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السنة الخامسة ابتدائي         مديرية التربية لوالية غليزان                                                                                                   
م        5102/5102االبتدائية                                                                                             الموسم الدراسي:  عمر بن الخطاب مدرسة  

 اختبار الفصل األول في مادة اللغة العربية                                          المدة :سبعة ونصف  
 النّص:

ر َةَ  َكَ  اَث َىَ  ع َّ ََأ َٚ َايَ  َيَ  عَ اشَ   َٔ َ، ٚفَ  اِ َََف ََٙانش َ  هَ ٛىَ َأ َخَ  َسَ  اسَ  ََصَ  َٛ َحَ  اض   ًَ َانَ  َٛ فَ ٛ َحَ  َانػَ  ه َحَ   َََََََف ََٙانَ ع َطَ 

َٔ اد ََٓ ر َاجَ َٔ َمَ ًَ عَ َّ َاذ َٛ َ،َدَ ٛذ َعَ سَ َمَ جَ سَ َذ ًََ دَ َٙأ َخَ ال:أ َائ َق ََّ ََُ عَ  ذ ًََ دَ َٙأ َخَ ...أ َاد َٛ َعَ أ ََٔ َاحَ شَ فَ أ ََّ َايَ ٚ َأ َ،َ  

َٔ ر َان ََح َٚ َشَ ق َانَ ٍََ كَ سَ ٚ َ َٓ ف ََذ َنَ َٙ ٌَ كَ سَ َذ ََُ عَ َٕبَ ث َذَ ا،يَ ٛ َالوَ كَ انَ ََٕ هَ ،َدَ ج َشَ اضَ ع ًََ انَ َٛفَ طَ ن ََّ ََ َل َََّ ذ َذ َه َت ََا  
َٚ اوَ سَ ر َاالتَ ٛشَ ث َكَ  َْ :َيَ ّ َن َأ َسَ ذ َََٕ ...ن َح َع َرَ ًَ اَيَ َٓ ُ َكَ ،َن ََح َٛث َجَ عَ َاج َٛ َدَ َٛصَ عَ ، َٕ َْ َٙصَ ف ََثكَ ٛ َجَ ؟ٚ َكَ ر َاعَ سَ ََٙ ا  

ٙ ...أ َخَ  سَ   ًَ َانطَ  خَ  شَ   َٓ َظَ   َٔ أ َ َانَ ث َذ َسَ  ه َعَ  اَطَ   ًَ ه َ َٙكَ  طَ   ًَ َ َٚٙ عَ  اِ ََيَ  َأ َسَ  مَ  ،ظَ  شَ  َانَ ف َجَ  قَ دَ   َٔ َ َٛخَ  َٚ َػ  ٚكَ   دَ 

،حَ ٛع َث َانطَ َاج ََٕ يَ أ َشَ ثَ اَعَ ٛ َََ انذ ََاسَ ث َخَ أ ََعَ ات َر َٚ ََٔ ٛشَ اف َػَ ع َانَ َاخَ َٕ غَ أ ٍَََ يَ َح َٛه ًََ جَ َٙانَ اَ َغَ ال ََعَ ًَ سَ ٚ ََذ ًََ دَ أ َ  

َٔ َمَ ذَ انُ ََح َكَ ه ًََ يَ َمَ يَ أ َر َٚ َََٕ َْ َٔ ٌََ َٕ كَ انَ َاخَ ضَ جَ عَ َٖيَ شَ ٛ َف َ َٛ َجَ َاخَ ٛشَ سَ يَ ،َ .مَ ًَ انُ ََٕش   

َٚ َ،َسَ ٛظَ طَ َ َال حَ ف ََذ ًََ دَ َٙأ َخَ أ َ ج ََٕ ق ََٔ َذَ ـعَ انشَ كَ َخَ َٕ غَ َّ َ،َن ََٙ قَ انُ ََاءَ َٕ َٓ انَ َقَ طَ َُ ر َسَ ٛ ََ٘ف َشَ جَ َٚ ََٙ اض   
َٔ َىَ سَ جَ انَ َٔ َمَ ـقَ ـع َانَ ََٛىَ هَ سَ َّ َلَ َاَٛث َث َطَ ََّ اذ َٛ َدَ َٕلَ طَ َسَ ضَ ٚ ََىَ ،َن َذَ سَ ال َكَ  َّ َجَ انَ ع َٚ ََاءَ د ََّ َات َغَ اَأ َر َإ َ...  

.َمَ ذَ انُ ََمَ سَ عَ َٔ َابَ طَ عَ ال ََٔسَ ز َت ََٔ َشَ ـَْ انضَ َٛقَ دَ شَ ت َ  

 
 *أسئلة الفهم:َ)3ََقاط(ََ

.َاقرشحَعُٕاَاَيُاسثاَنهُع-1  

؟َياراَٚفعمَأخَٕسهٛىَإراَأغاتَّيشؼَ-2  

َداءَ-اضشحَانكهًرٍَٛانرانٛرٍَٛثىَٔظفَإدذاْاَفَٙجًهحَيٍَإَطائكَ:َٚرأيمَََ-3  

حَ-4َ  ً ه  ذَك  َض  َانُ ع   ٍ َي  ج  ش  ر خ  "أحزان  "ا س   

 *أسئلة اللغة:)3ََقاط(

َاسرخشجَيٍَانُعَياَٚهٙ:َ-1  

 غفح يضافَإنّٛ فعمَأجٕف اسىَيُقٕظ
........................... ........................... ........................... ........................... 

اقشأَثىَاكًمَانفشاغ:َ-2  

-َ َٙ َانُ ق  اء   ٕ  ٓ َان  ق  ُ ط  ر  َ٘فٛ  س  ش  ْى..............َ-أَد............َََ-.....أَرًا.....َ-......َْٙ......َ-َٚ ج   

اِ ََ:ياَذذرَّخظَفَٙانُ عََاعشب-3 سَ ،َََََأ خ   ً َََانط   

اراَك ر ث دَ-4  ً حََانًٓضجَيُفشدجََعهَٗانسطشن   ً ه  ؟َ"َانٕٓاءَ"فَٙك   

 

 *الىَضعية اإلدمبجية:)4ََقاط(

الضكَأَ كَيعجةَتأدذَأقاستكَيٍَدٛثَغفاذَّٔأخالقَّانذسُحَََََََ  

جَ ََََََ َف ق ش  دذَٖإذػفَفٛٓاَْزاَانط خعَيٕظ فاَأسهٕبَانرعجةََٔأسطش11َإن8ََٗيٍا كر ة   

أخٕاخَكاٌَََََََ  

**تانرٕفٛقََ**ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  

 


