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 2+1مدرسة القمة ح                                                 سسة اإلمارات للتعليم المدرسي                                ؤم

 المادة/ اللغة العربية                                                                                               الصف/ الخامس         

 

  قرائياختبار تشخيصي 

 2022-2021الفصل الدراسي األول 

 أوال ،النص األدبي :

 النَص الّتالي ثمَّ أجْب عْن األسئلِة التي تليِه :      اْلقاض ي العاِدل 
ْ
 اقرأ

خذْت ُتحلُق فرحًة مسرورًة. وفجأًة سمعْت صوَت اْستغاثٍة َتْنبِعُث من الناِحيِة 
َ
ه ُقرَب التل، وأ رنٌب من وكرها َتَتَنزَّ

َ
  َخرجْت أ

ْسرعْت َتستطلُع  
َ
ل، فأ ْت ذئبًا يئنُّ وَيصرُخ من شدِة األلِم، وقْد َسقَط فوَق َظهرِه َحجٌر كبيٌر، ولم  األخرى مَن التَّ

َ
اْلخبَر، َفرأ

 .َيستطع التخلَص منهُ 

نها كانْت تَ 
َ
مِر، أل

َ
رنب في بادئ األ

َ
نقذيني" ترددِت األ

َ
رنَب مقبلًة، قاَل لها باكيًا: أيتها األرنُب الصديقُة! أ

َ
خاُف أْن  فلّما رأى األ

خرِة  يأكلها ا شَفقَت عليِه، وهجمْت على الصَّ
َ
زاحتها َعْن ظهرِه.   بقوٍة،لذئُب إذا َنجا مما ُهَو فيه. لكنَّ الذئَب بكى وتألَم، فأ

َ
فأ

داُر على منقذتِه، يريُد أْن يأكلها، فقالِت األرنُب: "أهذا جزاُء اإلحساِن؟  ."وفي اْلحاِل انقضَّ الذئُب الغَّ

" وقال:  ُموافقًا،" لنحتكَم إلى البطِة ". هزَّ الذئُب رأسُه  األرنُب: وإنَّ َلحمِك لذيٌذ ". قالِت  ئٌع،جا" ِإني  وقاَل: فعوى الذئُب 
ْيضاً 

َ
ريُد، َفِإني َسآُكلها أ

ُ
ُة بما ال أ  ." إذا َحَكمِت البطَّ

ني ال  ُة: إنَّ ِة وأخبراها بما حدَث. قالِت الَبطَّ رى الصخرةِ ساَر الذئُب واألرنُب َحتى وصال إلى اْلَبطَّ
َ
ْن أحكم حتى أ

َ
 ." أستطيُع أ

نَّ َهذِه الصخرَة كانْت ف
َ
صدُق أ

ُ
ْن أ

َ
ستطيع أ

َ
خَرَة، قالْت: " إني ال أ ِت الَبطُة الصَّ

َ
ل.. فلما َرأ وَق ظهِر  اْنطلَق الَجميُع إلى التَّ

رنُب 
َ
تمكَن مَن الُحكم". فتعاونْت مع األ

َ
ق من ذلَك، حتى أ ريُد أْن أتحقَّ

ُ
ئِب. وقالْت    الذئِب... وأ ووضعتا الصخرَة فوَق ظهِر الّذِ

رنُب اْذهبي في سبيلِك َفشكرْت األرنُب البطَة، ومضْت   كانت،البطُة للذئِب فلتبق هذه الصخرُة على ظهرَك كما  
َ
يتها األ

َ
وأنِت أ

   .تقِفُز فرحًة مسرورة

 نوع النص السابق؟ ما -1

 . نص معلوماتًي.أ

 .. نص سرديً ب

 ج. نص وصفي 

درجة  30  

درجة  15  



 :عالقةالعالقة بين شخصيِة الذئِب واألرنب في القصة هي  -2

 قربى .أ
 عداوة  .ب
 صداقةج. 

 الحكمة اْْلالئمة ْلغزى النص هي:  -3

 . في العجلِة الندامة وفي التأنَّي السالمة  .أ

 .هال تصنع المعروف في غيِر أهل .ب

 .في الصغر كالنقش على الحجر العلم     .ت

( في جملِة  -4  ذئبًا يئنُّ ويصرخ من شدِة األلِم(؟ )فرأْت ما مرادف كلمة )َيئنُّ

 ي نادي  .أ
   يتأوه .ب
 يغرق .ت

رنُب في مساعدة الذئِب ألنها:  ترددِت  -5
َ
 األ

 . ال ت حبُّ الذئاب أبداً   .أ
 . ت فضل اللعب  .ب

 . تخاف  أْن يأكلها الذئب  .ت

 َرْسمًا صحيحًا؟الكلماُت فيها ما املجموعُة التي ُرسمْت -6

 انطالق، م روءة  فوائِد، .أ

 إنطالق، مروأة  فواءد، .ب

 ة رووءفواأد، انطالق، م    .ت

 مسرورة":  مسرورة( في عبارِة: " َفشكرْت األرنُب البطَة، ومضْت تقِفُز فرحة -فرحة)كلمتي العالقُة بيَن ما -7

 تعليل .أ
 ترادف  .ب

 تضاد  .ت

 الخبُر في جملِة )الصخرُة كانْت فوَق ظهِر الذئِب( ؟  أين -8



 كانت  .أ
 فوق .ب

 الصخرة   .ت
 

 
شَفقَت عليِه(كلمة )أشفقتما ضد     -9

َ
 ؟( في عبارة )لكنَّ الذئَب بكى وتألَم، فأ

 قست .أ
 خافت  .ب
 رأفت .ت

 ؟ ما العبارة املجازية فيما يأتي-10

 أَخذْت ت حلق  فرحةً مسرورةً  .أ

 . فعوى الذئب   .ب
 . إني جائع .ت

 

 ضع عنوانا مناسبا من إنشائك للنص السابق:  -11

 ----------------------------------------------- 

 ماذا تفعل لو كنت مكان األرنب وطلب منك أحد مساعدة؟  -12

 -------------------------------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ما رأيك في تصرف البطة؟ -13

 ---------------------------------------------- ---------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ثانيا  ،النص اْلعلوماتي: 

 النَص الّتالي ثمَّ أجْب عْن األسئلِة التي تليِه : 
ْ
 اقرأ

درجة  15  



ِة اْلَبْنِكرِ َمَرُض  ِم؛ ِبَسَبِب َخَلٍل ِفي إْفَراِز ُغدَّ ِر ِفي الدَّ كَّ ْو اْنِخفاُض ِنْسَبِة السُّ
َ
ِرّي ُهَو اْرِتَفاُع أ كَّ ياِس، َوُيِصيُب َهَذا اْْلََرُض السُّ

ْكَثُر ُعْرَضةً 
َ
ّنِ ُهْم اأْل باَب ِفي ُمْقَتِبِل اْلُعُمِر، َلِكّن ِكَباَر الّسِ ْطَفاَل َوالشَّ

َ
ُة ّوِإْنقاُص اْلَوْزِن  اأْل َصاَبِة ِبِه، َوَقْد َتْكِفي اْلِحْمَيُة الِغَذاِئيَّ  ِلْْلِ

ْو اْلَحَقِن ِباألْنس
َ
ِر أ كَّ ْدِوَيِة اْلَخاِفَضِة ِللسُّ

َ
 وليِن. ِلِعالِج َبْعِض َحااَلِته، َوَيْحَتاُج َبْعُضَها اْْلَخُر إَلى اأْل

ِتي َقْد َتِصُل ِإلى َحّدِ اإْلِصَ َوَيْرِجُع   ِرّي إَلى َكْثَرِة ِاْنِتَشاِرِه َوُخطوَرِة ُمضاِعفاِتِه الَّ كَّ اَبِة ِباْلُجُلطاِت. َوَيزيُد  ااِلْهِتَماُم ِبَمَرِض السُّ
ْعَراٍض، َفَكِثيًرا 

َ
ِلِه َصاِمٌت َخِفيٌّ ِمْن َغْيِر أ وَّ

َ
نَّ اْْلََرَض ِفي أ

َ
ْمُر ُصُعوَبًة أ

َ
ِم ِلَسَبِب َما. اأْل ِر الدَّ  َما ُيْكَشُف ُصدَفًة ِعْنَد َفْحِص ُسكَّ

اْْلُ   
ُ
َمأ الظَّ ُهَما:  ى،  اْْلَْرض َ ْغَلِب 

َ
أ َلَدى  َيْظَهَراِن  َرئيساِن  ِمْنَها َعَرَضاِن  َعِديَدٌة  ْعَراٌض 

َ
أ ِرّيِ 

كَّ َوَمن  َوِلْلسُّ ِل،  َبوُّ التَّ َوَكْثَرُة   ، ْسَتِمرُّ
ْخَرى:  

ُ
ْعَراِضه اأْل

َ
ْؤَيِة، َوُبْطُء اْلِتَئاِم اْلُجُروِح، َوااْلْلِتهاباُت اْْلَُتَكرِّ أ ْعُف اْلَعامُّ َوَتَناُقُص اْلَوْزِن، َوَضْعُف الرُّ اْلَقَدِم، َرُة، َوَتْنميُل  الضَّ

ْكَثرَواْلَيِد 
َ
أ ْو 

َ
أ َحاِل ُوُجوِد َعَرٍض  ِفي  ُمَباَشَرًة  ِبيِب  ِاْسِتَشاَرُة الطَّ َيِجُب  َوِلَهَذا  اإْلَِصاَبُة    .  َثَبَتْت  َوِإَذا  ْكِر،  الّذِ اْْلِنَفِة  ْعَراِض 

َ
اأْل ِمْن 

ْيَطَرِة َعَلْيَها.   ِباْْلََرِض َفاَل ُبدَّ ِمْن َعِمِل َفْحٍص َدْوِرّيٍ ِْلَُتاَبَعِة اْلَحاَلِة َوالسَّ

ِبَهَذا   اإْلَِصاَبِة  ْسَباِب 
َ
أ َهّمِ 

َ
أ ِمْن  ْمَنَة  ِإلى َوَلَعّل السُّ ِإَضاَفًة  اْلَوْزِن،  ِفي  ِزَياَدًة  ْصاًل 

َ
أ ُيَعاُنوَن  ِرّي  كَّ ى السُّ َمْرض َ ْغَلَب 

َ
َفأ اْْلََرِض، 

اِئِد، وَ  َمِط اْلِغذاِئّيِ السَّ َياَضِة، َوَرَداَءُة النَّ ُة ُمَماَرَسِة الّرِ ْخَرى، ِمْنَها: اْلُخُموُل، َوِقلَّ
ُ
ْسَباٍب أ

َ
ْكَثاُر ِمْن َتَناُوِل اأ ِريَعِة. اإْلِ  ْلَوَجباِت السَّ

ّصِ الّساِبِق -1
  ؟ما الِفْكَرُة الّرئيَسُة ِللنَّ

ِرّي -أ كَّ ْعَراُض َمَرِض السُّ
َ
  .أ

ِبيِب  -ب ُة ِللطَّ ْوِريَّ  .ااِلْسِتَشاَرُة الدَّ

ْمَراِض ُشيوًعات  
َ
ْكَثِر اأْل

َ
ِرّي ِبَوْصِفِه واحًدا ِمْن أ كَّ   ..   َمَرض السُّ

ّص ما  -2  ِة اْلَبْنِكرياِس َكما َفِهْمَت ِمَن النَّ  ؟َوظيَفُة ُغدَّ

ِم أ.  ِر في الدَّ كَّ ُم ُمْسَتوى السُّ    .ُتَنّظِ

ِم  ِر ِفي الدَّ كَّ  .ب.  َتْرَفُع ِنْسَبَة السُّ

ِم    ت ِر في الدَّ كَّ ُل ِنْسَبَة السُّ   .ُتَقّلِ

ْعَراٌض َعِديَدٌة ِمْنَها َعَرَضان رئيسان، -3
َ
ِري أ كَّ  ا: همِْلََرِض السُّ

 .أ.   َتْنميُل اْلَقَدِم َواْلَيِد 

ِل  َبوُّ ، َوَكْثَرُة التَّ  اْْلُْسَتِمرُّ
ُ
َمأ  .ب.   الظَّ



ْعُف اْلعاِم    ت.     .ُبْطء اْلِتَئاِم اْلُجُروِح والضَّ

    النظام اْلُتبع في الغذاء(؟  )سوءما اْلِعباَرُة التي ُتشيُر ِإلى معنى ُجْمَلِة -4

باُع ِحْمَيٍة ِغذاِئِيٍة َسليَمٍة أ  .. اّتِ

ريَعِة ب ْقليُل ِمْن اْلَوَجباِت السَّ  .. التَّ

  رداءة النمط الغذائي السائد.   . ت

ِرّي؟-5 كَّ    ما َسَبُب ااِلْهِتَماِم ِبَمَرِض السُّ

ُه َمَرٌض َيْصُعُب ِعاَلُجهُ  . أ نَّ
َ
 .أِل

ْعَراِض  . ب
َ
  .ألّن ِفيِه الَعِديَد ِمَن اأْل

ُه َكِثيُر ااِلْنِتَشاِر َوَخطيُر اْْلَُضاَعَفاِت.     . ت نَّ
َ
 أِل

 :يعتبر النص السابق نًصا -6

 معلوماتًيا  . أ

 .سردًيا . ب

  .. وصفًيات

َصاَبِة ِبَهَذا اْْلََرِض األسلوب اللغوي في جملة "َلَعّل  -7 ْسَباِب اْْلِ
َ
َهّمِ أ

َ
ْمَنَة ِمْن أ  :"السُّ

 .تعجبي . أ

 .استفهامي . ب

 . . خبري ت

 :(انخفاض –اللغوية بين كلمتي )ارتفاع  العالقة -8

 .ترادف . أ

 .تضاد . ب



 . يفظل. اشتراك ت

 :نوع الجمع في كلمة )الجلطات( -9

 .جمع مؤنث سالم  . أ

 .سالم جمع مذكر  . ب

  . جمع تكسير.ت

 :تعبير مجازي الجملة التي ورد فيها -10

ْعَراٌض َعِديَدةٌ   . أ
َ
ِرّيِ أ

كَّ  .َوِلْلسُّ

ِلِه َصاِمٌت ب وَّ
َ
نَّ اْْلََرَض ِفي أ

َ
ْمُر ُصُعوَبًة أ

َ
 .. َوَيزيُد اأْل

باَب ت ْطَفاَل َوالشَّ
َ
  .   َوُيِصيُب َهَذا اْْلََرُض اأْل

 اْلتوسطة في كلمة )السائد( على الياء بسبب:كتبت الهمزة -11

 أنها مكسورة. .أ

 مكسور.  اأن ما قبله . ب

 أنها مسبوقة بألف مد. . ت

 من أسباب مرض السكري في الفقرة السابقة: -12

 -------------------------------------------- أ.

 ------------------------------------------ ب.

 بالسكري؟  امن خالل فهمك للنص السابق، بم تنصح اآلخرين حتى ال يصابو  -13

 -------------------------------------------- أ.

 ------------------------------------------- ب.

 


