
 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 األثير األساسية مدرسة 

 لمادة اللغة العربية الفصل الدراسي الثاني عام  ثانيالتقويم ال

 الصف الخامس

 التاريخ :     /     / االسم ..........................                                                

 (عالمة 14)النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه:  اقرأ: السؤال األول

لعرش  حين كنت أصعد إلى الطائرة ,تتالشى همومي , فإذا ما حلقت في الجو تبّددت من ذهني مشاغل ا

 التي تالزمه , ألنني أكون عندئذ وحدي . العمل ومشقات 

بالطائرة أشعر بأنني سيّد مصيري . إّن جمال الطيران عاليًا في السماء يرمز في رأيي الى    أُقلعحين 

 صورة الحريّة. 

 من كاتب النص السابق ؟ -1

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في رأيك , إالم يرمز الّطيران عند الكاتب ؟ -2

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 صف شعور الكاتب عند صعوده إلى الطائرة . -3

ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ما معنى الكلمات اآلتية: -4

 تتبّدد:..................                      الرتابة :........................ 

 اعرب الكلمات التي تحتها خط : -5

 :................................................................................................... أقلع 

 العمل:.................................................................................................... 

  

 فرق في المعنى فيما تحته خط: -6

ــ ي جنودهالقائد ف  خطب -  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ    الشاب الفتاهخطب  -   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 



 

 

 

 استخرج من النص ما يلي: -7

 ـــــــــــــــــــــــ                      فعل مبني للمجهول( أ

 ________              اسم معطوف( ب

ــ حرف توكيد ونصب ج(  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــمضاف إليه د(   ــــــــــ

ــ جمع مؤنث سالم هـ(   ـــــــــــــــــــــــــ

 (عالمات  4) : السؤال الثاني

 اختر الجواب الصحيح مما بين القوسين :

 في الحقل شجرتان ــــــــــــــــــــــ ) اثنتان  , إثنتان  , أثنتان ( -1

 الجمل سفينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ) الصحراَء  , الصحراِء  , الصحراء ُ( -2

 لن ـــــــــــــــــــــــــــــــــوطني ما حييت .) انسى  , أنسى ( -3

 بن , ابن ’ إبن ( هذا ــــــــــــــــــــــــ عمي . ) -4

 صار البخار ـــــــــــــــــــــــ. ) ماًءا  , ماًء  , ماءاً ( -5

 أنشأ المهندس البيت ـــــــــــــــــــــــــ جمياًل . ) إن شاء  , إنشاء ( -6

 ــــــــــــــــــــــــــــ تجيدين إلقاء الشعر . )نحن , هي , أنِت ( -7

 ون تالوة القرآن الكريم . ) هّن , أنتّن , أنتم (ـــــــــــــــــــــــــــ تحسن -8

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ()عالمتان:السؤال الثالث

 اعرب ما تحته خط في الجمل التالية :

 إلى المكتبةِ أعادت مريم الكتاب  -1

 

 المدرسة ِوقفت عند بوابة  -2

 

 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

 

 .... اتمنى لكم التوفيق

 

 معلمة المادة : مريم دندن


