
                     

                              

                                               

 

 اختبار الفصل األول لغة عربیة لخامسة ابتدائي                       

 النص :

وھي من أرقى العالقات اإلنسانیّة وأنبلھا (لصداقة من أثمن األشیاء في الوجود، 
بین القلوب، وتُعطي للحیاة جماًال إضافی�ا،  )ألنّھا تبني جسوًرا من المحبّة

ن الصداقة تُقّرب إوتُضفي على الوقت روعةً كبیرة ال حدوَد لھا، خصوًصا 
مھبًطا للحب واإلیثار، كما  األرواح من بعضھا البعض، وتجعل من القلوب

تنزع الملل من الحیاة، وتُسھم في إضفاء جٍو من المرح، خصوًصا إن كانت 
ھذه الصداقة حقیقیة، فالصداقة لیست مجّرد كلمة عابرة، وإنما ھي عقٌد للمحبة 

الثابتة، وعربوٌن للوفاء واالنتماء إلى قلوب األصدقاء، وكما یقولون دوًما أن 
ق، لذلك فإّن من ینتمي إلى عالم الصداقة، یكن لھ سنًدا الصدیق وقت الضی

 .وعونًا في أوقات الضیق، وتُصبح حیاتھ أكثر احتماًال في لحظات األلم والحزن
 
 

   أسئلة حول النص:

: .....................                                   أعط عنوان مناسب لنص
استخرج من النص فائدة الصداقة :..................                              
 اشرح الكلمتین التالیتین من النص :  عونا =.......... , تقدم = ...........     

 قواعد لغویة :

إعرب ما تحتھ خط في النط إعراب تاما.                                              
حول مابین قوسین في النص إلى جمع المخاطب .                                           

 )              (األشیاءْ   على السطرلمادا كتبت الھمزة 

 الوضعیة اإلدماجیة :            

ثِْم َواْلعُْدَواِن ۚ}ۖ◌ َوَال  َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِِرّ َوالتَّْقَوىٰ  (:قال تعالى                                                    تَعَاَونُوا َعلَى اْإلِ

أسطر تتحدث فیھ عن التعاون 8أكتب تعبیر في                   

  االسم
  اللقب

 2021-2020 السنة 
 حي سید حرب شھاب اإلبتدائیة 



 

                              الحل :           

 اختبار الفصل األول لغة عربیة لخامسة ابتدائي حل                     

  النص :

    أسئلة حول النص:

..................                                  الصداقة: ... أعط عنوان مناسب لنص
             ........                 .......وتُعطي للحیاة جماًال إضافی�ا استخرج من النص فائدة الصداقة :...

 ........     تعطي =تقدم ......... ,سندااشرح الكلمتین التالیتین من النص :  عونا =.

                                          قواعد لغویة 

: حرف نصب وتوكید                                                          إن 
:اسم إن مرفوع وعالمة رفعھ الضمة الظاھرة على آخره                الصداقة 
 : مضاف إلیھ مجرور وعالمة جره الكسرة الظاھرة على آخر          األصدقاء

جسوًرا من  یبنون مألنّھمن أرقى العالقات اإلنسانیّة وأنبلھا  أنتمو(التحویل : 
 )المحبّة

 .   مد وما قبلھاكتبت الھمزة على السطر ألنھا مسكون 

 الوضعیة اإلدماجیة :

                                                                                                                                  

لتقدیم المساعدة  التعاون من أعظم ما یمكن تقدیُمھ لآلخرین، فھو طریقة ُمثلى      
وتخفیف العبء عنھم في مختلَف األمور، كما أّن التعاون من أھم لألشخاص 

ثمرات التفاعل اإلنساني؛ ألنھ الطریق نحو إنجاز الكثیر من الَمھمات في وقٍت 
أقصر وجھٍد أقل، فالتعاون یوّزع المسؤولیات على األشخاص، ویُتیح تبادل 

عمل، لذلك یُعّد من أھم الخبرات بینھم، ویُساھم في زیادة اإلنتاجیة واإلسراع في ال
الصفات الواجب توفّرھا في األشخاص الناجحین، ألّن التعاون یعتمد على روح 

الفریق الواحد، ویدفع الشخص أن یضع خبراتھ وقوتھ وقدراتھ في متناول اآلخرین 
 .كي یستفیدوا منھا



 
 

 


