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 وزارة التربية والتعليم 

 م   0202/0200للعام الدراسي   الثاني  الفصل الدراسياالختبار النهائي/

 
 ساعة واحدة   مدة االمتحان :                                                                                                                                          مديرية التربية والتعليم/ 

    لغة عربيةالمبحث:             

                                                                                             (                  )    األساسي الخامس الصـف :                                                                                                                                         

    0200 /   التاريخ : /           .......................................   الشعبة                 ........................: الطـالـباســم                

عالمة 11          ثم أجب عن األسئلة التي تليه        اقرأ النص اآلتي -ل األول:السؤا   

الت الريُح .ق الطبيعِة   نَْحُن أقوى ما في والريُح ذاَت يوٍم . قالِت الشمُس للريحِ:تقابلِت الشمُس 

لئيَن الدُنيا لكن ال تنسي أنني اقوى منِك.  تضايقِت الشمُس ثُمَّ   قالت  :أعرُف أنَِّك تم في غروٍر:

دفء في كل بوجودِك ،وتُخيفين الناَس بصوتِِك القوي ،لكنني أضيء الكون بنوري  ، وأبعُث ال

 مكاٍن، ولوالي  لغطت الثلوُج األرَض كلها ،ولماَت الزرُع والخلُق والحيواناُت.

نةً هكذا َضِحَكت الريُح ِمْن كالِم الشمِس وقالت: ال تحسبيني   ضعيفةً  عندما أكوُن هادئةً ساك

ةً هوجاءفأنا حيَن أهدأ أكوُن نسيًما رقيقًا ، أما حين أثوُر فأصبُح ريًحا قويةً ،بل عاصف  

 

     عالمة       ما الفن األدبي الذي ينتمي إليه النص السابق ؟                                     -1

             

عالمتان                                                           بَِم تفاخرْت كلُّ من الشمِس والريحِ؟-2  

 

عالمتانللريح أنواٌع عددها كما وردت في النص.                                                   -3  

   عالمتان                 ما معاني المفردات اآلتية ؟    -4                                              

                                 

  أثوُر......................-ب                      ............................ الريُح الهوجاءُ -أ   

 

عالمات  4                    استخرج من النص السابق                                                -5  

 

 كلمةً بها همزة قطع ........................... -ب                    جٍر.........................حرَف -أ

  

اسًما معرفًا.......................................-..              د.......................مضارًعا  فعاًل   -ج  
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 عالمات            4                                 : ما تحته خط يالسؤال الثاني:فرق في المعنى ف

                                                       

 أ-   ينذُر الطائُر التمساَح زيادةً في رد الجميل                  

 

 ب-هنأت المعلمةُ الطالبةَ سماح على خطها الجميل

 

             عالمتان                                            ما تحته خط        اعرب  :لسؤال الثالثا

 سافرُت إلى   الهنِد                                                   

.......................................................................................................... الهندِ 

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

 

عالمات         4.تين اآلتيتينفي الجمل(إنشاء )ن شاء الله( أو السؤال الرابع امأل الفراَغ ب )إ   

سأنجُح في امتحان الثانوية العامة .................................... -1  

 

قامت الدولة ب.................  مصانع عديدة-2  

    

عالمات 6َمن، أيَن( السؤال الخامس:امأل الفراغ باسم االستفهام المناسب مما بين القوسين )َكْم،  

 

............... عاقبك؟   -............... تقُع مكة المكرمة؟  ج-..................عددُ الطالب؟ ب-أ  

 

 السؤال السادس:لَم ُكتبت الهمزة المتطرفة على الصورة التي جاءت عليها  عالمتان

قََرأَ................................................................................................................

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

عالمات 7    وَل رمِز اإلجابِة الصحيحِة السؤال السابع :ضع  دائرة ح  

المضاف إليه في الجملة اآلتية أمتلُك قلَم رصاٍص هو -1  

أمتلكُ -رصاٍص                    ج-قلَم                           ب-أ  

من قائل نشيد موطني-2  

نزار قباني-معروف الرصافي        ج -إبراهيم طوقان                 ب-أ  

ماء االستفهام لها حق............... في الكالمأس-3  
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التوسط-التأخر                         ج-الصدارة                     ب-أ  

إياك وإياه يعتبران من ضمائر-4  

الجر-الرفع                          ج -النصب                       ب-أ  

ُب....بؤ هيالهمزة المناسبة في الفراغ في كلمة  -5  

ئ -أ                                    ج -ؤ                               ب-أ  

مصدر الفعل  انطلق هو-6  

جميع ما ذُِكر -انطالقًا                   ج  -االنطالق                         ب-أ   

الوزن الصرفي للمصدر انقسام هو  -7  

انفعال -مفاعلة                       ج -افتعال                             ب-أ  

ي بناء السؤال الثامن: اكتب موضوع تعبير ال يقل عن ستة أسطر عن المعلم وقيمته ف

عالمات 4المجتمع  مع مراعاة الكتابة اإلمالئية واللغوية الصحيحة   

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………  

  

 

  

(                    )مع أطيب األمنيات بالنجاح األستاذ   
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 اإلجابة النموذجية لالختبار

نحن أقوى ما في -2قصة قصيرة    -1السؤال األول:                             

جاء                         نسيم رقيق وريح قوية هو- 3الكون)القوة(                       

ريح هوجاء ريح شديدة أو قوية أثور بمعنى  -4                                       

 أغضب

                       همزة قطع أقوى أنني أعرف أبعث أكون أهدأ -في ب الالم ب-أ-5

يح الخالراسًما معرفًا الشمس  -أضيء أبعث تخيفين تملئين الخ  د فعل مضارع-ج  

الرائع -المعروف ب -السؤال الثاني أ  

 السؤال الثالث الهند: اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على  آخره

 

إنشاء -إن شاء الله ب -1السؤال الرابع:  

من -3أين    -2كم  -1السؤال الخامس:   

 السؤال السادس:كتبت الهمزة المتطرفة على ألف ألنها سبقت بفتحة

ج-7ج  -6أ  -5أ -4أ  -3أ -2ب  -1السابع:السؤال   

كار السؤال الثامن: عالمتان على اإلمالء والقواعد وعالمتان على تناسق وترابط األف

 والمقدمة والخاتمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


