بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

امتحان نهاية الفصل لمادة اللغة العربية للصف الخامس األساسي الفصل األول
إعداد المعلمة  :دعاء وعل
 – 1اقرأ الفقرة التالية ثم أجب ع ّما يليها من أسئلة :
تعد مدرسةُ السلط الثانوية معل ًما تربويًّا وعلميًّا وحضاريًّا ___ فقد كانت المدرسة
تخرج فيها
الثانوية الوحيدة في األردن طوال عهد اإلمارة (1291-1291م)  ،و ّ
عشرات الطلبة من أرجاء الوطن كله  ،وكان لهم الفضل في بناء األردن الحديث
في مختلف المجاالت السياسية واإلدارية والقضائية والفكرية و األدبية .

أ – ما معنى كلمة معل ًما في النص السابق ....................................
ب – ما ضد كلمة حديث ..............................
ج – كلمة وردت في النص معناها أنحاء ..............................
د – ما معنى كلمة عهد في النص السابق ..............................
هـ  -استخرج من النص السابق :
فعل مضارع  ............................حرف عطف ........................
فاعل  .......................اسم معطوف ..................................
حرف جر  ........................اسم مجرور ..............................
فعل ماضي ناقص  ................................مضاف إليه ......................
و – عالمة الترقيم المناسبة في الفراغ بالفقرة هي ............
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 – 9اكتب ثالث أبيات مما تحفظ من قصيدة اللغة العربية للشاعر حليم د ّموس؟

 – 3حول من المذكر إلى المؤنث في الكلمات التالية :
طالب ...................

معلم ..................

ممرض ...................

 – 9امأل الفراغ بالكلمة المناسبة مما يأتي :
( الذي  ،التي  ،الذين  ،هذه  ،هاتان )
أ – أعجبتني القصيدة  ..........قرأها زميلي في اإلذاعة المدرسية .
ب – رأيت المهندسين  ..........يشرفون على المشروع .
ج – عاد أخي  ........كان مسافرا ً .
د ......... -الفتاة مجتهدة.
هـ  ......... -معلمتان نشيطتان.

 – 1ميز االسم من الفعل من الحرف في الجمل اآلتية :
الكتب على الرفوف.
علي
رتب
َ
أ– َ
ٌ
ب – يرص ُد الفلكي النجو َم بالمنظار.
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 – 1ضع دائرة على الكلمات التي فيها حروف تنطق وال تكتب :
الرحمن

درس

كتاب

هذا

 - 7ميز المبتدأ من الخبر فيما يلي :
الشجرةُ مثمرةٌ .

 – 8اعرب ما تحته خط :
سامر في واجبه .
صر
أ – لم يق ّ
ٌ

َ
أخون العه َد ما حييتُ .
ب – لن

الدرس .
درس سامي
ج–
َ
َ
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هذه

لعب

