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 االختبار التقويمي األول
الصف الخامس  - اللغة العربية  

2021-2022  

السؤال األول: اقرئي القصة اآلتية ثم أجيبي عن األسئلة التي  
 تليها: 

 العّطار والعقد 
قدم رجل إلى بغداد في طريقه إلى الحّج، وكان معه عقد يساوي  

ألف دينار، فاجتهد في بيعه، فلم يجد مشترياً، فأودعه عند  
 عطار موصوف بالخير. 

حّج الرجل، وعاد فأتى للعطار بهدية، وطلب أن يرد له العقد  
لكّن العّطار أنكر معرفته به، وشتمه ورماه خارج دكانه، فشكا 

أمره إلى السلطان، فقال له: "اذهب إلى العّطار باكراً واقعد أمام  
دكانه فإن منعك فاجلس قبالة دكانه من الصبح إلى المغرب، وال  

لمه، وافعل هكذا ثالثة أيام، فإني أمّر عليك في اليوم الرابع،  تك
وأقف وأسلّم عليك، فال تقم لي، وال تزدني على رّد الّسالم،  

 وجواب ما أسألك عنه". 

نفّذ الحاّج ما طلبه الّسلطان فجلس قبالة دكان العطار ثالثة أيام،  
وفي اليوم الرابع جاء الّسلطان بموكبه العظيم، فلما رأى  

الّسلطان الحاّج وقف وألقى عليه الّسالم، وأخذ يحّدثه باهتمام  
والحاّج يرد عليه باختصار أمام العسكر كلّه، فكاد يغمى على  
العّطار من الخوف. فلّما انصرف الموكب التفت العّطار إلى  



الحاّج ، وقال: "متى أودعتني العقد؟ وفي أّي شيء كان ملفوفاً؟  
عطاه الحاّج صفاته، فقام العّطار وفتّش  ذّكرني لعلّي أذّكره"، فأ

في جّرة عنده فوجد العقد فقال للحاج: فقد كنت نسيت، ولو لم  
 تذكرني في الحال ما تذكرت". 

 

 أوالً: ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة: 
نص العقد والعّطار هو نص: -1  

معلوماتي  -ج                إقناعي -ب                 قصصي  -أ  

ت أحداث القصة في : حصل-2   

هماكال-ج            السوق        -ب                 بغداد   -أ  

خطة السلطان ساعدت الحاج في: -3  

    .إخافة الناس - ب       الذهاب إلى الحج.          -أ
استعادة عقده.-ج  

خاف العطار وكاد يغمى عليه ألنه: -4  

            .نسي أين خبأ العقد-أ

. لحاج عند السلطانعرف أهمية ا-ب  

رأى العسكر في السوق -ج  

مرادف كلمة )شتمه(:  -5  

. طرده-ج          سّبه     -ج           أعانه     -ب  

ضد كلمة )باكراً(:  -6  



- ج        عصراً   - ب             صباحاً -أ
. تأخراً م  

بعد  ما المشاعر التي سيطرت على الرجل -7
 رفض العّطار إعادة العقد له: 

   الفرح والسعادة  -ب            الحزن والندم  -أ
. الحب والشوق-ج  

"يزداُد جبل حفيت جماالً عندما يحّل المساء" الجملة السابقة   -8
 هي:

جملة فعلية.  -جملة اسمية.                     ب -أ  

ي الجملة  "نحب قراءة كتب التاريخ والمغامرات" الفاعل ف -9
 السابقة: 

    ضمير متصل.      -ب                            اسم ظاهر     -أ

ضمير مستتر تقديره "نحن".   -ج              

اختاري الكلمة الصحيحة إمالئياً: -10  

 وطني أنت حياتي ........ أظلتني. 

ساآوك. -سماأك            ج - سماؤك                  ب-أ  


