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 الهاشمية  األردنية المملكة

 والتعليم التربية وزارة

  /  والتعليم التربية مديرية

 : والتاريخ اليوم                                                                                 )       (الخامس :  والشعبة الصف

 ساعة: االمتحان دةم                   امتحان نهاية الفصل الدراسي األولاللغة العربية                              :  المبحث

 40 :   العالمات مجموع                         /        للعام الدراسي                : الطالب اسم

 

 السؤال األول :  
 

 يليه :أقرا النص التالي ثم أجب عما 

 

ليتك تعلمين يا أماه أي حلم عجيب حلمته . فسألتها أمها : وماذا رأيت في حلمك ؟ قالت رندة : رأيت 

 أنني أنال كل ما أريد وأشتهي . فأجابتها أمها : إننا نرى في أحالمنا األشياء التي نشتهيها ونتمناها .

 

 ؟  ما هو حلم رندة   (1

....................................                        ........................................................................ 

 

 

 كيف تتحقق األحالم برأيك ؟ (2

.................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

  

 من خالل النص استخرج ما يلي : ؟  (3

 

         ...........................حرف عطف  - 2       .....................    فعل ماض  -1

 ............................ اسم موصول -4..............................     ضمير متصل -3        

 .....................................جمع  -6     حرف جر ............................. -5

 

 (من خالل دراستك لدرس عقبة بن نافع أجب عّم يلي : 4

 

 من أين اكتسب عقبة بن نافع مكانته بين قادة المسلمين ؟  -أ

......................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

 

 اذكر انجازين لعقبة بن نافع ؟  -ب

1-............................................................. 

2-............................................................... 
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 ( بين معاني الكلمات التالية : 5

 دراية .......................................... -2الحنيف ....................................   -1

 ...............اعتصموا ..................... -4البراعة ....................................   -3

 مبتغاة ....................................... -6الفت للنظر ................................   -5

 

 

 خط : ه( فرق في المعنى بين ما تحت6

 

 سنه لقب بشيخ األطباء على الرغم من صغر  -أ

 

 سنهذهب الولد إلى الطبيب لعالج 

 

 وقت الدرس سريعا .              مضى -ب

 

 عقبة بن نافع يحرز النصر تلو النصر . مضى

 

 بماله  جوادهذا رجل  -ج

 

 لجوادامتطى عقبة صهوة ا

 

 

 ؟ ( أين نشأ ابن سينا 7

................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................. 

 

 

 ؟  ا ابن سيناعدد أهم األلقاب التي لقب به ( 8
1-......................................................... 

 

2-............................................................ 

 

 ( ما أهم العلوم التي كان ابن سينا على دراية بها ؟ 9

................................................................................................................................. 
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 السؤال الثاني : 

 
 بين الفعل والفاعل والمفعول به في الجمل التالية  :   

 

                                                      
 رأت سلمى عصفورا .             •

    

 دخل محمد الصف . •

 

 ترتدي مريم ثوبا . •

 

 

 

 السؤال الثالث :  

 
 )ت ( أو التاء المربوطة ) ة ( في نهاية كل كلمة مما يلي :  ضع التاء المفتوحة  –أ 

 

 حقيب.....                                     أصوا..........

 

 زكا...........                                 جائز............

 

 .........                                  أوقا.........سيار

 

 ميز االسم من الفعل من الحرف في الجمل االتية :  -ب

 

 تبني الطيور أعشاشها على األغصان .  -1

........................................................................................................................... 

 

 يحرص الطلبة على تنظيف المدرسة .  -2

............................................................................................................................ 

 

 

 يرصد الفلكي النجوم بالمنظار .  -3

............................................................................................................................. 

 

 

 

 مفعول به فاعل فعل
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 ج_ اكتب الفعل الماضي لكل فعل مما يأتي : 

 يمشي ....................................    يدعو ..........................................

 .......    يغزو ..........................................يعفو ...............................

   

 :  السؤال  الرابع

 أعرب الجمل اآلتية :

 الصدق فضيلة . •

 البحر هادئ . •

 الفالح نشيط في عمله . •

 

 السؤال الخامس :  

 

 أكمل النشيد : -1 

 ............................................................وأتعب النفس فيها          

..............................................     ........................................... 

...............................................    ............................................ 

 

 من قائل نشيد العمال ؟  -2

......................................................................................................... 

 انتهت األسئلة                                                           

                                                                             


