
 

نمورج امتحــــــــبن اللـغة العربيــــــة 

  لسنة الخبمسة ابتذائي                                                   ا

النص  

فً ٌَٛ ِشّس، إذفك األصذلاء عٍى اٌز٘اب فً ٔز٘ح إٌى اٌحمٛي اٌخعشاء، ٌٍمعٛا ٚلرا ِّرعا تٍٓ 

.  اٌٍعة عٍى اٌحشائش اٌخعشاء ٚاإلسرعالي ذحد األشجاس اٌثاسمح 

. إجرّع وً األطفاي إال ٚاحذا، واْ عاجزا عٓ اٌحشوح ٚال ٌٍّه وشسٍا ِرحشوا ٌساعذٖ فً ذٕمٍٗ 

."  ٌمذ ذؤخش سٌاض وثٍشا، ٍ٘ا ٌٕز٘ة لثً اٌزٚاي حٍث ذشرذ اٌحشاسج :" لاي ٘شاَ 

سفط األٚالد اٌشحًٍ دْٚ سٌاض ٚلشسٚا اٌز٘اب إٌى تٍرٗ ٌٍحٍّٖٛ ألُٔٙ ٌعشفْٛ سثة ذؤخشٖ، ٌّٚا 

"  ٌُٚ ٘زا اٌثىاء؟ : " فماي أحذُ٘. ٚصٍٛا ٚجذٖٚ ٌائسا تاوٍا 

"  ظٕٕد أٔىُ ذخٍٍرُ عًٕ ٌعجزي: "سّد سٌاض 

"  ٌٍس ِٕا ِٓ ٌحرمش غٍشٖ ٌعٍح فً جسذٖ، فٙزا لعاء اهلل ٚال ساد ٌمعائٗ : " فماٌٛا وٍُٙ تصٛخ ٚاحذ 

.  ذعجة سٌاض ِٓ حسٓ أخالق األصذلاء ٚشىشُ٘، ٚفشح فشحا شذٌذا ٌٙزٖ اٌصذالح 

ٚجٛدن تٍٕٕا دًٌٍ عٍى حثه ٚحٕأه فال داعً :" عٕذئز إلرشب ٘شاَ ِٓ سٌاض ٚاعرزس ٌٗ، فماي سٌاض 

". ٌإلعرزاس

األسئلـــــــــة                                         

  (ن2.5: )أسئلة الفهم  (أ
ٌّارا ٌُ ٌٍرحك سٌاض تؤصذلائٗ؟  - 1

ٚظف وً وٍّح ِٓ اٌىٍّرٍٓ اَذٍرٍٓ فً جٍّح  - 2

عاجز  -                  اٌثاسمح    

:  اسرخشج ِٓ إٌص ظذ وً وٍّح فٍّا ٌؤذً - 3

عاجز  -                 اٌسىْٛ    

  (ن3.5: )أسئلة اللغة  (ة
.  أعشب ِا ذحرٗ خط فً إٌص- 1

:  اسرخشج ِٓ إٌص ِا روش فً اٌجذٚي اَذً - 2

      جّع ذىسٍش           صفـــح        ِسرثٕى       إسُ ِّذٚد 

    

 

. تاٌٌٛذٌٓ فً اٌجٍّح اَذٍح ٚغٍش ِا ٌجة ذغٍٍشٖ "  األٚالد " إسرثذي وٍّح - 3

"  سفط األٚالد اٌشحًٍ دْٚ سٌاض ٚلشسٚا اٌز٘اب إٌى تٍرٗ ٌٍحٍّٖٛ ألُٔٙ ٌعشفْٛ سثة ذؤخشٖ" 

:  أدخً الَ اٌجش عٍى اٌىٍّرٍٓ اَذٍرٍٓ ثُ إظثطٙا تاٌشىً - 4

األشجاس  -                اٌٍعة    

  (ن4): الوضعية اإلدمبجية 

             إّٔا ألُِ األخالق ِا تمٍد            فإْ ُ٘ ر٘ثد أخاللُٙ ر٘ثٛا  

 سطشا ذثٍٓ فٍٗ اٌسٍٛواخ اٌرً ٌجة أْ ٌرحٍى تٙا وً فشد، ِٚا أثش رٌه عٍى 12أورة ٔصا الٌمً عٓ 

. اٌفشد ٚاٌّجرّع ِسرعٍٕا تآٌاخ ٚأحادٌث ٔثٌٛح 
 


