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اللغة العربية

االسم............................................. :
األول
10

الثالث
3

الثاني
4

الصف :الخامس
الرابع

المجموع

3

20

توقيع المشرف ................................... :

السؤال األول :اقرأ النص اآليت مثَ أجب عما يليه من أسئلة .

(10عالمات)

اصل والتفاهم بني أبناء األمة العربية ،وهي
"قالت عبري :ذكر
الكتاب أن للُّغة العربية قيم ًة جوهريًّة؛ فهي لغة التو ُ
ُ
من عوامل الوحدة العربية .واللغة العربية من أقدم اللغات اليت ما زالت تتمتع مبزاايها من ٍ
ألفاظ ٍ
ومعان ،وقدرهتا
ُ
ٍ
ٍ
نعتز هبا وحنافظ عليها".
على استيعاب كل ما هو جديد من علوم وخمرتعات؛ لذا علينا أن ّ
 .1ملاذا كان للغة العربية قيمة جوهريّة؟
....................................................................................................
(

 .2مِبَ متتاز اللغة العربية؟

(

)1/

)1/

....................................................................................................
 .3اذكر معاين الكلمات اآلتية:
 -استيعاب ............................ :

(

)3/

 -مبزاايها ............................ :

 جوهريًّة ............................. : .4استخرج من النص:

(

أ .كلمة تنتهي بنون ساكنة ........................ :

ب .فعل ماضي ...................... :

ج .كلمة تنتهي بتنوين كسر ...................... :

د .اسم ....................... :

ه .ضد كلمة "أحدث" ........................... :

)5/
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السؤال الثاين  :اكتب مثاالً على كل مما أييت ،ووظفه يف مجلة مفيدة.
املثال

(

)4/

اجلملة

حرف جر
كلمة تنتهي بتنوين ضم
ط حتتها م
(ماض/مضارع/أمر):
السؤال الثالث :حدد أزمنة األفعال اليت ُخ ّ
اكتب الدرس .

(

)

يقرأ حممد القرآن الكرمي .

(

)

وقف الطالب ملعلمه احرتاما( .

)

السؤال الرابع :رتّب اجلمل اآلتية لتكوين فقرة مفيدة ،مث ضع عنواانً مناسباً هلا.
(

) ووضعته يف ٍ
قفص وخرجت.

(

) فرأى سليم القفص واقرتب منه.
عالية ٍ
) مث حط على شجرٍة ٍ
بعيدة عن املنزل.

(

) اصطادت سارة عصفوراً.

(

) فحلّق العصفور يف الفضاء الرحب ،حراً طليقاً.

(

) فتح سليم القفص للعصفور املسكني.

(

عنوان الفقرة ......................................... :

انتهت األسئلة
نرجو لكم التوفيق
قسم اللغة العربية/مدارس تقارب

(
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