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 اللغة العر6يةامتحان تجر�,# +* مادة 

 املدة : ساعة ونصف                                                                                   املستوى : ا�<امس ابتدا>ي                                  

 النص :

ار ع[\ ـــــــــــوماجت ا�Yق ا��ميل ،ع فWشر مبا�Vه +* Tل مSان ، وكسا األرض رداؤه املرقش ـــــحل فصل الر6ي       ول باأل̂ز

وم بقد فرحةارتدت حلة من األوراق والثمار ، والطيور قد خرجت ت��نم باألناشيد  �fار األلواdeا ، و أف أنواع�ا و اختال 

أعشاش�ا ، وا��داول قد اsسابت بrن األعشاب ، والطبيعة Tل�ا ب�pة  مواد تبdn #oا نفصل ا��مال ، وتتطاير باحثة ع

 ومرح Tأdeا +* عرس.

ا تدب حوالdzفراخ ، واأل�fار تحلم باألثمار ، وا�Yصل االحالم : فالعصاف�r تحلم باأل إنه ف      ،  ايوانات تحلم بصغا̂ر

 .رض بالسWبلة ال�# وضع بذر|dا +* األ  والفالح يحلم

ا ا�<البة  ،  ولالستماع  أل^از�ج الطيور ،        إنه فصل ا��مال  الذي يخرج فيه الناس  إ�\ الطبيعة  للتمتع بمناظ̂ر

 ! وخر�ر السوا�* ، وخوار البقر ، و�غاء األغنام . فما أجمل الر6يع وما أروع مظا^ره

 األسئلة

 أسئلة الف�م :

 ^ات عنوانا مناسبا للنص. )1

 تدب ثم وظف�ما +* جملتrن مفيدتrن.  -كسا اشرح الSلمتrن : )2

 ورد +* النص �ش�يه اذكر ا��ملة الدالة ع[\ ذلك. )3

 

 أسئلة اللغة :

 اضبط بالشSل ثم أعرب ماتحته خط +* النص. )1

 اسما منقوصا. هاستخرج من النص فعال ناقص ثم صغ من )2

 استخرج من النص Tلمة فdzا ^مزة متوسطة ثم علل س�ب رسم�ا. )3

 ) أكمل ا��دول اآل�ي بSلمات مناسبة من النص.4

 صفة فعل أجوف اسم موصول 

   

 

 الوضعية اإلدماجية:

ة . -  حل فصل الر6يع فخرجت رفقة عائلتك +* ن̂ز

 خوا|dا.Tان أو إحدى أاكتب فقرة ال تقل عن عشرة أسطر تصف فdzا جمال الطبيعة وأجواء الر6يع ال�dيجة موظفا   
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لوالواdeا ، ووووأأ أنواع�ا و ف أنواع�ا و ال

، وتتطاير باح�مال ، وتتطاير باحثة ع

عرس.

العصاف�r تحلمم : فالعصاف�r تحلم باأل

|رر|dا +*|dا +* األ  ضألرضوضع بذل�# وضع بذ

فيه الناس  إخرج فيه الناس  إ�\ الط

غنام . فما أجاء األغنام . فما أجمل ال

األسئ
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تrن.مفيدتrن.

cyncصفةصفة
y

eeene

mss

e

s

www.ency-education.com/5ap.html


