اِلِھَمَأْع ِذِه اْلح ْد حَ  . َلى َھ ى غَ   اُسَص النَّ َرَوَلَق ْن   مَ ِل اِرَجْرِس األشْ َعَل ا ِم ا َلَھ

 َعطْ َعْت َقَسَالَمِة َغاَباِتَھا ، َفَمَن اْلَمَناِفِع َوِاْھَتمَّْت اْلُحُكوَماُت ِباْلُمَحاَفَظِة َعَلى ِد ، و َجِزیِلَعِظیِم اْلَفَواِئ
 . َتْحَتِفُل ِبِھ ُكلَّ َعاٍم یًداِعَھا ، و َأَقاَمْت ِلْلَشَجَرِة َمَحّل لَّأخرى ِلَتُح َسْت َشَجَرٌةِريُّ َشَجَرٍة إّلا إذًا ُغَأ

   

 .ھات عنوانا مناسبا للنص  1- 

 تعد الشجرة أوفى صدیق لإلنسان ؟  الم2- 

 .حرص   -النافعة : اشرح المفردات التالیة ثم وظفھا في جملة مفیدة  3-

  

 .أعرب ما تحتھ سطر في النص 1-

 .فعال معتال و آخر صحیحا  : استخرج من السند 2- 

 .الواقعة بین قوسین إلى الجمع حول العبارة  3-

 

ـلفون أغصان األشجار ،                ـال یت رة ال   شاھدت مجموعة من األطف ب فق ة    اكت ل عن ثمانی تق
دة         )  . 8(أسطر  دھا العدی اھم بفوائ ذكرا إی ا م اظ علیھ ا بالحف ا أداة نھي  و   . تنصحھم فیھ موظف

  .أسلوب تعجب  

  

  
  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



  

     للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة

  :الّسند 
َدتْ       َتاِء َفَب ُل الشِّ اَء َفْص اْلغُ  َج َدًة ِب َماُء ُمَلبَّ ِةُیوِم السَّ َر اْلَقاِتَم وُّ، و َب َزَل  َد اْلَج                     ، َوَن
ةَ . َغِزیَرا  ُراْلَمَط ةٌ َحِزی ِإنَّ الطَِّبیَع ِة ، َفَقصُ   اِق اْلُفَرِلفِ  َن وِل اْلَبِھیَج ا ، و    اُرَھَر َنُص ْت َلَیاِلیَھ ا و َطاَل َھ

ْم   الشَّْمِس  ُنوَر َبْت و ِاْكَفَھرَّْت ، َفَحَج ا الصَّاِفَیُةَھاُؤَمَس ْتَرَكَتْرُدَھا ، و اْعِاْشَتدَّ َب ا   ْفْكشِ َتو َل َعْنَھ
ثُ   ھا اْلَمِرَحَةیَداِرُل َمَع اْلَھَواِء اْلَعِلیِل أَغِسْراَنْت ُتالَِّتي َك و اْلَعَصاِفیُر( ... ّلا َقِلیَلا إ ى َحْی  َھاَجَرْت ِإَل

لِ  َھِذِه َمَظاِھُر الطَّ. دِّْفِء ِبال ُمَع، و َتْن )َتِجُد اْلُقوَت ي َفْص َتاِء   ِبیَعِة ِف َع َأنَّ َوَلكِ . الشِّ ةَ  نَّ اْلَواِق  الطَِّبیَع
دً َر إنتاجً َباِشا ِفي َھَذا اْلَفْصِل ِلُتاَھِفي اْلُفُصوِل السَّاِبَقِة ، َتْسَتِعیُد قَو اُجَدَھا اإلنَتَھالَِّتي َأْج ا ، و ا َجدی

  .  َأْزَھى و َأَجَمَل َحَیاًة

   

 .ھات عنوانا مناسبا للنص  1- 

 في الشتاء تكون الطبیعة حزینة أین یظھر لك حزنھا  ؟   2-

 .القوت  -أغارید  –حجبت : اشرح المفردات التالیة 3- 

 .وردت في النص كلمتان متضادتان دل علیھما  4-

  

 .أعرب ما تحتھ سطر في النص1- 

 .اضبط بالشكل الكلمات الموضوعة بین قوسین 2- 

 .كلمة بدأت بھمزة قطع مع التعلیل استخرج  3-

 .فعال معتال و آخر صحیحا  : استخرج من السند  4-

 .حول العبارة الواقعة بین قوسین إلى المفرد  5-

 

ك تحدث        تخیل أنك أفقت باكرا و نظرت من نافذة غرفتك  فرأیت الثلوج و قد غطت حدیقة بیت
  أسطر عن شعورك في تلك اللحظات و ماذا قررت أن تفعل ؟    10في فقرة ال تتجاوز 

  بالتوفيق للجميع  .موّظفا إّن أو إحدى أخواتھا

 األستاذ لقرب أحمد



               

  الخامسة ابتدائيللسنة  امتحان تجریبي في الّلغة العربیة          

  :الّسند    
رَّةً  ُتَلْسَج        اوُ  َم ذاء ال(  ِلِلَتَن إ    )  غ ي ، َف ِة َمْنِزِل ي َحدیَق رِّي یَ  ذاِف َدِمي ،    ُح َرأَّسَ ْمِبِھ ى َق ُھ َعَل َس
ْقِفُز ِفي اْلَحدیَقِة و َراَح َی ((، َناِنِھَلَھا َبْیَن َأْساْلُخْبِز َفَتَناَو ِمَن ٍعَطُھ ِبْضَع ِقُتْمَعْطو َأ ِھْیَفِتَعَلى َك َفَربَّتُّ

ا  ایاِإَلى أَحِد َزو ْم  . َھ يِّ    َغیْ  ْثْلبُ َیو َل اَد ِإَل ى َع ِل َحتَّ َواءً   َر َقِلی وُء ُم ثُ ))ا مً َناِع َیُم َفقَ  ، َیْبَع ي   َةالشَّ ِف
حُّ   اْلَمَكاِن ا ِإَلى َنْفِسَذَھَفَأَخ َثاِنَیًة)  قطعة(  ْطَعْمُتُھَأ).  تحجرةاْلم( اْلُقُلوِب  اَد ُیِل ةً بً َطاِل ، َثمَّ َع  ا ِقْطَع

َتْغَربْ ،  َجدیَدًة َأْنظُ تُ ْقِحُھ َفَلحاَلتَ  ُتِاْس ا یَ ُھ ِل ُھ یُ  عَ ْفَر َم اْلُخْبِز ، َفَرأَّْیُت ِریضٍ    ْقدُِّل ِب رِّ َم ى ِھ ُھ ِإَل َذِلَك   ُم ، ِب
 . ُهَوَحَد ساَناإلْن َلا َتُخصُّ الشََّفَقَة َأنَِّمْن  ُتَتَأكَّْد

   

 ما ھو سبب إلحاح القط على أخذ قطع الخبز ؟    1-

 .استغربت   – یلّح –الشفقة : اشرح المفردات التالیة 2- 

 .القلوب القاسیة  –القلوب الطیبة : القلوب المتحجرة معناھا  3-

  

 .أعرب ما تحتھ سطر في النص1- 

 .بالشكل الكلمات الموضوعة بین قوسین  اضبط 2-

 " .یموء " علل سبب رسم الھمزة على السطر في كلمة  3-
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 . قدمـــت  مساعــدة إلى محتاج احـــك ذلك في بضعة أسطر موظفا صفتیــــن      

 

 

 

  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة

  :الّسند    
ْھِر َفصْ    ُع النَّدُِّیَو          َذا الشَّ ي َھ َتاِء   َلاُس ِف اَن َفصالً   ، الشِّ ْد َك ا جِ   َفَق اِردً َطِویَل ه اِرطَ ا بأْمدَّا و َب
كَّا  ، َفَقْد َأْلَزَم َبْعضَ  واٍتَندَِّة َسِع َلَھا ُمْنُذا َمِثیَل اْلِبالُد ْشَھِدالَِّتي َلْم َت ِھوِجُلو ُث اْلَغِزیَرِة ُدِن و  ُس ِن اْلُم

اِق   ِمَن َع التََّالِمیَذَنْم َوَمِھاِلمِمْن ُمَزاَوَلِة َأْع ِمْن النَّاِس اْلَعِدیَد رَمْم ، َوحِبُبُیوِتِھ وَثُكرى الُماْلُق اْلِاْلِتَح
 ٍةلَِّفي َأْبَھى َحَبَدا الرَِّبیِع الَِّذي  َلَخْلَفھ َفْص رُّا َیُجاھو َذوَھ ِھِنَھاَیِت ، َوَنْحُن اْلآَن َعَلى َعَتَبِةْم ِبَمَداِرِسِھ

ارُ  اُرَجاألْش َتَتَزیُُّن ، َحْیُث ِھاِلَجَمَو َجِتِھَلُھ ، َعاَد ِبَبْھ داِئِق َفتَ   ِبُسْنُدِسَھا ، و َتَتَفتَُّح األزھ ي اْلَح ا  ِف َراَھ
اِط  َزْرَكِشَكاْلبس ذَّ اْلُم ُر الدَّاْلج ِذي ُیِثی َةْھاِب الَّ اَب َش ا َأْج.  و اإلعج َلَم ُل َم ْعَد َفْص ا َأَس ِع و َم   الرَِّبی

  ! ھاِلَبْقِتَجِمیَع النَّاِس باْس

 

 .ھل كان فصل الشتاء ھذه السنة كباقي السنوات ؟ استخرج ما یدل على ذلك  1- 

مثیال ، المكوث  ، ثم وظف كل واحدة في جملة مفیدة من : ھات مرادف الكلمتین اآلتیتین 2- 
 .إنشائك

 .وردت في النص كلمتان متضادتان استخرجھما 3- 

 

 ".الذي بـــــدا في أبھى حلـــة لھ " حول الجملة اآلتیة إلى جمع المذكر   1-

 .أعرب ما تحتھ خط في  النص 2- 

 :النص بما یناسب  امأل3- 

  اسم من األسماء الخمسة  فعل ناقص  فعل أجوف  فعل مثال  فعل مزید
          

 .مع تسمیتھا "  ألــــزم : " بین سبب كتابة الھمزة في كلمة  4-

 

نظمت مدرستكم رحلة إلى أعالي جبال الشریعة في نھایة فصل الشتـــاء قرر أغلب زمالئك عدم  
 12اكتب فقرة ال تتجاوز . الذھاب ظنا منھم أن المناظر في ھذه الفترة غیر مثیرة لالھتمام

  .ناسخا  فعالالذھاب موظفـا اسما موصوال ، سطرا ، لتحاول إقناعھم ب

 

                 
  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة

  :الّسند    
ْحَراُء َأ        ٌة ٌضْرالصَّ َرٌة َغاِمَض ًة باألْس َوُمَحیَّ ا و َمَناِظُر اِرَرَوُمْكَتَنَف ٌةَغِنَھ اِحِر ِباْلَج یَّ اِل السَّ . َم

اِعِر و األحَ   يُء ِباْلَمَش اِفُر اْلَمِل ُھ َعْظمَ  یِساِسَواْلُمَس ُق ِباْلكُ   ُة، ُتْدِھُش يِّ َفَیَتَعلَّ ِر الطَِّبیِع اِن ثَباْلَمْنَظ
ضاَء َوَصْفَراَء ، و َبْی َرماِدیٍَّة ٍنبألوا اْلُفُصوِلاِر ِبَتَعاُقِب ِبالضَّْوِء اْلُمَتَغیِِّر ِفي الّنَھ ِةوَغُبْصالرَّْمِلیَِّة الَم

َتْمِتُع اْلُمْرَتحِ  ( و  يِّاِلقَ ُتْرو اْلُب ِرمَ األْح ِمَن ٍجرَِّدتَِّبَلْوِن ُم ُقُیَضاُء األُف الشَّْمُس ُبیَوِحیَن َتغ ي  َیْس ُل ِف
 ) .  الَِّم اْلحاِلِكظَِّفي ال السَّاِطَعِة ِء اْلَكَواِكِب و النُُّجوِمِبَضْو َطِریِقِھ

  

 .اختر عنوانا مناسبا للنص   1-

 .رتب األفكار حسب تسلسل ورودھا في النص  2-

o  مناظر الصحراء  الطبیعیة تدھش المسافر. 
o  یستمتع بالترحال فیھا لیال تحت ضوء الكواكب و سطوع النجوم. 
o  یضاء األفق حین تغیب الشمس بلون متدرج. 
o رض غامضة ھي أ. 

 .الالمع –تثیره : ھات من السند مرادف الكلمات اآلتیة ثم وظفھا في جمل من إنشائك 3-

 

 .أعرب ما تحتھ سطر في النص1- 

 " .المليء : " علل سبب رسم الھمزة على السطر في كلمة  2-

 .اسما ممدودا ، فعال مزیدا : استخرج من السند 3- 

 .بین قوسین إلى جمع المذكر حول العبارة  الموجودة  4-

 

ا ك                ول إال أن أخطارھ حر العق حراء تس ي الص ة ف اظر الطبیعی م أن المن ررغ                               . ةثی
ار     ت) .8(اكتب فقرة ال تقل عن ثمانیة أسطر  ا ھذه األخط دد فیھ ا أداة نھي  و أسلوب     . ع موظف

.تعجب   

 

  

  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة

  :الّسند    
ا َأرَ  ي ُھَو ُكلَُّوَطِن                ْولِ َم لُّ   ي ،اُه َح َو ُك ِذیَن یَ  َوُھ ھَ الَّ ویِنِي و إطْ  ْس ى َتْك امي و  ُروَن َعَل ع

ِذیِبِلیِمـي و َتْعَیِتِبي و َتْراِسَبإْل لُّي و َتْھ ْن أْصِنبَّوَأَح ھُتْن َأَحَبْبَم ي ، ُك اِرِبدَقي ِم                           .ي ائي و َأَق
لِ ُبوَن ِمْن ْتَعي و َیآلالِم َیَتَألَُّموَنوَن ِلُسُروِرِي ، و رُّسَّالَِّذیَن ُی ي ُھَو ُكلَُّطِنَو اِئِي  و َھ اديَعإسْ  َأَج . ن

َدِميِ َھالَِّتي أطُؤ ِفیھ و الطُُّرَقاُت َأُتُل الَِّذي َنَشْنِزاْلَمي ُھَو َوَطِن اتُ  ا ِبَق ا ،     و اْلُمَتَنزََّھ زَُّه ِفیَھ ي َأَتَن الَِّت
وُل و   َزاِرعُ ُھَو اْلُحُق وَ     اْلَم اِمَخاُت ُھ اُل الشَّ َو اْلِجَب ي َتْحِمینِ    ، ُھ َواِنیُن الَِّت ي    اْلَق ُة الَِّت َو اْلَمْدَرَس ي ، ُھ

ي ُت ي َأَرى َوَطِن .ْعِلُمنَّ مُّي ، َأَلْمُسِإنَّ ا َذَھُھ سُّفَُّھ ، َأَتَنُھ ، َأش ُتَأْیَنَم َتِلُط َب َو َیْخ ْرِبُط   ، َفُھ َدِمي َوَی ِب
 .ِلِيي ِبُمْسَتْقَبحاِضِر

   

 .ضع عنوانا مناسبا للنص 1- 

 . یتمثل الوطن في عدة جوانب ، استخرج من النص ثالثة منھا  2-

 .العالیة ، یفرحون ، كبرت  : استخرج من النص مرادف  3-

  .القوانین ، اختلط  :  تینمفید تینملجفي  تیناآلتی تینادخل الكلم4- 

  

 .اسما موصوال ، ضمیرا منفصال  : استخرج من النص  1-

 ).مع تسمیتھما (أطؤھا  : رسم الھمزتین في كلمة  علل سبب2- 

 .ألبس ، اختلط : جرد ھذه األفعال من الزیادة  3-

 ) .أنِت ، أنتما ، أنتم : (في األمر مع الضمائر اآلتیة " حمى " صرف الفعل  4-

 )) .إني ألمس وطني ، أشمھ ، أتنفسھ : (( المخاطب  جمع أسند ھذه الجملة إلى  5-

 . تحتھ خط في النصأعرب ما 6- 

 

و  8راوح بین ــــب  ، اكتب فقرة تتــــالعدید من شباب الیوم یفكرون في ھجرة الوطن الحبی    
ن الذي یحتاج ــــــأسطر تنصحھم بالعدول عن فكرتھم و محاولة إثبات وجودھم في ھذا الوط 10
  .اسما من األسماء الخمسة   –موظفا إن أو إحدى أخواتھا . ھ ــــــــواحد منھم لبناء دعامتلكل 

  بالتوفيق للجميع            

 األستاذ لقرب أحمد



  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة

  :الّسند    
اَن    الُعَظَماِءالَبْیُروني ھو مَن الرَِّجاِل                ٍم ، َك ْعَلةً اّلذیَن خلَّدوا أنُفَسُھم ِبَما َتَرُكوه مْن ِعْل  ُش

ازُ      ي َعصره ، َیمت اقرة الُمسلمین ف ھ َعب ت َعبقریت ذََّكاِء ، َفاَق وَّة   من ال م  بق ذَّاكرة و غزارة الِعل ال
َب باُألستاِذ ،   لفِة برَز في الُعلــــوم و الُفنون الُمخت. ووفرِة اإلْنَتاج  ى ُلقِّ ـقٌب ال یحصُل     حّت و ھو َل

  .علیھ إال الُمَتَعمُِّقون في شتَّى العلوِم 

ـیقة        ن الحق رِّي ع ي التَّح ـَمُّ البیرون ان ھ ري ( وك اربفُیْج ى   التََّج ِئن إل َد أْن َیْطم ھ وبْع ِبنْفس
  ).صحَّتھا یْلتـــزم ِبَتْثبیِتھــــا وَتْدوینھـــا 

ْن          لقد َكان للبیروني أثٌر ھائٌل عل      ذلك م اَن ب َد عصِره فك ِره و بْع ي َعْص وم ف تَّى الُعل ى َتَقدُِّم َش
  .أْبرِز الُعُقوِل المفكَِّرِة في جمیِع الُعصوِر 

   

 بم یمتاز البیروني عن غیره ؟ 1- 

 .اربط بما یناسب 2- 

  البیروني                       ال یحصل علیھ إال المتعمقون في شتى العلوم                      .  
  لقب األستاذ                   االلتزام بتثبیتھا و تدوینھا بعد تجریبھا. 
  التحري عن الحقیقة          من الرجال العظماء. 

  .وظف كل واحدة في جملة مفیدة من إنشائك تجاوزت ، مختلف ثم : ھات مرادف الكلمتین 3-
  

 .خاطب المفرد المؤنث العبارة الموجودة بین قوسین في السند  1- 

 . أنتم  –أنِت ـ أنتما : صرف الفعل حصل في المضارع المجزوم مع الضمائر اآلتیة 2- 

 .فعال مضارعا مرفوعا ، مضافا إلیھ : استخرج من السند  3-

 .أعرب ما تحتھ خط في  النص 4- 

      
للعلم دور كبیر في ازدھار و تطور بلدان العالم قم بَحث أصدقائك على ضرورة التَّعلـُّم                             

  .موظفا فعل أمر و فعال من األفعال الخمسة )) أسطر  10ال تتجاوز ((في فقرة 
  بالتوفيق للجميع  

 األستاذ لقرب أحمد



  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة 

  :الّسند    
ا عندما ُز)  غیرة ص(  ُتْني ُكِنألنَّ ُتْلدَِّتي إّلا َأَنِني َفِشَج) ورة ص( َر َأْن َأَتْذكَّ ُتَلَطاَلَما َحاَوْل  رُتھ
ةُ  ِتي ، وھا َقْد َسَنَحِتَمَع َأُسَر َمرٍَّة َرآِخ ْي َأرَ  ِلي اْلُفْرَص أَ   ِلَك دَِّدا َل ا ُمَج رََّر َأخ     نَّاَھ ْد َق ي َق ِذِه  َأِب ْذَنا َھ

یَّاَرةً  اْلمرََّة ِإَلى الرِّیِف فقد ِا َتَرى َس َدةً  ْش لْ .  َجدی ا َطرَ  وَص ى َبْیِتَھ اَب َفَفتَ نَ ْقَنا ِإَل ا جَ   ا اْلَب ْت َلَن ِتي ، دََّح
عُ ُتَھا وَرْت َقاَمَرَھا َوَقُصَظْھ ى الزََّمُنَنأْح ا، َلَقْد َكاَنْت َعُجوًز ِراألْم َخْلَف َأِبي ِفي باِدِئ ِاْخَتَبَأُت َف َض

ْد ِاْحَمرَّت  َھْیَتَنْجِفیَھا َفإذا بَو ُتْنعَّلتََّجاِعیِد تَمَھا ، و ِاْمَتَلَأ َوْجُھَھا ِباِجْسُم اْلزُّھُ  اا َق ةِ وِر َك ِد اْلَعھْ  اْلَحدیَث
التََّفتُِّح  او َعْیَن. ِب اِئَرَتال یھ َداُعِبُھ ِنیَغ امةا(َما َت ٌة)  بتس ا      َلِطیَف ْت ِبَن ا َفَرحََّب ى َوْجِھَھ َمْت َعَل ِاْرَتَس

ةً ْتمَّوَض ا :  ني ِإَلى َصْدِرَھا َقاِئَل ْد صِ  تِ یَزِزَع آٍه ی ابَّةً  ْرِتي َلَق َتْقتُ    َش ْم ِاْش ًة ، َك َذا    َجِمیَل ِك ؟ َوَھَك ِإَلی
 . تْعِلیَقاِت َأِخي السَِّخیَفِةل ٍةَھآِب َرغْی. َفِاْرَتَمْیُت ِفي َأحضاِنَھا  دَِّتي اْلَفیَّاِضِلَحَناِن َج ُتِاْسَتْسَلْم

 

 .؟ دل على ذلك من النص   االنص تذكر صورة جدتھ ةصاحب تھل استطاع 1-
 منھا ؟ 3في النص مجموعة من األوصاف خصت بھا الجدة اذكر 2- 
ا 3-  ة  اشرح الكلم ـنت   : ت اآلتی ة    -تمعـ ر آبھ ة من         ، غی ي جمل ا ف ل واحدة منھ م وظف ك ث

 . إنشائك 
 

 .أعرب ما تحتھ خط في السند     1-
 .اضبط بالشكل الكلمات الموضوعة بین قوسین 2- 
 " .االطمئنان " الھمزة في كلمة علل سبب رسم  3-
ُت     : " خاطب المفرد المذكر بالعبارة اآلتیة  4- اَض َفِاْرَتَمْی دَِّتي اْلَفیَّ اِن ِج َوَھَكَذا ِاْسَتْسَلَمْت ِلَحَن

  ". .ِفي َأحضاِنَھا 
 

ا    .  صف شخصا لم تره منذ فترة طویال و الذي كدت أن ال تتعرف علیھ   في بضعة أسطر موظف
.صفة  و فعال مضارعا مجزوما    
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  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة 

  :الّسند    
لِّ     ْومٍ  َیِقُف َصَباَح ُك ِدیرُ  َی ھِ   اْل ُم اَم َتَالِمَذِت ِة َأَم اءِ  َمْدَرَس ی قِ ْل، ُی الّنجب ةً  ِھمي َعَل ةً  َكِلَم َة   ِطیَب َتْوِجیِھیَّ
و َحَذاِر ِمْن اْلَكَسِل ،   اْلَعْذِب ْنُبوِعِھْلِم ِمْن ُیاِر اْلِعِد ِثَموا ِإَلى َحْصمُُّلاء ، َھزَّاألِع َناِئَيَأْب: ُل ِفیَھا َیُقو

وُت الْ  ِھُھْم ، و َیْنَتِھي ِبَأْكَثِرْیَن أبنائھ ، َیْبَدُأ ِبَأَقلَِّھَذا اْلَوَباُء َبَیَتَفشَّى َفُسْرَعاَن َما  یَن َیُف ُت  ْم ، و ِح َوْق
دٍ  َیُقوُل ُكلُّ ْنُكْم   واح دْ  : ِم ِي ِاْجَتَھ ِبُح لالسْ    ُتِلَیْتِن ا ُیْص ةً ِق اِكَرْدِت، َفَل اَت َأْن   یَم عَ ، و َھْیَھ َدُم ،   َیْنَف النَّ

ُأفٍّ ِلَھِذِه : ا ًمَیْو ُلُقوُكْم َتلوا َأَنْفَسَعْجَت وا ِمْنھ َما ُتِریُدوَن و الُذ، ُخ الّزاِھُر ُلَناِئي اْلُمْسَتْقَبَفَأَماَمُكْم َأْب
  . لاألَم ُةَقیَِّضَیاَھا ، ِإنََّھا الَِّتي َنْح اْلَحَیاِة

  

 .أعط عنوانا مناسبا للنص 1- 

 مم حذر المدیر التالمیذ و لماذا ؟ 2- 

 .ینتشر ، تعالوا ، المرض : استخرج من النص مرادف 3- 

  .، النشاط ، یضر  أكثرھم: استخرج من النص أضداد 4- 

 

 .األعزاء یبدأ ، : علل سبب رسم الھمزة في كلمتي  1-

 .منصوبة في السند ، علل السبب) كلمة (وردت كلمة 2- 

 )) .ینصح تالمذتھ ):  (( أنِت ، أنتما ، أنتم ، ھم (أسند ھذه الجملة إلى الضمائر  3-

 .العلم ، الوقت ، طیبة : اضبط الكلمات اآلتیة بالشكل حسب موقعھا في النص 4- 

 .أعرب ما تحتھ خط في النص 5- 

 

أسطر تنصحھ  10و  8لك زمیل متھاون في تحصیلھ الدراسي ، اكتب فقرة تتراوح بین          
اسما  –فیھا باالجتھاد و المثابرة و تجنب الكسل حتى یحقق النجاح موظفا إن أو إحدى أخواتھا 

  .من األسماء الخمسة  

  

  

  

  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة 

  :الّسند    
 يُءِضُن ُنوٌر ُمْلَفاْلِع َطَلِبِھ ِفي َحَماِسِھْم ِمْن َوَیِزیُد ، معلُّالتَّ ِإَلى اْلُمْسلَِّمین اإلسالُم َیْدُعو               

ا  ِبِھ ھِ  يَنْقضِ  و ُدُروَبَن ى  ِب المِ  َعَل لِ  َظ نْ  ، اْلَجْھ َعى  َفَم ي  َس ھِ  ِف َعى  َطَلِب ى  َس ةِ  ِإَل دُّ التَّ و الرَّفاِھَی  و مق
اِر اَیَرِة و اْلِاْزِدَھ ِبَر ُمَس دِِّمی ْك ْن َناْلُمَتَق دَُّوِل ِم ي ، ال ْنعُم الَِّت ا َت ُھ ِبَم ْن َحَقَقْت وُِّر ِم وجي َتَط  تكنول
ةَ  صوِرالُع اِمأیَّ ِإَلى سنعوُد َوِبدوِنُھ.  اْلَمِعیَشِة ِلُمْسَتوى َوَتْحِسیٍن َأنَّ  اْلَحَجِریَّ لَ  َل ِدیدُ  اْلَجْھ  َرِرالضَّ  َش
نْ  النَّاَس َوُیَمنُِّع اْلُعُقوُل َوُیَبلُِّد اْلُعُیوَن َیْغَشى َفُھَو َسواِء، َحدِّ َعَلى اْلُمْجَتَمِع َأْو ِلْلَفْرِد ِبالنَِّسَبِة ذِ  ِم  َأْخ

 اْلُمْسَتَطاِع َرَقْد ھَباِرَحوُن َوْجِھِھ ِفي َمِنیًعا َسدَّا َنِقَف َأْن َعَلیَنا ِلَھَذا.(  ْمَحَیاِتِھ ِفي الصَِّحیَحِة َراَراِتاْلَق
  ) . َعْھِدَنا َساِبِق ِإَلى ُیِعیَدَنا و َوُیْھِلَكَنا َعَلیَنا َیْقِضَي َأْن َقْبَل

 

 
 . للنص مناسبا عنونا ضع1- 
 ؟ العلم طلب في أمتھ تسع لم الذي للبلد یحدث ماذا2- 
 .الرفاھیة ، الحماس:  إنشائك من جملتین في اآلتیتین الكلمتین وظف3- 
 . علیھما دل النص في متضادتان كلمتان النص في وردت4- 

  

 ؟ مرفوعة"  شدید"  وكلمة ؟ منصوبة"  سدا" كلمة جاءت لم 1-
 . الذكور جماعة قوسین بین الموضوعة بالعبارة خاطب 2-
 .) ناقصا  ،  أجوفا ، مثال :(فعال:  السند من استخرج 3-
 ". نضيء" كلمة في الھمزة رسم سبب علل4-

 

 فیھا تحثھم المدرسة ساحة في  زمالئك مسمع على كلمة لتلقي اختیارك تم العلم یوم بمناسبة
  .  العلم طلب على

  .موّظفا األسماء الخمسة أھمیتھ و العلم قیمة فیھ لھم تبین أسطر ثمانیة عن یقل ال نصا اكتب

 

 

               
  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة 

  :الّسند    
اَخَر                ى ْجَن ِة اِءِفَن ِإَل ِتْعَداًد اْلَمْدَرَس ِةِلُمَما اِاْس ِة َرَس َت ، الرِّیاَض ُم ِاْلَتَف ا اْلُمَعلِّ                            َنْحَوَن

ا ْل:  َقاِئَل وَن َھ ا َتْعَلُم غاِري ی حََّة  َأنَّ ص َدِنا ِص ِل و  ْلَب ِعَراِن اْلَعْق اَن ُتْش ٍة اإلنس                                  َبراَح
 ِفي َیْكُمُن َھَذا ِفي َوالسِّرُّ ، ُمْطَمِئنَّا ْلباِلا َھاِنَئ ، اْلَوْجِھ ْشِرَقُم َسِعیًدا َداِئًما اُهَرَت َفَأْنَت ؟ َلَھا َمِثیَل َلا

لْ :  َأْرَدَف َثمَّ.  الرِّیاَضِة اَرَسِةُمَم ونَ  َوَھ ةَ  َأنَّ َتْعَلُم اِعدُ  الرِّیاَض ى  ُتَس وِّ  َعَل دُ  َلاِتاْلَعضَ  ُنُم نْ  َوَتِزی  ِم
اُقّو ُب و ِتَھ َة ُتْكِس النَّ الثَِّق اِعُدَك ْفِسِب ى َوُتَس ْب َعَل ِعُرَك ِلحمُّالتَّ و ِرالصَّ ِة َوُتْش ا ِباْلُمَتَع ُل َكَم ْن ُتَقلِّ  ِم

بِ  َمَرِضَك َخِطیَرٍة بأمراٍض ِةاَباإلَص ُخُطوَرِة اعِ  و اْلُقْل دََّمِويِّ  ْغِطالضَّ  ِاْرِتَف َرَطانِ  و ال َرضِ  و السَّ  َم
كِرِي ي ، الّس ین ِف َدَم َأنَّ ِح ِتَھا َع ِعُرَك ُمَماَرَس اِء ُیْش ِر ِبِاْرِتَخ ْعٍف و   َكِبی ِدیٍد ُض وُن َش ُم َوَیُك  اْلِجْس
نَّ  َوُمِریَحٌة ُمْمِتَعٌة الرِّیاَضَة َأنَّ َأعرُف َكَنُت ِنيَأنَّ اْلَحِقیَقُة.(  َشتَّى راِضألْم ُمَعرًَّضا دَ  َلِك ي  اْلَفَواِئ  الَِّت

 ) .َكِثیَرا يِنْتَشَھأْد َلَنا اْلُمَعلُِّم َھاَعدََّد

   

 .ھات فكرة عامة للنص 1- 

 ما الذي عزم الكاتب على القیام و لماذا ؟2- 

أردف ، :  " اشرح الكلمتین اآلتیتین موظفا كل واحدة منھما في جملة من إنشائك 3- 
 ."  االنخراط 

  

 .تحتھ خط في النص  أعرب ما1- 

 .أسند العبارة التي بین قوسین في النص إلى جماعة الذكور الغائبین  2-

 .ناسخا مبینا داللتھ ، واسما منقوصا  فعال: استخرج من الّسند 3- 

 ))ھانئ ، فناء ((علل سبب رسم الھمزة في كلمتي 4- 

 

سطرا 12ممارسة الریاضة أمر ضروري للحفاظ على صحة البدن ، اكتب نصا ال یتجاوز 
  .موظفا فیھ فعال ناسخا و اسما موصوال 

  

  

  

  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة 

  :الّسند    
اَد       ُع َع ى الرَِّبی دُّْنَیا ِإَل ِھ ال َرى ِبَمْوِكِب ْد و اَرَجاألْش َفَت ْت َق ًة ِاْكَتَس َراٌء ُحلَّ                            َخْض
اَلْوُن اِف و ، َھ ْد یُراْلَعَص َرْت َق ي ِاْنَتَش اِء ِف ِب اْلَفَض ًة الرَّْح اَن َطاِلَق َرنیِن اْلِعَن ا ِل ي َزْقَزَقِتَھ  ِدُغُتَدْغ الَِّت

قَ  َھاَعِبیَر َنَشَرْت َقْد َواْلُوُروُد ، ثاُقَھاَو كَُّف نٍةِصكأْح َتْعُدو ِاْنَساَبْت َقْد اْلَماِء َجَداِوُلَو ، َمَساِمَعَنا  اْلَعِب
ُرورَ  و اْلَبْھَجَة اْلُقُلوِب ِفي َبَعَثْت ھاألواُن و ، َمَكاٍن لُِّك ِفي اَحالفوَّ ْینِ اْلَعِظ السُّ ا .  یَم ھُ  ی نْ  َل رٍ  ِم  َمْنَظ
نْ  اُهللا خََّرُهَس َھَذا ُكلُّ ، !َتْصِویِره ِفي َأْبَدَع َفَقْد ُھَخاِلُق َجلَّ َبِدیٍع لِ  ِم ى  ُهْدحمَ فلَی اإلنسانِ  َأَج نَِّعمِ  َعَل  ال

  .. َصىُتْح َلا و ُتَعدُّ َلا لَِّتيا اْلَكِثیَرِة

 

 

  ؟ للنص مناسبا عنوانا ھات1- 
 .   ابمرادفتھـــــ التالیة العبـــــــــارة في مسطرة كلمة كل استبدل2- 

  .))  وثاقھا فك كأحصنة تعــدو انسابت قد الماء وجداول((

 .دة ــــلة مفیـــفھا في جمــــمن السند ثم وظ "  الضیق" ھات ضد كلمة 3- 
  

 . النص في خط تحتھ ما أعرب 1-
 .)  أنتن ، أنتما ، أنِت ، أنَت( ضمائر مع األمر في عاد الفعل صرف2- 
 :  السند في یوجد ما مستغال یناسب بما الجدول امأل3- 

   موصول اسم  إشارة اسم  تكسیر جمع  ممدود اسم
        

 . تسمیتھا مع"  أبدع" كلمة في الھمزة رسم سبب علل4-

 

.             كـــأصدقائ من مجموعة رفقة الحدیقة إلى ةجول في الذھاب فقررت الربیع فصل لح    
  .   اــــــاسخـــن الـــوفع ، صفة موظفا إعجابك أثارت التي الساحرة المناظر فیھ تصف نصا اكتب

  

  

           
  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة 

  :الّسند    
ة          الّنجاُح          َدَأِت اْلُمَعلَِّم َذا َب ُھ ؟ َھَك َتِطیُع َتْحِقیُق ا َیْس ْن ِمنَّ ْن َم ع ، َلِك ْوِم  ) نصیحة (ُحُلُم الجمی اْلَی

َرة، َكاٌر َكِثیُأْحَسْسَنا ِبَنْبَضاِت اْلَقْلِب تزداد َشدَّتھا ، َوَقْد َشدَّْت ِاْنِتباَھَنا ِبَھِذِه اْلِعباَرة َوَجاَلت ِبُعُقوِلَنا َأَف
ِإنَّ : اَصَلْت َنَظْرَنا ِإَلى َبْعضنا و َكَأنَّ األمَر ِبالِنْسَبِة ِإَلیَنا َشْيٌء َصْعُب اْلَمَناِل ، ِاْبَتَسَمت اْلُمَعلَِّمُة ُثمَّ َو

تم و ِاْجَتَھْدتم و َوَأْنتْم َقْد َتِعْبُتم ُطَواَل َسَنِة بأكملھا َدرْس(( َلا َیتحقق إّلا َبْعَد اْلَكدِّ و اْلِجدَّ ، ) النجاح(
ْد    َصْعبا ، َكاَن الدَّْرُب ))َتَعلَّْمُتم اْلَكِثیَر ِمْن األمور الَِّتي ُكْنُتم َتْجَھُلوَنَھا  ا َق ُعوَباِت وھ و محفوفا ِبالصُّ

اِرفُكمْ          ُدَراِتُكْم   و َمَع ْن ُق یُن َع ُت و ُیِب ِذي ُیْثِب َك الَّ وُد َذِل ْوُم اْلَمْوُع َذَل     . َجاَء اْلَی ْد َب ع َق ُم َأنَّ الجمی َأعل
َؤخَِّرا   ْن َأْن       . َأْقَصى َما َیْسَتِطیُع  و الدَّلیل َكاَن النََّتاِئَج الَِّتي َحقَّْقتُموھا ُم دَّ ِم ا ُب ائي َوَل ا أحبَّ ُتم ی َتِعْب

وَِّج َذا ُیَت احِ  َھ ُب ِبنج اھر ( التع َذا     ) ب ا َھ كم َوَم وا بأْنُفس اِتُكْم ، ِثُق وا ِبَمْعُلوَم ُدَراِتُكْم ، ِثُق وا ِبُق ، ِثُق
ْد     َو. اْلِاْمِتَحان إّلا ِاختَبار َكباِقِي اْلِاختَباَراِت الَِّتي َعھْدُتم اْلقیاَم ِبَھا  ٌة َق اَمٌة َعِریَض ا َوِاْبِتَس َقْفَنا جمیع

             . َنِعُدَك َوَنِعُد َأْنُفَسَنا ِباْلَعَمِل َوَتْحِقیِق الّنجاِح ُمَعلَِّمِتي: َبَدْت َعَلى ُمَحیَّاَنا َقاِئِلیَن 

   

 .  للنص مناسبا عنوانا اختر 1-
 )ب( بالمجموعة) أ(  المجموعة اربط2- 

  االختبارات كباقي اختبار                           الجمیع حلم النجاح
  . صعبا الدرب كان                     بأكملھا سنة طوال تعبتم

   تشتد القلب نبضات                                       االمتحان
 .محفوفا انتباھنا،: إنشائك من تینجمل في اموظفھ ثم تیناآلتی تینالكلم امرادف  ھات3- 
 . استخرجھما متضادتان كلمتان النص في وردت4- 

 

 .النص في سطر تحتھ ما أعرب1- 
 .  منفصال ضمیرا ، مزیدا فعال ، ناقصا فعال ، موصوال اسما: النص من استخرج2- 
 . المؤنث المفرد قوسین بین الموضوعة بالعبارة خاطب3- 
 . النتائج – ابتسم:   رسمھما سبب تعلیل مع الكلمتین في الوارد الھمزة سم4- 

 
   نفسھ في تبعث أن فحاولت االمتحان، من الشدید بخوفھ أخبرك و مصادفة، صدیقك التقیت

 لھ قلتھا التي العبارات تذكر) .08( أسطر ثمانیة عن تقل ال فقرة اكتب الراحة، و الطمأنینة
  .استثناء حرف و مختلفتین جزم أداتي موظفا

  بالتوفيق للجميع  

 األستاذ لقرب أحمد



  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة 

  :الّسند    
 الَبْذِر،الَِّتي َعَمِلیَِّة ِفي َكِبیًرا َشْوًطا َقَطَع َقْد ُمَحمٍَّد َأُبو َكاَن َقْرَیِتَنا، ِفي الشَّْمُس َأْشَرَقِت ِعْنَدَما       

 ،َو..َطِویًال ِمْنَھا ُحِرَم َبْعَدَما ِإَلْیِھ َتُعوُد الطَّیَِّبَة اَألْرَض َألنَّ َسِعیًدا الَفالَِّحیَن،كاَن ِإْخَواِنِھ َمَع ِبَھا َیُقوُم
 َأْرٌض ا،ھيِھِتَغال َتْلَتِھُم الَجِشَعُة ُھْمُنُفوُس و َتُدوُسَھا الُمَعمِِّریَن َأْقَداُم َكاَنْت َأْن َبْعَد ِإَلْیِھ َرَجَعْت اآلَن
  .َأْجِلَھا ِمْن َضحُّوا الَِّذیَن َأْبَناِئَھا ِبِدَماِء َتَطھََّرْت َزِكَیٌة ُتْرَبٌة َو َطیَِّبٌة

ْت     ِذِه َجاَل اُر َھ ي اَألْفَك ِن ف ي ِذْھ ٍد َأِب و ُمَحمَّ ُر وھ بَّ َیْنُث َف ،الَح َح َو َفَتَوقَّ اِت َمَس                       َحبَّ
َرقِ  َة الَع ى الُمَتْألِلَئ ِھ َعَل ِریِض، َجِبیِن َو(الَع ِرٌح ُھ ُھ َف َیِبیُع َألنَّ وَلُھ َس ِذِه َمْحُص رََّة َھ                               الَم

ھِ  ،وَسَیْشَتِري) الُمَعمُِّر َیْأُخَذُه لْن و دٍ  البِن یَّةٍ  َأَدَواٍت ُمَحمَّ يْ  َمْدَرِس قَ  َك ھُ  ُیَحقِّ ي  ُأْمِنَیَت ةِ  ف  مع  الدَِّراَس
  .َأْقَراِنِھ

 

 .للنص مناسبا عنوانا ھات 1-
 .سعیدا؟ محّمد أبو كان الم2- 
 جملتین في وظفھما ،ثم) الطامعة( ،) المحتل: ( اآلتیتین الكلمتین مرادف النَّصِّ ِمَن ِاْسَتْخِرْج3- 

 . مفیدتین
 ). یجمع:  ( الكلمة ضد السند من ھات 4-

 

  ؟ مرفوعة) أرٌض( كلمة و منصوبة؟) َسِعیًدا(  كلمة جاءت لماذا1- 
 .  المذكر جمع قوسین بین اّلتي بالجملة خاطب 2-
 .الّنّص في خّط تحتھ ما أعرب3- 
  . الُمَتْألِلَئِة:  كلمة في  الھمزتین رسم سبب عّلل4- 

– 
ة،وال  الحضارات ازدھرت أساسھا وعلى الَقِدیِم، في اإلنَساُن ِبِھ َقاَم عمل أّول ھي الّزراعة  القدیم

 أسطر 10 تتجاوز ال فقرة في. بنفسھا إنتاجھ و غذائھا زرع على تحرص الیوم إلى الّشعوب تزال
 أخوات  موّظفا خاّصًة، لوطنك و عاّمة لإلنسان بالّنسبة أھمّیتھا و ،  فوائدھا و الّزراعة عنتكّلم 
  .مضارعة أفعاال و ، كان

 

  بالتوفيق للجميع 

 األستاذ لقرب أحمد



  الخامسة ابتدائيللسنة  امتحان تجریبي في الّلغة العربیة 

ع  الدَّاِر اَمدَُّق َجاِبٍر َأُبو َجَلَس   :الّسند     ْینَ  َوَوَض ذَ  و اِكَتابً  ِھیْ َكفَّ َب فَّ  َأَخ ا  ُحَیَتَص ْینَ  َم ھِ  َب  ، َطیَّاِت
 ِمْنھ ِباْلُقْرِب َیْلَعُبوَن َكاُنوا الَِّذیَن اْلَحيِّ َأْطفاِل َأَحُد ِبَھا َأُلقى الَِّتي ِةاْلُكَر ُسُقوُط َبْغَتًة َأَفَكاِرِه َحْبَل َقَطَع

 َنْقِصُد َنُكْن َلْم َفَنْحُن َعنَّا َبَدَر ِلَما َعمُّ یا آَسٌف:  َقاِئًال َتَشجََّع َثمَّ ، ُمَتَردَِّدا َجاِبٍر َأِبي ِمْن الصَِّبيُّ َدنَّا ،
 َفَھَذا َصِغیِري یا َوِحیًدا َلْسُت:  َجاِبٍر َأُبو َفَأَجاَبُھ ؟ َوِحیَدا اْلُجُلوَس َتَملُّ َأَلا َرَجاًء َأْخِبْرِني َلِكْن ، َذِلَك

لُ  و َصِدیٍق َأْصَدُق ُھَوَف ، اِءَقِداألْص ُكلِّ َعْن يیِنِنْغُی اْلِكَتاُب یسٍ  َأْنَب ْیسَ  َجِل َذا  َل طُّ  َھ لْ  َفَق وَ  َب َذاءٌ  ُھ  ِغ
ُدِني  ، یِرِكْفالتَّ ُحرِّیَِّة َعَلى يِنیُنِعُی الَِّذي اْلُمْرِشُد َوُھَو ، ِفْكِريٌّ ِعیًدا  َفَتج ھِ  َس اِكًرا  ، ِبِرْفَقِت  ، ِھائِ َطَعِل َش

وسَ  َتَملُّ َلا الَِّذي اْلَوِفيُّ الصَِّدیُق ِإنَّھ ، َضالََّتي ھِفی ْدُتَوَوَج إّلا َعْنھ ِاْسَتْفَسْرُت َشْيٌء ُیوَجُد َفَلا  اْلُجُل
ھ اُحوالِم ِإَلی لِّ فت َواِب ِلُك اِرِف َأْب ي اْلَمَع ُد الَِّت وَج ُتِری ا الُوُل اُب.(  ِإَلیَھ اِعُدَك َفاْلِكَت ى ُیَس ِزْرالتَّ َعَل  كی

 َصِدیًقا ِبدوِري َأْخَتاَر َأْن َسیِِّدي َأِعُدَك:  الصَِّبيُّ َقاَل ،....) اِطَفَكَعَو َوُیَحرُِّك ِذْھَنَك وَیْفَتُح ، َواْلِاْنِتَباِه
  . اْلُكَرِة َھِذِه َعْن اِعَوًض ِلي َوِفیا

    

 .  للنص مناسبا عنوانا اختر1- 
 )ب( بالمجموعة) أ(  المجموعة اربط2- 

  . بغـــتـــة الكرة سقوط                        یدیھ بین الكتاب وضع
  . طیاتھ بین ما یتصفح                               أفكاره حبل قطع
  .   المعارف أبواب إلى الولوج                                     الملل عدم

  . األوفیاء األصدقاء مع الجلوس                                 مفتاح الكتاب
ات3-  ن ھ ند م ینالكلم امرادف الس یناآلتی ت م ت ي اموظفھ ث ینجمل ف ن ت ائك م  ، ـتةبغ: إنش

 .  الولوج

 

 .النص في سطر تحتھ ما أعرب 1-
 " . شيء: "  كلمة في الھمزة رسم سبب علل 2-
 .  حاال ، موصوال اسما ، اأجوف فعال:  السند من استخرج3- 
 .المؤنث جمع قوسین بین الموضوعة بالعبارة خاطب 4-

                                                                                                    ا
 فقرة اكتب.  رـــمثی كتاب قراءة علیھ تعرض أن أردت ، اللعب في وقتھ معظم یقضي دیقص لك
 في الفراغ وقت استغالل و ابـــــالكت بأھمیة فیھا إقناعھ تحاول) .08( أسطر ثمانیة عن تقل ال

  .  تعجب أسلوب و  نھي أداة موظفا المطالعة
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  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة         

  :الّسند    
ُة         ي الطُُّفوَل َمُة ِھ لَِّل ىوَلاُأل اْلَبْص ي اٍنَسإْن ُك اِریِخ ِف ِھ َت ُل و َحَیاِت ٍة َأَجَم                                               َمْرَحَل

ْن ِل ِم ِرِه َمَراِح َتْمِتُعَی ، ُعْم ا ْس ْدٍق ِفیَھ اِبٍع ِبِص َن َن ُر اِقَماألْع ِم ا ُیَعبِّ ْن ِفیَھ فاء(  َع اِء و)  ص  َنَق
 ُھَو َما ُكلُّ ِھي ُةاْلَبِریَئ َواْلِاْبِتَساَمُة اْلُمْتَعُة ِھي ، اْلَحناِن و اْلَعْطِف و ُحبِِّباْل ُمْفَعَمٌة َمْرَحَلٌة ، َسِریَرِتِھ

 اْلَعاَلُم َھَذا ، َحَیاِتِھ ِفي  واحَدًة َمرًَّة إّال اُنَساإلْن ِعیُشَھاَی َلا َقْد َسَعاَدٌة الطُُّفوَلُة ، اْلَحَیاِة َھِذِه ِفي َجِمیٌل
اِعرَ  َتْأِسُر الَِّتي ) الرائعة(  ِبالضَُّحَكاِت َمِليُءاْل اْلَجِمیُل ة  ، اسیسَ األَح و اْلَمَش دُّ  َمْرَحَل مَّ  ُتَع َذا  األھ  ِل
ي ا ینبغ اُء َعَلیَن َذا إعط ِغیِر َھ ي ُھَحقَّ الصَّ اِة ِف َئِتِھ اْلَحَی َئَة ِبَتْنِش ِحیَحٍة َتْنِش ِة و َص رَُّفاِتِھ َمَراَقَب  َتَص

 . ُیِعــــدُّ و ُدیُِّیَش و َیْبِني الَِّذي اْلَغـــِد ــــُلَرُج ُھَو)  الیوم(  َفَصِغیُر ُنُموِِّه اِحِلَوَمَر َحَرَكاِتِھو

 

 .للسنـــد  ھات عنوانا 1- 
 ؟ما الذي یمیز مرحلة الطفولة  2-

 .علیھما  وردت في النص كلمتان متضادتان دّل3- 
 . الكھولة  –الطفولة  –المراھقة  -الشیخوخة  : رتب مراحل عمر اإلنسان 4- 

 

 .الكلمات التي وضع تحتھا خط في السنـــــد   أعرب1- 
 .اضبط بالشكل الكلمات الموضوعة بین قوسین في النص  2-
ـ  " الصغیر " غیر كلمة 3- ر المناسب     " الصغار " ب ذا    "   :مع إجراء التغیی ا إعطاء ھ علین

  ". الصغیر حقھ في الحیاة بتنشئتھ تنشئة صحیحة

 

ة أقامت دار الشباب             د الطفول زا      بمناسبة عی ال ممی دیتكم حف ة لبل ي بضعة    . التابع ف
   رفقة أصدقائك  موظفا فعال مزیدا و آخر معتال تحدث عن البرنامج الذي استمتعت بمتابعتھأسطر 
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  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة

  :الّسند    
ا    ب ( َأَن اِن )معج ى  باإلتق ھُ  َأنَّ ُب و ، َرأَّْیُت ل ( َأنَّ َأْحَس ْتَقنَ )  العم اُس اْلُم لَّ  َأَس يٍُّر ُك  و ، قَّ

ونَ  ْم اْلُمْتِقُن ِذیَن ُھ وَن الَّ ى َلُھْماَأْعَم ُیِحبُّ دِّ ِإَل دٍ  َح ِرُف.  َبعی اِنَع َأْع دُِّرُه ، ٍةأحذَی َص اُس ُیَق ِد النَّ             ایًرَتْق
ھ ، اَباَلًغ  َرَع ِلَأنَّ ي َب ِھ ِف ًةَب َعَمِل ةً  راَع َن و ، ُمْدِھَش ْنَعَتُھ َأْتَق ا َص ھ َبذَج إْتَقاًن اِئَنالزَّ ِإَلی                  ب

ریَن ي ُمَماُأل و .  اْلَكِثی اَنىَیَت الَِّت ا َف ي ُعمَّاُلَھ ْم ِف َؤدُّو و ، َعَمِلِھ َبُھْم َنُی َن َواِج                             َأَحَس
دْ  و) . الشعوب (   ِةُمَقدَِّم ِفي ُتْصِبُح و ، َتْزَدِھُر و َتَتَقدَُّم ، َأَداٍء الَ  َق ولُ  َق لَّى  اِهللا َرُس ھُ  َص ھ  اللَّ     َعَلی

 " .َنُھُیْتِق َأْن َعَمًال َأَحُدُكْم َعمَل إذا ُیِحبُّ اَهللا ِإنَّ:"  َسْلَم و

 

 .للسنـــد مناسبا  ھات عنوانا 1-
نص      2- ي نظر صاحب ال ذي ضرب ب    ؟من ھو المتقن ف ان    ــ ومن الشخص ال ثال عن إتق ھ م

 ؟عملھ 
 .دل علیھما وردت في النص كلمتان مترادفتان 3- 
 .عــــندما  –أیـــــنمـــا   –بعـــدما " :  أنى " اختر اإلجابة المناسبة لمعـنى 4- 

 

 .عرب الكلمات التي وضع تحتھا خط في السنـــــد  أ1- 
 .اضبط بالشكل الكلمات الموضوعة بین قوسین في النص  2-
ون  الذین ھم المتقنون و" : حول إلى المفرد  الجملة التالیة   3- الھم  یحب ى  أعم  حد  إل

  ". بعید

 

ا  نجارا شاھدت      ي  منھمك ھ  ف ل  وھو  صفھ  عمل ي  یعم ا  أسطر  بضعة  ف  اسما   موظف
  . حاال و موصوال
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  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة 

  :الّسند    
ْیَس      ُحبَِّإنَّ          ا ، َفَل َل اإلْنساُن َعَلْیَھ ا اْلَوَطِن ِمَن األُمور اْلِفْطِریَِّة الَِّتي ُجِب بَّ    َغِریًب ًدا َأْن ُیِح َأَب

ِھ           ْیَن َجَنَباِت َرَع َب َراِه ، َوَتَرْع ى َث بَّ َعَل ِھ ، َوَش ى َأْرِض َأ َعَل ْیَس    . اإلنساُن َوَطَنُھ الَِّذي َنش ُھ َل ا َأنَّ َكَم
اٍن آخر ، فَ     ) الصادق ( َغِریًبا َأْن َیْشُعَر اإلْنساُن ِباْلَحِنیِن  ى َمَك اِدُرُه ِإَل دما ُیَغ ا    ِلَوطِنِھ عن َك إّل ا َذِل َم

، وَتْھَواھا األْفِئَدُة ، َوَتَتَحرَُّك  اْلَقُلوُبَفاْلَوَطُن َلْفَظٌة ُتِحبَُّھا . َدلیٌل َعَلى ُقوَِّة اْلِاْرِتَباِط َوِصْدِق اْلِاْنِتماِء 
اِعُر   ِذْكِرَھا اْلَمَش ْدِرُك  . ِل ا ُی ة ( َفَجِمیُعَن دِّ ) قیم ُب َأْن ُنَق َذِلَك َیِج َوَطِن ِل ى  اْل ِة َعَل ُھ ِباْلُمَحاَفَظ َر َخْیَراِت

َعُتُھ َسواَء َمَراِفِقِھ َوُمْنَشآِتُھ الَِّتي ُتَعدُّ ُمْلَكا للَجمیِع و َأْن ُنْسِھَم ِفي ُكلَّ َما ِمْن َشأِنھ ِخْدَمُة اْلَوَطِن َوِرْف
ي َأيِّ مَ  ِع ؛       َكاَن َذِلَك اإلْسَھاُم قولیٍّا َأْو عملیٍّا َأْو ِفْكِریا ، َوِف ُب الجمی َك َواِج َأنَّ َذِل َداٍن ؛ َل اٍل َأْو َمْی َج

اِعِي   ٍر     . َوُھَو أمٌر َیُعوُد َعَلیُھْم ِبالنَّْفِع َواْلَفاِئَدِة َعَلى اْلُمْسَتوى اْلَفَرِدّي َواْلِاْجِتَم لَّ َأم دِّي ِلُك َع التََّص َم
واإلْمَكاَناِت  ِبُمْخَتلِف اْلَوَساِئِلَواْلَعَمُل  َعَلى َردِّ َذِلَك ، )الوطن (  َیَتَرتَُّب َعَلیھ اإلْخالُل بأْمِن َوَسَالَمِة 

 .اْلُمْمِكَنَة َواْلُمَتاَحَة و الدَِّفاُع َعْن اْلَوَطِن ِعْنَد اْلحاَجِة َواِجٌب 

 

 .اقترح عنوانا مناسبـــــا للسنـــد 1-
 عالم یدل حب اإلنسان لوطنھ و شعوره بالحنین الصادق تجاھھ ؟ 2-
  "  الوطنقیمة  یدركفجمیعنا " : عوض المفردة المسطر تحتھا بما یفید المعنى نفسھ 3-

 

  . أعرب ما تحتھ خط في السند 1- 
 ..شكل أواخر الكلمات الموضوعة بین قوسین 2- 
وطن   :  "  مع إجراء التغییر المناسب  " أنا " بـ " جمیعنا " غیر  3- فجمیعنا یدرك قیمة  ال

  ". لذلك یجب أن نقدر خیراتھ
 

  وطنك تجاه واجبك عن فیھا تتحدث فقرة حرر أبنائھ سواعد إلى یحتاج ورقیھ الوطن تقدم إن    
  .موظفا اسم إشارة

 

 

 

  بالتوفيق للجميع 

 األستاذ لقرب أحمد



  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة

  :الّسند    
ْد              یٌم ٌقُلُخ ُقالصِّ َف ، َعِظ ِھ ِاتََّص یُِّد ِب ِق َس ٌد اْلخْل لَّ ُمَحمَّ ُھ ىَص ھ اللَّ ْلَم و َعَلی  ِميََّفُس َس

ھِ  ، یناألِم ِبالصَّاِدِق ى  يَنْقضِ  ِب ذِ  َعَل َداعِ  و ِباْلك رِ  و اْلِخ َرعُ  و اْلَمْك لَ  َنْص فَّاتُ "  اْلَباِط اِفقِ  ِص  اْلُمَن
ا  ، اْلِكیِر نافِخ ِمْن ُرُیْنَف َكَما ِمْنھ َیْنِفُروَن و میُعالَج ُیْبِغُضُھ الَِّذي لوِلْذالَم اِدقُ  َأَم ینُ  الصَّ ھُ  األم  َفُیِحبُّ

ْدقُ . اإلیماِن ِقِصْد َعَلى َدلیٌل َفُھَو اْلِمْسِك ِبحاِمِل النَّاُس َیْلَتفُّ َكَما َحْوَلھ َیْلَتُفوَن و النَّاُس رٌ  الصِّ  َخْی
 َكاَن َصاَدَقا َكاَن َفَمْن.  اْلباِل َراَحَة و َةأنیَنَمالطُّ رُِّثُیَو ، النَّاِر ِمْن ُیْنِجیِھ و اْلَجنَِّة ِإَلى ِبَصاِحِبِھ ُیَؤدِّي
َما ُمْحَت ُمِحبَّا ُمْخِلَصا ُقُنوَعا َراَصاِب ِويَّ  ِش بِ  َق ا  اَثاَبتً  اْلَقْل َزعُ  َل َأنَّ  ، اَعاَجشُ  اجریئً  َیَتَزْع ولَ  َوَل  الرَُّس

ـِنمُ َتــَنْغ وامُ لُّفَھ. َلُھ ُقْدَوٍة َخْیَر َكاَن َسْلَم و ھَعَلی اللَُّھ َصلَّى ي  اــــ َنَوْقَتــ ـ ادِّ  َمِلـــ اْلَع ِف ِذي  اْلَج ِدرُّ  الَّ  ُی
 . النَّْفِع و ِباْلَخْیِر َعَلیَنا

 

 شبھ كل من الصادق األمین و المنافق المذلول ؟  ابم1- 
ا       فھلمو: " غیر الكلمات المسطرة بمرادفاتھا 2- در علین ذي ی اد ال ل الج ي العم ا نغتنم وقتنا ف

 " . النفع بالخیر و

  .على كلمتین متضادتین من السند  دّل3- 
 

 .ما تحتھ خط في النص  أعرب1- 
 " .الطمـــأنینــة " علل سبب رسم الھمزة في كلمة  2-

 :  سب الجدول بما ینا امأل3- 
  فعل معتل    اسم موصول   فعل مزید 

      

  ". ینجیھ من النارالصدق خیر  یؤدي بصاحبھ إلى الجنة و "  حول إلى الجمع   4-
 

اكتب فقرة تتحدث فیھا عن النصائح التي . صدیقـــك كثیر الكذب مما یوقعھ في عدید المشاكل    
  .    نعت –مضافا إلیھ : قدمتھا لھ كي یتفادى الوقوع في المشاكل موظفا 

  

  

  

  

  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



    للسنة الخامسة ابتدائي الّلغة العربیةامتحان تجریبي في 

  :الّسند  
تَ  َذِلَك َوَرْغَم َجاِمٌد َكاِئٌن اْلِكَتاَب ِإنَّ       اِورَ  َأْن َطاَعِاْس اِدثَ  و ُیَح ھُ  ُیَح ھُ  ، َقاِرَئ ھِ  و ُیَجاِدَل  و  ُیَحاِكی

 الَِّذي اْلَكِریُم َوُھَو َوِفيٌّ اِرَرلألْس َكُتوٌم َواْلِكَتاُب ، ِصِدیَقُھ ِدیُقالصَّ ُیَجاِلُس َكَما ُیَجاِلُسُھ َفُھَو ، ُیَسِلیِھ
ھِ  ىَعَل َیْبَخُل َفَلا اْلَعَطاَء ُیْجِزُل ةٍ  َقاِرِئ ا  ِبَمْنَفَع ھُ  َوَل نْ  َیْحِرُم َدةٍ  ِم وَ .  َفاِئ ِذي  ُبالطِّیِّ  ُھ ا  الَّ ي  َردَُّدَیتَ  َل  ِف

اِكًیا  ِإَلیھ َلَجَأ َما إذا اْلَقاِرَئ َصِدیَقُھ ُمَواَساِة نِ  اَباِحثً  َش یَحةِ  َع ا  النَِّص ُردُّهُ  َفَل ا   َی ا  َخاِئًب یھِ  َوِإنََّم  ُیَواِس
وَ  َلَنا"  َجِلیٍس َخْیُر"  ـف ِبُمَصاَدَقِتُھ َكِثیُروَن َیْعَتزُّ ِلَذِلَك ُیِفیَدُه َأْن َبْعَد َعْنھ ُھُیَرفَِّو َوَیْنَصُحُھ ابُ  ُھ  اْلِكت

 َرَحالٍت ِإَلى َفَیُقوُدُه ُمَتَنوَِّعٍة َوَأَماِكَن ُمْخَتِلَفٍة َأْزِمَنٍة َوِفي َعِدیَدٍة عوالَم ِفي اْلَقاِرُئ ُیْبِحُر ِخَلاِلھ ِمْن. 
   .. غتھاُل َأْو ِحَكاَیاِتَھا َأْو ِتَھاَمْعُلوَما ِمْن َیْسَتِفیُد ُمَتَنوَِّعٍة

 

 
 .عنوانا مناسبا للسنـــد  اقترح1- 
 ما الذي یفعلھ الكتاب عندما یلجا إلیھ القارئ شاكیا باحثا عن النصیحة  ؟  2-
 .یعـتــــز  –كتوم  –یجادلھ : اشرح الكلمات اآلتیة   3-

 

 .ما تحتھ خط في السند  أعرب1- 
 :  الجدول من النص  مألا 2-

  اسم موصول  فعل أجوف   فعل مزید   اسم مؤنث 

        

  
 " .القارئ " علل سبب رسم الھمزة في كلمة  3-

ة     4-  ارة اآلتی ى العب ى المثن ند إل ـطاء    : " أس ـزل العـ ذي یجــ ریم ال ـو الك                                                                                  ". وھـ
 

  دخلت إلى بیت صدیقــك فذھلت عــندما شاھدت مكتبـة بیتھم العامرة بالكتب غـیـــــر       
  .المستعملــــة  لو كنت مكانھ ماذا كنت ستفعـــل ؟

  وال تنس توظیف صیغة الّتعّجب
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  ابتدائي للسنة الخامسة امتحان تجریبي في الّلغة العربیة

  :الّسند    
وُُّث      ِریََّة    التََّل دُُّد اْلَبَش َبَحْت َتَھ رِة و َأْص ِة األخی ي اآلون ًعا ِف اًرا َواِس ْت ِاْنِتش اِھَرٌة َعَرَف يُّ ظ اْلِبیِئ

بِّبُ  . جمعاَء  ي ُتَس اِس    و َقْد َأْسَھَم ِفي ِاْنِتشاِر اْلَكِثیِر ِمَن اْلَجَراِثیِم الَِّت راَض ِلْلَن ا  األْم راُض  : ِمْنَھ َأم
ِط      , اْلِجھاِز التَّنفسّي ، اْلِاْلِتَھاَباُت اْلِجْلِدیَُّة  ي اْلَوَس ْرَعٍة ِف ُر ِبُس ي َتْنَتِش األْمراُض اْلَوَباِئیََّة اْلَقاِتَلَة الَِّت

َما َیُقوُم ِبِھ ِمْن َأعَماِل ، فإطالُق  ّظاِھَرِة ِبِفْعِلِه الَوَیْبَقى اإلنساُن السََّبَب الرَِّئیَس ِلِاْنِتشاِر َھِذ, اْلِبیِئيِّ 
ي  الدَُّخاِن و اْلُمْنَتَجاِت اْلَغاِزیَِّة ِفي اْلَھَواِء الطَّْلِق َیَتَسبَُّب ِفي التََّلوُِّث اْلَجوِّيِّ َوِاْنِسكاِب السَّ َواِئِل َوَرْم

َیاِه ُیَؤدِّي ِإَلى َتَلوٍُّث َماِئيٍّ و َأمَّا َما ُیْتَرُك ِمْن ُمَخلََّفاِت اْلَمَصاِنع اْلُمْنَتَجاِت و اْلَمَواِد اْلِكیَماِویَِّة ِفي اْلِم
َة   . َأْو اْلَفَضَلاِت الُمَتراِكَمِة ِمَن اْلُبُیوِت َفُیْعَرُف ِبالتََّلوُِّث األْرِضّي  َل َنِتیَج ِلَذِلَك َعَلى اإلْنَساِن َأْن َیَتَحمَّ

ُب       َتَصرَُّفاِتِھ و إّلا َف ِذي َیْنَتِس ِھ الَّ حَِّتِھ و َكْوَكِب ى ِص اَظ َعَل ْلُیْسِرع َكْي ُیَحاِوَل َتْصِحیَح أخطاِئھ و اْلِحَف
 .ِإَلیھ و الَِّذي َأْصَبَح ُیَعاِني َمَشاِكَل َجمًَّة ِبَسَبِب َقاِطِنِیِھ

 

 .ھات عنوانا مناسبا للسنـــد 1-
 ؟  فیم أسھم انتشار التلوث البیئي  2-

 بما یناسبھا من المجموعة الثانیة  األولىاربط المجموعة 3- 
   انطالق الدخان و المنتجات الغازیة                             تلوث مائي . 
  انسكاب السوائل ورمي المنتجات و المواد الكیماویة       تلوث أرضي. 
 فضالت متراكمة                   تلوث جوي ترك مخلفات المصانع و ال. 

 

 . " البیئي  ، اإلنسان : " جاءت الكلمات اآلتیة مرفوعة  الم 1-
 . فعـــال ناقــصا   –فعــال مزیــدا  –فعــال ناسخا  :استخرج من النص  2-
ة   3- ارة اآلتی ذكور بالعب ة ال ب جماع اول "  : خاط ي یح رع ك ھ                 فلیس حیح أخطائ تص

  ".  و الحفاظ على صحتھ و كوكبھ
 

شاركت في حملة للنظافة قـــام بھا أبناء الحي ، تحدث في بضعة أسطر عن األعمال التي قمتم    
 .موّظفا الحال المفرد  بھا لجعل الحي أجمل  من قــبـــــل 

  

  

  

  

  بالتوفيق للجميع
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  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة

  :الّسند    
رِ  ِفي َوَجلَّ زَِّع اُهللا ِبِھ َأْقَسَم َقْد و َلا َكْیَف ، ُكْبَرى ِقیَمٌة ِلْلَوْقِت                نْ  اْلَكِثی ورِ  ِم  ةالقرآنی  الّس

لمٍ  ُكلِّ َعَلى ِلَذِلَك ، َعْظَمِتِھ َعَلى ِلْلَدالَلِة ِتْغَاللَ  و ُھِاْغِتَنامَ  َنُیْحسِ  َأْن ُمَس تِ  ِاْس ھِ  َوْق ا  َفَراِغ دُ  ِفیَم  و ُیِفی
ُع َت ِإنَّ.  َیْنَف ي اْلَوْق ِریَعا َیْمِض ا َس وُد َفَل ًدا َیُع َذِلَك ، َأَب َك ِل نظَِّم َأْن َعَلی َك ت ا َوْقَت ُب َكَم ِك ، َیِج  َأْن َعَلی

 َفِإْن ، اْلُمِفیَدِة َطاَلَعِةاْلُم َعِن َناِھیَك ِمْنھ ِلْلِاْسِتفاَدِة  النَُّبَھاِء اْلُمِجدِّیَن َوُمَصاَحَبِة اْلِعلِم طَلِب  ِفي َتْقِضیھ
اَوى َی النِّْعَمَة َھِذِه َوِفي َعَلیَنا الّلِھ ِنْعَمُة اْلَوْقُت.  الدُّْنیا ِبُكُنوِز َحتَّى َراَءُهِش َتْسَتِطیَع َلْن َوْقُتَك َضاَع  َتَس
 ِفي َفاَز َفَقْد ِاْسِتْغَالَلُھ َأَحَسَن َفَمْن ، الصَِّغیُر و اْلَكِبیُر ، َواْلَقِويُّ اْلَعِلیُل الفاشُل و اْلُمِجدُّ اْلَغِنيُّ و اْلَفِقیُر
 اْلَفاِئَدِة ِفي قتلُھ و َمْفَسَدٌة اْلَباِطِل ِفي اْلَوْقِت َفقتُل ، اآلخرة و الدُّْنیا َخِسَر یََّعُھَض ْنَوَم اآلخرة و الدُّْنیا
 ُیِدرُّ الَِّذي اْلَجادِّ اْلَعَمِل ِفي َناَوَقَت َنْغَتِنُم وامُُّلفَھ.  َذَھَب اْلَخْیِر ِفي َتْغَتِنْمُھ َلْم ِإنَّ َكاْلذََّھِب ْقُتاْلَو و َمْنَفَعٌة
 .النَّْفِع و ِباْلَخْیِر َعَلیَنا

 

 .مناسبــــا لنص  اقترح عنوانا  1-
 .ما ھو الدلیل على عــظمة الوقت ؟  2-
  .وردت في النص مجموعة من الكلمات المترادفة و المتضادة دل على اثنتین من كل نوع  3-

 

 .جاءت الكلمات المسطرة في النص منصوبة  الم 1-
 " .الفائدة " علل سبب رسم الھمزة في كلمة 2-

 : من النص  سبالجدول بما ینا أمأل3- 
  فعل مضارع منصوب  فعل معتل   فعل مجرد

      

  ".علیك أن تنظم وقتك  كما یجب "  : خاطب جماعة اإلناث بالعبارة اآلتیة   4-
 

  .لكل إنسان ھوایة یفضلھا و یمارسھا في أوقات فراغھ 
  .تحدث عن الھوایة التي تفضل ممارستھا في تلك األثناء موظفا اسما موصوال و اسم إشارة 
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  :الّسند    

َل و اْلكسَل ،       ُمِھمٌَّة ِلِإنَّ الرِّیاَضَة                ُد اْلَمَل َر ، َوُتْبِع ُط اْلِفْك َدَن و ُتَنشِّ ْلِصحَِّة َفِھي َتَقوِّي اْلَب
ِرَھا َكَما َأنََّھا ُتَقلُِّل ِمْن َخَطِر اإلَصابِة بأْمراٍض َكِثیَرٍة َكَداِء الّسكِرِي ، َوَضْغِط الدَِّم ، َوالسََّرَطاَن َوَغْی

َوَلِكن َرْغَم . لشَِّھیَِّة َحْیُث َتْمَنُعَنا ِمْن اْلُمَباَلَغِة ِفي األكل َوِمْن َثمَّ ِزیاَدُة اْلَوْزِن َوُتَساِعُد َعَلى َتْنِظیِم ا. 
دیَلا            دُّ َب ا ُتَع ا َل ا َأنََّھ َدِة ، إّل حَِّة اْلِجی ِع ِبالصِّ ُعوَر ِبالرِّضا َوالتََّمتُّ ا الشُّ َذاِء    َأنَّ الرِّیاَضَة َتْمَنُحَن ْن اْلِغ َع

ٍة  َتَواِزِن ، َفَعَلیَنا َأَوَلا اْلِاْعِتناُء ِبِاْنِتقاِء الّطعاِم اْلُمَناِسِب الَِّذي ُیوفُِّر َلَنا ُكلَّ َما َنْحَتاُج ِإاْلُم َلیھ ِمْن َطاَق
ْي   ِم َك َق  ِلْلِجْس ا  ُتَحقِّ َة َنَتاِئَجَھ ائِ   . الرِّیاَض ِق َنَت ا ِلَتْحِقی ا َداَفًع ُة َغاَلًب دُّ الرِّیاَض ل و ُتَع یٍَّة َأَفْض َج َمْدَرِس

َكِثیَرا ُمْھَتمِّین َوِمْفَتاَحا ِمْن َمَفاِتیِح الّنجاِح و التََّفوُِّق و حاِفَزا َلَدى َأَغَلِبیًَّة اْلُمَتَعلِِّمین َفَتَرى األولیاء 
َدٍة فَ      حَِّة ِجیِّ ِتُعُھْم ِبِص ائِھم و ُتمَّ وَُّق أبن َمُنوَن َتَف َذا َیْض ر و ِبَھ َذا األم ى ُرُؤوِس  ِبَھ اٌج َعَل حََّة َت الصِّ

  .األِصحَّاء َلا یراه إّلا اْلَمْرَضى

 

 

 .ھات عنوانا مناسبا للسنـــد  1-
 ؟تحمي الریاضة من أمراض كثیرة اذكرھا  2- 
 " المناسب الطعام  انتقاءفعلینا  أوال االعتناء ب: " غیر الكلمات المسطرة بمرادفاتھــا 3-

 

 .الكلمات التي وضع تحتھا خط في السنـــــد   أعرب 1-
 . فعل ناقص  –فعل مثال  –فعل من األفعال الخمسة : استخرج من النص  2-
 " . انتقــــــاء" علل سبب رسم الھمزة في كلمة  3-
ان  " الولي " ضع  4- اء  " مك ي الع    " األولی ر المناسب ف ارة  و أحدث التغیی ة ب َرى  :  اآلتی َفَت

 َدٍة ِتُعُھْم ِبِصحَِّة ِجیِّم و ُتمََّق أبنائِھیَرا ِبَھَذا األمر و ِبَھَذا َیْضَمُنوَن َتَفوَُّكِثُمْھَتمِّین األولیاء 
 

د من     ل واح لھا        الك ي تفض ة الت ن الریاض دث ع طر تح عة أس ي بض لھا ، ف ة یفض                    ریاض
. ، صفـــــة  اولماذا ؟ موظفا  خبر  
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  :الّسند    
رَّحْ  ِھَبُة ، ِبْلالَق ُةَبْھَج و ِنْیالَع ُقرَُّة ھي ، الُوجـوِد في ما ىَلأْغ األُم                ي  ِنَمال  ىصَ أْو   اّلت

ا ِتاَنَكوَم اَھِلضْ َفِل ھاِب القرآُن فَ  ، ھ ي  ال كْی زٌ  وِھ اءِ  َرم دَ  و للَعط انِ للَح ٌرَمْص ة  و  ن ك  األمُّ ، الرِّعاِی  تل
  . أْبناِئھا على ھاطاِئَعِب َتبَخُل ال اّلتي ةالطیَِّب الَمرأُة

ةُ  ،انَ ِنُیأْع يفِ  ُةالّرائعَ  ُةاللَّوحَ  ، اَناِتَیَح في ُةَقالُمشِر الشَّمُس ھي األُم    ي  ُةالَعذبَ  الَكلم   اھَ ُقنِطَت اّلت
وتُ  ، نااُھَفشِ  دَّافِ  الصَّ ي ُئال ي  ُةَمالنَّاِع ُةسَ اللَّْم ، انَ أذِن ف داعِ   اّلت ي اَنُبُت زْ  ف رحِ  و ِنالُح  ُعُرْشفَن الف

 ُزْنالَك ھي ،  اَھْنِم نستیقَظ ال أن ىنََّمَتَن ًةمیَلَج الًماأْح ُمُلنْح ِحْجرھا إلى ونُدَتِنْسُم ُنْحوَن اِنَنْئِمباالْط
  .   واجٌب ھاطاَعُت و ِبرُّھا و عظیٌم علیَنا ھاقَُّحَف ٍنَمبَث ُیَقدَُّر ال واّلذي تالِكھالْم َعُدْسَن اّلذي
 

 

 .ھات عنوانا مناسبا للسنـــد  1-
 متى نشعر باالطمئنـــــان  ؟2- 
 بم یناسبھا من المجموعة الثانیة  األولىاربط المجموعة  3-
  أوصى القــــــرآن                 تنطقھـــــــا الشفاه. 
  كلمة حلـــــــــــوة                 نسعـــد المتالكھ. 
 مة كنز ال یقدر بثمــن                بفضل األم و مكانتھا عظی . 

 . الحلوة  –منبع  -: استخرج من السند مرادف 4- 
 

 . "الرعایــة  الوجـــود ، العــین ،" لم جاءت الكلمات اآلتیة مجرورة  1-
 . اسما موصوال  –مع تكسیر ج –:استخرج من النص  2-
 " . االطمئنـــان" زة في كلمة ـــعلل سبب رسم الھم 3-
  ".ونحن مستندون إلى حجرھا نحلم أحالما جمیلة ": حول إلى المفرد العبارة اآلتیة  4-

 

  .مھات قررت أن تقــدم لوالدتك بطاقــــــة تھنــــئة تصنعھا بیـــدك بمناسبة عـــــید األ     
اعرك     ن مش ا ع ر لھ ا لتعب تكتبھا لھ ي س ارات الت جل العب طر س عة أس ي بض یغتي . ف ا ص   موظف

  .تعجب 
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  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة

  :الّسند    
ادُ                نَ  االجتھ لُ  م ةِ الُم یَّاِتوِكالسُّ ى  حبَّب ّنفْ  إل ان  الَّمَ فُك ِسال خْ  ك دً  ُصالشَّ فَّ امْجتھ  اْلَت

 و َلالنَّْح أِسُرَت اّلتي ةالَفوَّاَح ھرِةالزَّك َكُلیْجَع یِّبٍةَط ِنیٍَّة و ٍقْدبِص فالَعمُل ، بُّوُهأَح و النَّاُس حوَلھ
  . منھ إدراٍك أو ُشعوٍر غیِر من ھاَفْوَق َرْحَلھ َحطَّ وقْد إال اهَرَت فال اَھبِعـطِر الَفَراَش

ى يِدَؤُی اٌمَھ ٌلاِمَع اُدَھِتاالْج    دَّ اِحَجالنَّ إل                      ٍلَمَعِب اَمَق إذا ٍصْخَش لُِّكِل دَُّب وال ِماِئال
ا ـَلِفْغَی أال م ى.   ھاَنإتَق ــــ لِّ عل ٍد ك ىَحَتَی أْن انَِّم واح اِد وِحُرِب ل اَبالُم و ِمْزالَع و االْجتھ  ِةَرث
اتَ  و داَعاإلبْ  یَعِطَتْسَی يِك لَمالَع يِف غبِةالرَّ و ياِنَفالتَّ اسَمالَح ي  هوِدجُ ُو إثب  وإال المالعَ  ذاھَ  ف

 اَحجَ النَّ حصدَ  اَدھَ ِتاالْج رَعَز ْنمَ َف َدَصَح زرَع ْنَم وكلُّ  اوًمذُمَم اًستقاِعُم الاِذَخَتُم والُسَك  انَك
 . َلــــَشالَف َدَصَح َلَسالَك َعَرَز ْنَم اأمَّ

 

 .نوانا مناسبا للسنـــد ـع ضع1- 
 ؟ یلتف الناس حول الشخص متى  2-
 .وردت في النص حكمة دل علیھــــا  3-
  .یغـفل  –تأسر : اشرح الكلمات اآلتیة  4-

 

 .الكلمات المسطرة في السنـــــد  أعرب1- 
 .كلما كان الشخص مجتھدا التف حولھ الناس وأحبوه : " ركب جملة على نفس المنوال  2-
 " .یؤدي "  علل سبب رسم الھمزة في كلمة  3-
 . المذا الَعه في َھوِدُجُو و إثباَت داَعاإلْب یَعِطَتْسي َیِك" :حول إلى  الجمع  العبارة اآلتیة  4-

 

ك    12یعد االجتھاد  سببـــا للنجاح ، اكتب فقرة ال تتجاوز       سطرا تتحدث فیھا عن سبب تفوق
 .في دراستك و التفاف زمالئك حولك موظفا فعال ناسخا و صفة 
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  :الّسند    
رِ  ھَ اِعأنَوُمْخَتَلَفٌة ، َوَأْفَضُل  أنواٌعاْلَبْدِنیَُّة الرِّیاَضُة               ا َیْج َواءِ  ا َم ي اْلَھ ْیَن   ال ي ِف ِق ، َب طَّل

َأنَّ   ِة ، َل اِن الطَِّبیَع اِت الرِّ َأْحَض بَ  اْلَحَرَك َط الَقْل یََّة ُتَنشَّ ي    اُدَدْزفَی یاِض دَِّم ِف اُن ال ُروِق ، وَجَرَی  اْلُع
ي ، فَ  َئُف ِاْمِتَصاُص الرِّـَیَتَضاَع َواِء النِّْق ًة    تین ِلْلَھ ُم َحَیوَی ُب اْلِجْس اَن  و إذا . اًطا شَ و َنَیْكَتِس اَك  َك ُھَن

ِم  ُق الدَُّسَبٌب یعو ا یَ   وَرُة الدََّمِویَُّة ، َأْو ِعلٌَّة ِفي َبْعِض َأِجَزاِء اْلِجْس َرا َم َك  ، َفَكِثی َببُ ُزوُل َذِل ، و  السَّ
حَِّة  . ِبالرِّیاَضِة  ِتْلَك اْلِعلَُّة رََّأُ َتْب ةِ و و َنظََّرا  ِلَما ِلْلِریاَضِة ِمن َفَواِئَد ِفي ِحْفِظ الصِّ ْد   داِناألبْ  َتْقوَی َفَق

ِمیَذ اْلَمَداِرِس ، َال، و َلا ِسیَما َتِاْعَتَنْت ِبَھا ِبالُدَنا ، َوَحَرَصْت َعَلى َنشِرَھا َبْیَن ُمْخَتَلِف ِفَئاِت الشَّْعِب 
 .. األجسام ، و ِفْطَنَة ِفي اْلُعُقوِل ِفيِصحََّة ِلَیْكَتِسُبوا و َبْیَنُھْم  ِةوَّاألُخِلُتَقوِّي روابَط 

 

 .ات ؟ أھـــم أنواع الریاض يماھ 1-
 ھا ؟ ئماھي العلل التي تكون الریاضة سببـــــا لبر2- 
ردة 3-  ل مف رح ك دة   اش ة مفی ي جمل تعملھا ف م اس ة ث ردات اآلتی ن المف :                              م

 .اعتنت  –علة  –یكتسب 
 " أھملت " استخرج من السند ضد كلمة  4-

 

 . جاءت الكلمات المسطرة في السند مرفوعة  الم 1-
ث    2- ت   : " حول العبارة التالیة إلى جمع المؤن د اعتن ا  بھ فق ى نشرھا     ا بالدن ، وحرصت عل

 ." بین مختلف فئات الشعب
  .الریاضة البدنیة أنواع مختلفة: " على الجملة التالیة و اضبطھا بالشكل "إن" خلأد 3-

 

تحدث في بضعة أسطر عن الریاضة التي تحب ممارستھا في الھواء الطلق ، موظفا  فعال معتال  
  .و آخر صحیحا  
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  :الّسند    
لَّ                  َع    َم ِت َم ِییِع اْلَوْق َرِة َتْض ْن َكْث یُن ِم دقاء ( َأِم وِّ           ) األص ِب و اللَّْھ ي اللَِّع ا ِف َیْوِمیَّ

ى َمْنِزلِ     راِف ِإَل ى اْلِاْنِص ھ َعَل وََّد َنْفَس ھ ، َفَع َل َتْحَت ا َطاِئ ِذي َل ُروب  الَّ ّل ُغ َد ُك َعَر  ِھ ِعْن ْمٍس ، َش َش
إنَّني ِفي ِرْحَلٍة ، َفَباَدَرُه : َفَأَجاَب ا یا ُأِمیُن ؟ َنا َباَكًرلماذا ُتَفاِرَق: أْصِدقاُؤه ِبِاْنِصراِفِھ اْلُمَبكِِّر َفَسَأُلوُه 

یُن  ! ِرْحَلُة ؟: َأَحْمُد َقاِئًال  : َأيُّ ِرْحَلٍة َتَقِصُد یا َھَذا ، ِإنََّنا َنراك َبْیَنَنا ، و ِفي َمْجِلِسَنا َیْوِمیَّا ، َقاَل َأِم
ا    ِاْلَت. ي َتَعاَلْوا یا أصدقاء ُأَنبُِّئُكْم ِبِرْحَلِت ا إّل ِھ ِمْنَھ فُّوا َحْوَلھ ، و َأَخَذ َیْحِكي َلُھْم َعْن ِرْحَلِتِھ ، َوَلْم َیْنَت

َثاِنَیًة َك َأْن ُتِعیَدَھا َعَلیَنا ، َھْل َل)ممتعة (  َحقَّا ِإنََّھا ِرْحَلٌة : ، و حینئذ َنَطَق َأَحْمُد اْلَعَشاِء  ْوِعِدِفي َم
ِتطاَعِتُكمْ  یُن ِبِاْس اَل ُأِم ا َأْن      ؟ َق یُكْم إّل ا َعَل ِدَقائي َفَم ا أْص م ی ا ِإن َأَرْدُت َتِعیُدوا ِقَراَءَتَھ وا َأْن َتْس        َتْقَتُن

 . َتَضمََّنَھا الَِّذي) الكتاب ( 
 

 ھل كان أمین في رحلة حقا ؟  1-
 .مرة أخرى منھ أن یعید علیھم رحلتھ  أشار أمین على أصحابھ عندما طلبوا ابم2- 
دة         3- ة مفی ي جمل تعملھا ف م اس ین ث ردتین اآلتیت ن المف ردة م ل مف رح ك :                             اش

 .تقتـــنوا   –أنبئكم 
 

 .ما تحتھ خط في النص  أعرب 1-
ة     2- ارة اآلتی ث بالعب رد المؤن ا      : " خاطب المف م ی ا إن أردت باستطاعتكم أن تستعیدوا قراءتھ

 .  " الذي تضمنھا ) الكتاب( أصدقائي فما علیكم إال أن تقتــنوا 
  .اضبط بالشكل الكلمات الموضوعة بین قوسین في النص  3-

 

ا                  ھ فیم ام وقت ا باغتن ھ رسالة تنصحھ فیھ ب ل ب و اللھو، اكت ي اللع لك صدیق یضیع وقتھ ف
  .یعود علیھ بالنفع و الفائدة ، موظفا  فعال معتال  و آخر صحیحا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة 

  :الّسند    
ِإنِّي ُأِحسُّ َأنَّ    ... َواِلَدِتي اْلَعِزیَزُة               ي ، َف َبْل دعیني َأَناِدیِك ِباْلَكِلَمِة اْلَحبیَبِة ِإَلى َنْفِسي ُأمِّ

  . َأْكَثَر ِممَّا ِفي َكِلَمِة َواِلَدِتي ) اْلعطف ( ِفیَھا ِمْن اْلَحَناِن و 
و ُنْصَحِك النَّاِفِع ْضِلِك اْلَكِبیِر َعَلِي ى اْلِاْنِتھاِء ، َفِإنِّي َأْشُعُر ِبَفاْلآَن و َقْد َأْوَشَكِت السََّنُة الدِّراِسیَُّة َعَل 

ا أَ    ُد ، و َل ا ُیِفی ْأِس  ، َفَقْد َكَنُت َكَما ِشْئِت َلا َأْلَتِفُت ِإَلى َما َلا َیْعِنیِني و َلا َأَبْذُل ِمْن َوْقِتي ِفیَما َل َدُع للَی
  . َأْكَثُره ُمَطالَعًة ، و َأَقلُُّھ َتَسلَِّیًة ُمِفیَدًة ) ْلوقت َفا( َسِبیًال ِإَلى َنْفِسي ،

    كُّ َأن ا َأُش وُِّق ، و َل ِھ سیُكون   ) ِابتھاجك ( َیُسرُِّني إبالُغك یا ُأمِّي َأنَّ نجاِحي َكاَن ِبَتَف ا  ِب و . َعِظیًم
ِك ِباْلَھدیَِّة الَِّتي َوَعْدتني ِبَھا إذًا َما َنَجْحُت ، َأمَّا َھِدیَُّة ِفي َأذَِّنَك ِلَتْذكیِرَأْھِمَس ِبَھِذِه اْلُمَناَسَبِة َأَودُّ َأْن 

ا         ي األعی ا ِف اِغُتني ِبَھ اَن ُیَب ي َك َداَیَاُه الَِّت ِع َھ ارًَّة َكَجِمی َأًة َس ِوَن ُمَفاَج ُع َأْن تَك ِإنِّي َأَتَوقُّ ي َف ِد و َأِب
 َقِریِب و ِإَلى ِلَقاِء.. السَِّعیَدِة اْلُمَناَسَباِت 

 

 .ل صاحب النص كلمة أمي على  والدتي فّض الم1- 
دة         2- ة مفی ي جمل تعملھا ف م اس ین ث ردتین اآلتیت ن المف ردة م ل مف رح ك :                             اش

 .یباغت  –ابتھاج 
 

 .عرب ما تحتھ خط في النص أ 1-
ي وعدتني       : " خاطب والدیك بالعبارة اآلتیة 2- ة الت ذكیرك بالھدی ك لت ي أذن أود  أن أھمس ف

 .  " بھا إذا ما نجحت 
  .اضبط بالشكل الكلمات الموضوعة بین قوسین في النص  3-
 

 

شعور األم  اتصف فیھال تقل عن سبعة أسطر اكتب فقرة . فرحت أمك بنجاحك فرحا عظیما      
  .وسرورھا بنجاحك ، موظفا  فعال مجردا و آخر مزیدا  

  

  

  

  

  بالتوفيق للجميع           

 األستاذ لقرب أحمد



  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة 

  :الّسند    
ذُّ  من  اَناإلنسَ  يمِ ْحَی واٍق رٌعِد و ٌفشرَ  ، ھربِّ  مْن بُدالَع بھا ُبیتقّر ادٌةَبِع العمُل               و  لِّال
 ھَبجّنَت لیناِوَحُم روناآلَخ منھ َیْنُفـــُر ذياّل الشَّخُص ھذا ، وُلُسالَك ُلالخاِم لھا ُضیتعرَّ التي  ةھاَنالَم
  .   ِعتَمْجالُم على الًةَع ُلكَِّشُی ُھُنْوَك دوُهَجَو اَمَنأْی

 و ُهوَدجُ ُو اُنسَ اإلْن رُضفْ َی  ھاللِ ِخ مْن  ِةاَعَمالَج أو  ِدْرللَف ِةَبْسبالنِّ واءَس ىَمْظُع ٌةیَمِق ِلَمللَع إنَّ    
 ُیَنِمي كما ، اِغَرالَف اِتَقأْو على يِضیْق و لَلالَم ُلاِمالَع كسُرَی وِبِھ.  الَغـْیِر اَمَرِتاْح فَیْكِسُب ِھِسْفَنِب زَُّتْعَی
 ملِھَع في اًصِلْخُم ُمَتَفاِنًیا كان ومن.  َیْنَضُب ال ذياّل وِتالُق و ِقْزللرِّ َمْصدًرا  ِھِسْفَنِل ُرفَِّووُی  ھاِتَرْبِخ
 . َعَمِلھم في ھمالِصوإْخ اَھاِئَنْبَأ ــِداِعَوَس ِفِبَتَكاُتــ إال َتُكوُن ال ِلَوالدُّ ُةوَُّقَف ِهـــِدَلَب اِءَنِب يِف ماَھَس

  
 

 .ھات عنوانا مناسبا للسنـــد  1-
 ؟مم یحمي العمــــل اإلنسان 2- 
 = ...........، عالـــــة = .......... ینــفــــر : اشرح الكلمات اآلتیة 3- 

 

 .الكلمات التي وضع تحتھا خط في السنـــــد   أعرب1- 
 . اسم إشــارة  –جمع مؤنث سالم  –اسما منقــوصا  -: استخرج من النص 2- 
 " . أبنـــائھا" علل سبب رسم الھمزة في كلمة  3-
  ".یكسر العامل الملل و یقضي على أوقات الفراغ وبھ "   حول إلى المثنى  4-

 

دة  تعود اإلنسان یمتھنھا التي المھن كل     ى  بالفائ ي  تسھم  و المجتمع  عل بالد  تطور  ف ا  ، ال  فم
   ؟ لماذا و تفضلھا التي المھنة ھي

ذه  اختیار على ساعدتك التي الدوافع عن أسطر بضعة في تحدث ة  ھ ا .  المھن  فعال  ، صفة  موظف
  .  ناسخا

  

  

  

  

  

  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



  ابتدائيللسنة الخامسة  امتحان تجریبي في الّلغة العربیة

  :الّسند    
ْل  ... الّنجاُح َعَمٌل َوِجٌد َوَتْضِحَیٌة َوصبٌر ِنَھِاَیُتُھ َداِئًما ُتَكلَُّل ِبَقْطِف الثِّماِر الطِّیَبِة                 َفِاْعَم

َد          دَّ َوَج ْن َج َدِفَك ، َفَم َك َوَھ َعاَك ، َطُموِح ِق َمْس َد ِلَتْحِقی ُذْل اْلُجْھ ْد َوُاْب َد ،  َوِاْجَتِھ ْن َزَرَع َحَص َوَم
اُج َأْن   ًة َیْحَت وى َعِظیَم رة َوَق ات كبی ك َطاق ان یمل ْنُفَضواإلنس ِل و   َی یر ، اْلكس اَر التَّْقِص ا ُغَب َعْنَھ

اِت  ُاْشُط.. َفَأْنَت َأَقْدُر ِممَّا َتَتَصوَُّر َوَأْقَوى ِممَّا َتَتَخیَُّل َوَأْذَكى ِبَكِثیِر ِممَّا َتْعَتِقُد .. الُخموِل  ْب ُكلَّ اْلَكِلَم
ا   " َوَردِّْد باْسِتْمَرار " َلْن َأَتَمكَّنَّ .. َلا َأَقْدُر .... َلا َأَسُتِطیُع " الّسلِبیَِّة ِمْن َقاُموِسَك ِمْثل  ِدٌع َأَن َأَنا ُمْب

إذِن اِهللا    َفالّنَجاُح ُھَو َما َتْصَنُعُھ َأْنَت بأفكاِرَك ِلَذا َعَلیَك َأ.." ُمَتَمیٌِّز َأَنا َقاِدٌر  َتْنَجُح ب َك َس ْن ُتْؤِمَن ِبَأنَّ
َلا َیْنَجُحوَن َوُھْم َجاِلُسوَن َیْنَتِظُروَن َوِإنََّما َیْصَنُعوَنُھ  النَّاِجُحوَن." ِفْعًال لّنَجاُح ِمْن َأَجِل َأْن ُیْكَتَب َلَك ا

َرصِ  ِتْغَالِل اْلُف بِّ َوِاْس ِر َواْلُح دِّ والتَّفكی ِل َواْلِج لُّْح   ِباْلَعَم دیھم ، َتَس ُھ بأی ا ُیْنِجُزوَن ى َم اِد َعَل َواْلِاْعِتم
 ...باإلیَماِن واألَمِل ، َوِاْجَعْل ِمْنُھَما َداَفًعا ِلَتْحِقیِق الّنجاِح 

  

 

 .اقترح عنوانا مناسبا للسند 1- 
 ؟متى یكتـــــــب لك النجــــاح 2- 
  .متضادتین  استخرج من النص كلمتین 3- 

 

 .ما تحتھ خط في النص  أعرب 1-
 "   واإلنسان یملك طاقات كبیرة: " العبارة التالیة  أشكل 2-

  : من السند  الجدول بما یناسب أمأل3- 
  جمع مؤنث سالم  جمع تكسیر  جمع مذكر سالم

      

  ".الناجحون ال ینجحون وھم جالسون ینتظرون  "  : حول إلى المفرد المؤنث   4-
 

  .في االمتحان  إن حققت نتائج جیدة وعدك والدك بأن یقدم لك ھدیة رائعة 
  .صف كیف بدأت االستعداد لالمتحـــان لتنال الھدیة موظــفا فعال ناسخا و صفــــة 

  

                
  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة

  :الّسند    
 َعمَّْن ِبِھ َتْبَخُل و ِبَھا َیْعَتِني ْنِلَم اْلَعَطاَء َفُتْجِزُل ، َتَغذَّىَی و َیَتَنفَُّس ــيٌَّح َكاِئٌن الشََّجَرُة               

َرةٌ  اِرَجاألْش َفَواِئُد و ، ُمَعاَمَلَتَھا َوُیِسيُء ُیْھِمُلَھا ا  َكِثی دُّ  َل ا  و ُتَع ى  َل ا  ُتْحَص ا  َفِمْنَھ َوفِّرُ  َم ْمغَ  ُی  و الصَّ
 ِنُتَزیِّ ُتْحَفَة      َفَتتَِّخُذَھا َماِلَھاَج َأْو اللَِّذیَذِة ِبِثماِرَھا َتْجِذُبَك وأْخرى اْلُمْخَتَلَفَة قاقیَرالَع ُرفُِّیَو َما ِمْنَھا
 ِمْن واألھمُّ ، الشَِّدیَدِة اْلَحراَرِة ِفي اْلَجوِّ َوَتْلطیِف اْلَواِرِف الِظلِّ َعِن َناِھیَك ، ُبْستاَنَك َأْو َقَتَكَحدی ِبَھا

َك ھ َذِل ا ُكلَّ دُّ َأنََّھ ي اِبَشباألْخ َناَتُم َتْعَم الَِّت ي ُلُتْس َناَعِة ِف ِییِد واِتاألَد ِص اِني َوَتْش ي اْلَمَب ِض َوِف  َبْع
لُ  َو ، َعاٍم ُكلَّ َعاَلِماْل َغاَباِت ِفي جاِراألْش َمَالِییُن ُتْقطَُّع . َوُقوًدا ُلُتْسَتْعَم َأْو اْلَفِنیََّة ْعَماِلاْلَأ  ُلتَ الُك ُتْنَق
 َتْشِكیِل ِفي ُتْسَتْعَمُل َكَما ، اْلَمَباِني ِبَناِء يِف َتْدُخُل َأَخَشاِب ِإَلى َلُتَحوََّل اِنِعاْلَمَص ِإَلى جاراألْش َھِذِه ِمْن

  .  اْلَوَرِق ِلَتْصِنیِع الرَِّئِیَسَة اْلَخاَم اْلَمادََّة ُتَعدُّ  خَشبیٍَّة َعِجیَنٍة ِإَلى ُیَحوَُّل َما َوِمْنَھا.  األثاِث ِمَن اْلَعِدیِد

  

 متى تجزل الشجرة العـــطــــاء ؟ 1-
 . ذكرت في النص فوائد عدیدة للشجرة اذكر ثالثة منھا  2-
   3إلى  1رتب األفكار حسب ورودھا في السند بوضع األرقام من  3-
  تنقل كتل األشجــــار إلى المصانـــــــع            . 
  تقطع مالیین األشجار في غابات العالم. 
  یصنع من العجینة الخشبیـــــة الورق . 

 

 . ما تحتھ خط في السند   أعرب 1-
 .   "   الشجرة كائن حي  : "على الجملة اآلتیة و اضبطھا بالشكل "  إن " أدخل  2-
:                                                                                                       اربط بسھم بین الفعل ونوعھ  3-

  یعتني                           فعل صحیح 
  تنقل                            

  یجب                           فعل معتـــل 
ا 

ي             ا األشجار  ف سخر اهللا عز وجل الكائنات الحیة و جعلھا تحت تصرف اإلنسان ،ومن بینھ
 .بضعة أسطر تحدث عن قیمة الشجرة وضرورة االعتناء بھا كي ال تبخل على اإلنسان بعطائھا 

            

  
  بالتوفيق للجميع

 األستاذ لقرب أحمد



  للسنة الخامسة ابتدائي الّلغة العربیةامتحان تجریبي في 

  :الّسند
 ِمْنَھا َمْحُروَما َعاَش ،َفَمْن َنْفٍس ُكلَّ ِفي ُتْشِرَق َأْن َیِجُب ِلَذِلَك الشُُّعوِب شمُس اْلَحرََّیَة ِإنَّ             

ا  ِمْن ُتِزیُل ، السََّعاَدِة و التََّقدُِّم َطِریَق َلُھْم ُتِنیُر الَِّتي َفِھي ، حاِلَكٍة ُظْلَمٍة ِفي َعاَش لَّ  َطِریِقَھ ةٍ  ُك  َعْقَب
َن اِت ِم ْد و.  اْلَعَقَب ا َق اُة َعلََّمْتَن َة َأنَّ اْلَحَی ٌة اْلُحرِّیَّ ا َأنَّ و ، غاِلَی ِحَیُة ُثَمَنَھ اُح و التَّْض  َأنَّ و ، اْلِكَف

َعاَدَة ا السَّ ُب َل نَّ و ، ُتوَھ ا َلِك اٌق َطِریَقَھ ٌیر َش ا ، َعِس اُزُه َل ا َیْجَت ْن إّل ھ َدرَّب َم ى َنْفَس ْبِر َعَل  و الصَّ
َدمِ  و ِبَوْحَدِتَنا َنَتَمسََّك َأْن َعَلیَنا ِلَذِلَك. (  النَِّضاِل َماحِ  َع َأيِّ  السَّ لٍ  ِل َدسَّ  َأْن َدِخی ْینَ  َیْن ُفوِفَنا  َب َأنَّ  ُص   َل
 ).. َوْحَدُھْم ِلْلَعَرِب و ، ِلْلَعَرِب  اْلَعَرِب َأْرَض

 

 

 .للنص مناسبا عنوانا ھات -  1
 .؟ الحریة على الحصول منث ھو ما - 2

 وظفھا ثم)  یتسلل(  ،)  صعب(  ،)  قاتمة: (  اآلتیة الكلمات مرادف النَّصِّ ِمَن ِاْسَتْخِرْج 3-
 .  مفیدة جمل في

  

 .  قوسین بین الموضوعة بالعبارة الذكور جماعة خاطب 1-
 .الّنّص في خّط تحتھ ما أعرب2- 
  :الّنّص من اآلتي الجدول امأل3- 
 

  سالم مؤنث جمع  تكسیر جمع   ناسخ حرف
      

 

 

 تقل ال  فقرة في تحدث ، االستعمار ویالت من معاناة بعد حریة في بالعیش الیوم الجزائریون ینعم
ن ةث ع طر مانی ن أس جاعة ع الة و ش ری بس ي نیالجزائ تھم الت ن مكن ل م تقاللھم نی ا ، اس  موّظف

  .مضارعة أفعاال و ، كان أخوات
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  للسنة الخامسة ابتدائي امتحان تجریبي في الّلغة العربیة 

  :الّسند    
اِولَ ُی َأْن اِناإلنَس َعَلى ِلَذِلَك ، ِعَباِدِه َعَلى ِبَھا اُهللا َمنَّ الَِّتي النَِّعِم َأَعْظِم ْنِم الصِّحَُّة                  َح

دً  اَظ اَجاِھ ى اْلِحَف حَِّتِھ َعَل َك ِص ْن َوَذِل الِ  ِم ِة ِخَل حِّیَِّة التَّْغِذَی ِةاْلُمَتَواِز الصِّ ِة ، َن ِة ُمَماَرَس  و ، الرِّیاَض
 و ، النَّْوِم و الرَّاَحِة ِمْن ِقْسَطا ِلِجْسِمِھ ُیَوفَِّر َأْن َعَلیھ َیِجُب َكَما ، وِریَِّةالدَّ الطِِّبیَِّة اْلُفُحوَصاِت إجراِء

َتَم َأْن ِةِبالنََّظ َیْھ ِة اَف اَرِة و الدَّاِئَم ُب و.  الّطھ ى َیِج اِن َعَل َظَیْح َأْن اإلنس ھ َف َن َنْفَس َراِض ِم  األْم
      دخینوالتَّ  ، اِتَكاْلُمَخدَِّر َیُضرَُّھا َما َتَجنُِّبَو ِبَعوالتَّ َواْلَحرِّ َواْلَبْرِد ، َواْلَعَطِش ، َكاْلُجوِع َواْلُمْھِلَكاِت

حَّةُ  ، اْلَفَشِل و اِقَھاإلْر ِإَلى ُیَؤدِّي الَِّذي اْلُمَتَواِصَل اْلَعَمِل و ةَ  ُةاْلِبْنیَ  و َفالصِّ كَ  اْلُقًوَی َتْمِتَعا  َتْجَعُل  ُمْس
 . ِبَھا اْلِقَیاِم َعَلى َكِبُقْدَرِت َتْشُعُر ِلَأنََّك ِبَبساَطِة َشاِریَعَكَوَم ُمَخطََّطاِتَك ِبُكلَّ ِلْلِقَیاِم اًبِھمتَأ ، اْلَحَیاِة ِبَلذَِّة

 
 .ھات عنوانا مناسبا للسنـــد  -1
دن دل                                                -2 حة الب ى ص اظ عل دابیر للحف ن الت ة م نص مجموع ي ال ف

 .منھا   )3(على ثالثة 
. القیام ، االبتعاد ، مستعدا :اآلتیة الكلمات من كلمة مرادف كل النص من استخرج3-  

 

 .الكلمات التي وضع تحتھا خط في السنـــــد   أعرب 1-
    :                                       صنف الكلمات اآلتیة في مكانھا المناسب في الجدول   2-

 .األمراض  –المھلكات  –حفظ  –إجراء  –یوفر 

  جمع مؤنث سالم  اسم ممدود   فعل صحیح   جمع تكسیر   فعل معتل 

          

 " . یؤدي"كلمة على الواو في  علل سبب رسم الھمزة 1-
ـ  2- ان ب ة اإلنس دل كلم اس" ب ة                              " الن ى الجمل ب عل ـییر المناس دث التغ و أح

  ". جاھدا الحفاظ على صحتھ یحاوللذلك على اإلنسان أن "  

 

 أسطر  10 تتجاوز ال فقرة اكتب ، فیھ یجلس الذي المكان ال و بدنھ بنظافة مھتم غیر صدیقك   
  .   صفة و ناسخا حرفا موظفا صحتھ على یحافظ كي بنظافتھ باالھتمام فیھا تنصحھ
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