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  لخامسللصف ا (1)المصٌرالتجرٌبً  االختبار  وذجٌة االبتدائٌة للبنٌن    مدرسة النجاة النم
 م  2812 - 2810للعام   الثانًالفصل الدراسً                   لسم اللغة العربٌة          

  

 
 الفهم واالستٌعاب : أوال    

 التً تلٌها.الرأ ما ٌأتً ثم أجب عن األسئلة : السؤال األول 

َماِء َماًء َلُكْم ِمْنُه َشَراٌب َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُموَن ) : ""  لال تعالى :  ( يُ ْنِبُت َلُكْم ِبِه ُٓٔهَو الَِّذي أَنْ َزَل ِمَن السَّ
ُروَن )الزَّرَْع َوالزَّيْ ُتوَن َوالنَِّخيَل َواْْلَْعَناَب َوِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت ِإنَّ ِف َذِلَك َلَ    ."  ( ٔٔيًَة ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَّ

 اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن الموسٌن: -1

َماِء َماًء "  الماء فً لوله تعالى  الممصود بـ -أ   (البحار  – األمطار –األنهار )    ....  .. : "أَنْ َزَل ِمَن السَّ

 . السعً وراء الرزق   و العمل   من فوائد النهار   -ب

 . لص الغاٌة من اآلٌة الكرٌمةاستخ  -2

 .وشكره هللا طاعة على الناس حث   -

 

 

 

 ثم أجب عن األسئلة التً تلٌها. الرأ ما ٌأتًالسؤال الثانً : 
ا لمد شاهدوا السنجاب، بعد أن استٌمظ من نومه الهانئ ، ٌتتبع األفاعً بحذر ، وعندما ٌرى واحدة منه      

تكون كعادة األفاعً باالنسالخ من جلدها المدٌم ٌمسن أنفاسه حتى تنتهً من مهمتها ، ٌتركها تمضً مبتعدة 

مزهوة بجلدها الجدٌد الالمع ثم ٌخرج السنجاب من مكمنه وٌسرع إلى الجلد المدٌم الذي انسلخت عنه األفعى 

 ٌمضغه لطعة بعد لطعة ، وكلما مضغ لطعة ٌموم بلعك فرائه.

    . وضح الحٌلة التى لجأ إلٌها السنجاب  - 1 
ٌخرج السنجاب من مكمنه وٌسرع إلى الجلد المدٌم الذي انسلخت عنه األفعى ٌمضغه لطعة بعد لطعة ،   

 وكلما مضغ لطعة ٌموم بلعك فرائه.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الثروة اللغوٌة: ثانٌاً 
 من العمود )ب( .العمود )أ( بما ٌناسبها  منالكلمة صل  -

                                 

 )ب(                                  )أ(                                   

 لــٌض                        ( مزهوة) ترادف  -

 ُمعجبة                        (تديــٌه)  ادـمض -

 النعــم                          (ـكـالفرٌ)  معــج -

 أفرلــة                        ( عامـاألنــ)  فردـم -

 

 

 -  تيان قدرة هللا ونعمو وعظمتو . 
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 تابع النموذج التجرٌبً للصف الخامس

 

  ثالثا : التذوق الفنً

 :صحٌحة مما بٌن الموسٌن اإلجابة ال اختر -1

  ( الحزن –ــخ ــالتوبٌ – النفً واإلنكار)    ...: ..." َأَفَمْن ََيُْلُق َكَمْن ََل ََيُْلقُ " أفاد االستفهام فً لوله تعالى  -أ

  (الحـــــــة  – جابـــــاإلع –النـــــفي  )          ...................: "  رائعة حيلة"   التعبير اآلتي بـ يوحي  -ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرسم الهجائً :رابعا 

  . ّصوب الخطأ فٌما تحته خط -
 ربــضـ  :   الصواب                          .  الكرةالعب ال ظرب – 1

 ــارـغــــ   :  الصواب                         . حراء   لـــارزرت    – 2

 المدرسة:     الصواب    .                       المدرسـهذهبت إلى   –3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السالمة اللغوٌة :خامسا 

 :اإلجابة الصحٌحة مما بٌن الموسٌن  اختر -1

 (  الطبٌـبان – باءــاألط –) الطبــٌب                  ٌعالج .............. مرضاهم .          –أ 

 ( متعادل  –متعادلون  – متعادالن)         ............... .                       الفرٌمان  –ب 

 .فعلٌةاآلتٌة إلى جملة  االسمٌةحول الجملة  - 2

 . العالمان ٌخترعان كل جدٌد -

 ٌخترع العالمان كــل جـــدٌد .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                      التعبٌر : سادسا

 . تجاهها وواجبنا تعالى هللا نعم حول مترابطة جمل ثمانً اكتب" .  ٌرةكث علٌنا هللا نعم"    

 فبهذه الحواس، لنا فخلك حٌاتنا لنا سه ل حٌث ، تحصى وال تعد   ال نعم فهً كثٌرة، علٌنا هللا نعم        

 والسكون للراحة اللٌل والنهار، اللٌل لنا فخلك  ، الحٌاة تعالى هللا لنا ٌس ر ولد محٌطنا، مع نتواصل الحواس

 هللا خلك ولد والحٌوانات، الزروع ونسمً ،همائ من نشرب المطر تعالى هللا أنزل ثم   والسعً، للعمل والنهار

 ال هللا نعمة تعّدوا وإن"  تعالى هللا لالو ،النعم  بعض فهذه المٌل، من وتمنعها األرض لتثب ت الجبال

 . " تحصوها

 كما  الخٌر، فً استخدامها علٌنا بل  ،رالش فً نستخدمها فال  علٌها، نحافظ أن النعم هذه تجاه وواجبنا       

  ! علٌنا هللا نعم أعظم ما ، حما ،" النعم تدوم بالشكر"  لٌل وكما علٌها، تعالى هللا نشكر أن علٌنا
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