
 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدرسة سترة االبتدائية للبنين

 قسم اللغة العربية

االبتدائي الخامسللصف   
 

م 2020/  2019 األولالفصل الدراسي   

أسئلة ً مهمة سبق  هذا المحتوى يتضمن عزيزي التلميذ :

، علًما  األولدراستها في المنهاج خالل الفصل الدراسي 

 أنها تعينك على المراجعة وال تغني عن الكتاب وتدريباته .

 مدير المدرسة

 أ / عبدهللا القصاب



 نص االستماع :

 وحيدة ؛ ألنها تبيض بيضة كل يوم سالُم ولد فقير لكنه طيب ، يحب بطته ال

وصبغت اقترب العيد وال يملك سالم نقوًدا ، فقررت البطة أن تساعده ، 

 نفسها باللون الذهبي .

استيقظ سالم في الصباح ، فظن أن بطته قد ُسرقت ، قالت البطة لسالم : 

 انتظر حتى يراني الناس بهذا اللون الجميل .

رأى رجل طماع البطة الذهبية ، فمأل كيًسا من النقود ، وراح إلى سالم 

ي الطريق هطلت ليشتري البطة ، وافق سالم فأخذ النقود الطماع البطة ، وف

األمطار فتغيّر لون البطة ، صاح الطماع : أريد بطتي الذهبية ، وطرد البطة 

 البيضاء فعادت إلى سالم .

 

 قطعة اإلمــــالء:

 

 قضاء ساعة على الساحل

لينسى أآلمه ،  الدفءويطلب الراحة  شاطئعلى  يستلقيأن  يرغبَمن منا ال 

 عبءعن نفسه  فيهيروح  لشيءالمصاعب والمشاق وكم يحتاج  اإلنسانفكم يعيش 

تحت ظل شجرة على ساحل متفيئـًا له ساعة يقضيها  مكافأةما حمله من تعب ، وأجمل 

 جميل .

 

 

 



 : االستماع

 بعد استماعك للنص أجب عما يلي :  
 

 ؟ما الصفة التي يتصف بها سالم  ـ1

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 ؟ما سبب حب سالم لبطته  ـ2

----------------------------------------------------------------------------- 

 

  

 : ( 4ى إل  1رتب األحداث اآلتية بحسب ورودها في النص الذي استمعت إليه من ) ـ 3

 ـ )     ( رجل طماع اشترى البطة الذهبية من سالم .

 ـ )     ( البطة تصبغ نفسها باللون الذهبي .

 ـ )     ( األمطار تُظهر لون البطة الحقيقي بعد هطولها .

 ـ )     ( العيد اقترب وال يملك سالم نقودًا.

 

 ـ  ما القرار الذي اتخذته البطة ؟ وعالم يدل ذلك ؟4

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 ـ ما رأيك في تصرف البطة ؟ وهل كان تصرفـًا صحيًحا ؟ 5

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 ما الدرس الذي تستنتجه من هذه القصة ؟ـ 6

----------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 ماذا تفعل لو كنت مكان الرجل الطماع ؟ـ 7

----------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 ـ ضع عنوانـًا مناسبًا للنص الذي استمعت إليه :8

---------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 التعبير الكتابي :

 اختر أحد الموضوعين التاليين واكتب فيه : •
 

القصة القصيرة )الزمان ، المكان ،  الشخصيات قصة خيالية بأسلوبك موظفـًا فيها عناصر ـ اكتب 1 •

 ، المشكلة ، الحل ( في حوالي عشرة أسطر مراعيًا توظيف عالمات الترقيم.

 

 

 ــ  للنجاح فرحتان فرحة يوم تفوق التلميذ وفرحة انتقاله للصف األعلى.2

 

جاح والتفوق في اكتب رسااالة  إلى يميلك تهنئه فيها على نجاحه ، وتتحدث فيها عن أساارار الن     

 الدراسة ، مراعيًا عناصر الرسالة مع توظيف عالمات الترقيم .
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....................................................................................................... 

 



 اإلمـــــالء :

 

 

 

 قضاء ساعة على الساحل

 

يطلب الراحة  .............على  ..............أن  ..............َمن منا ال 

المصاعب والمشاق وكم يحتاج  ............؛ لينسى أآلمه ، فكم يعيش  و..............

له  ...........ما حمله من تعب ، وأجمل  .........عن نفسه  ........يرّوح  .............

 حل جميل .تحت ظل شجرة على سا..............  ساعة يقضيها 

 

 

 

 الخط :               

 الرقعة مرتين : البيت التالي بخطاكتب 

 قال الشاعر :

 

 وَشقَّ فـي جسـِد العــليا له نََسبَا     ***أكبـرُت كلَّ مجّدٍّ عـانَق الُكــتَبا      

 

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

 

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

 

 

 

 
 

 

 



 

   فهم المضمون :        
 

 اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه :           

 وبداخلها صغيرة عصير زجاجة والده أراه عمره من التاسعة في صغير طفل هناك كان

 وهو... الصغي الزجاجة هذه داخل البرتقالة هذه دخلت كيف الطفل تعجب،  كبيرة برتقال ثمرة

 .فائدة دون من لكن الزجاجة من إخراجها يحاول
 

 الضيقة الفوهة ذات الزجاجة تلك في الكبيرة البرتقالة هذه دخلت كيف والده سأل عندها  

 حديثة برتقال شجرة بغصن وربطها ةــفارغ بزجاجة اءــوج المنزل حديقة إلى والده أخذه؟...

 بالبرتقالة فإذا األيام ومرت وتركها اجدً  الصغيرة الثمار إحدى الزجاجة ...في أدخل ثم الثمار

 . الزجاجة من خروجها استعصى حتى وتكبر تكبر
 

 ابنه لتعليم فرصة باألمر وجد الوالد ولكن التعجب عنه وزال السر الطفل عرف حينها       

 صغير وـوه بالطفل القـواألخ والصفات المبـادئ ناـزرع لو األخالق يـــه ذهـه " : فقال

إال بكسر  رجــتخ أن يستحال التي البرتقال مثل تماما ...كبير وهو منه إخراجها سيصعب

  الزجاجة .
 

 

 ؟كم كان عمر الطفل ـ 1

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

 

 ـ ماذا عرض األب البنه ؟2

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

 

 ـ كيف دخلت البرتقالة داخل الزجاجة ؟3

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

 

 ك .. ما الحكمة من هذه القصة ؟ ـ في رأي4

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

 

 ( في جملة من إنشائك توضح معناها :    يستحالـ أ. ضع كلمة )   5

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

 ( .........................يجاج       ب . هات مفرد كلمة )  
 

 أمام األفكار التي وردت في النص السابق فقط : (   √   ـ  ارسم عالمة ) 6
 ـ )       ( تعجب الطفل من دخول التفاحة في الزجاجة الصغيرة.1

 األب يأخذ طفله إلى حديقة المنزل.ـ )       ( 2

 ـ )       ( لم يعرف الطفل سرَّ دخول البرتقالة داخل الزجاجة.3

 ـ )       ( زراعة األخالق والقيم بالطفل وهو صغير أسلوٌب تربوي ناجح .4

 



 

 

 :     النصوص الشعرية
 " البحرين تتكلممن موضوع " 

 اقرأ األبيات الشعرية التالية، وأجب عما يليها من األسئلة:    

 

 أناااا البحريُن سااااااااالي عني اللياااالي

 بي البترول في الهضاااااااباااات جاااارٍّ 

 ونخلي في الشاااااااواطئ كاااالعاااذارى    

 

 تجباااك بماااا تسااااااار  باااه  المعاااالي  

 وفااي بااحااري الاا ااماايااُن ماان الاا لااي

ي لاااالساااااااااعااااادِة والااااجاااامااااال  يااااغاااانااااّ

                           

 ( في جملة توضح معناها.المعاليضع كلمة ) ـ أـ1

------------------------------------------------------------------------- 

          

 .  ------------------ـ مفرد كلمة ) شاطئ (  ب  

 

 

 ـ بَم تفتخر البحرين في البيت األول ؟2

------------------------------------------------------------------------- 

 

 البحرين تتكلم ؟ ماذا نسمي هذا األسلوب خيالي أم حقيقي ؟ـ  هل 3

---------------------------  . 

 ------------------------- أسلوب :

 

  

 بأسلوبك الخاص.اشرح البيت الثاني من القصيدة التي درستها ـ 4

 بي البترول في الهضبات جارٍّ                     وفي بحري ال مين من ال لي

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

 ظ البيتين اللذين يتفقان مع المعنيين التاليين :ـ اكتب مما تحف5

 السفن الشراعية شماالً وجنوبًا (. ) سيرُ 

-----------------------------  ----------------------------- 

  

 

 ما البيت الذي أعجبك في النص ، ولماذا ؟ـ 6

-----------------------------  ----------------------------- 

 السبب :

----------------------------------------------------------------------- 



 القواعد النحوية :
 اقرأ النص اآلتي ، ثم أجب عن األسئلة التي تليه :     

 
الطيور وكانت الرياح قوية ، وبسبب الهواء دَخلَت الرمال إلى الغابة يصطاد  ذهَب صياد  

في عينه فذرفتا الدمع، وكأنه يبكي ، وكلّما رمى طائًرا سقط ثم كسرجناحيه وألقاه في سلة الصيد 

، فقال طائٌر لصاحبه : انظر إلى رقة هذا الصياد .. إنه يبكي ، فأجابه : ال تنظْر إلى دموعه ، 

 ولكن انظر لعمل يديه.

 
 استخرج من الفقرة السابقة ما يلي :   - 1
 

              

2 -   

 

 األسماء التي تحتها خط في الجمل اآلتية ، وصنّفها وفق الجدول :أضبط 

 

 المفعول به الفاعل الجملة الرقم

   البرتقال المزارعجمع  ـ1

   الماء الولد شرب ـ2

   عمه محمدزار  ـ3

 

 

 ( في جملة مفيدة.  جرىآِت بمفعول به مناسب للفعل )   – 3

 

 ------------------------------------------------------------ جرى

   

 المبتدأ واضبطه بالشكل في الجملة اآلتية :            تارسم خطــًا تح  - 4

                
 . النجوم تتألأل في السماء 

   

 أعرب ما تحته خط في النص السابق :  - 5

 

 إعرابــــــــــــــــــــها الكلمــــــة 

  ذهبَ 

  صياد  
 

 

 أداة جزم فاعاًل  مرفوًعا فعالً مضارًعا  اسم لفعل ناسخ

    


