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 اسم الطالب : __________________
 __________________ الشـــعبة      :

 م2016 – 2015العام : 

 

  

 

 

 ملزمة صيفيـــّة

ب    مكتس يبلطَّلا

 غة العربية للّ ا

 واخلامس  ابعاملس توى الرّ 

م 2021-2020العام:   

 10/9/8/7الصفوف: 
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َعاِئَدًا ِبَها ِإلى  ُجَحا الدََّجاَجَة، َواْنطََلقَ ى َذَهَب ُجحا ِإلى السُّوِق َكْي َيْشَتِرَي َدَجاَجًة اْشتَـرَ 
َزِلهِ  ْْ َدَجاَجِة ُجحاَأْكبَـ  َمرَّ ِبَرُجٍل َيْحِمُل َدَجاَجًة، َكاَنِت الدََّجاَجةُ ، َوفي الطَّرِيِق َمنـْ َنَظَر  .َر ِم

رَُّجِل َسِميَنٌة َدَجاَجُة ال :مَّ َفكََّر في نـَْفِسِه َوقَالَ ، ثُ ي َيْحِمُل الدََّجاَجةَ ُجَحا ِإلى الرَُّجِل الَّذِ 
ُشِغَل َجحا  .ي َدَجاَجِتِه ِبَدجاَجتِ ْبَدالِ ْستِ ، فـََلَعلَِّي َأْحَتاُل ِل ي َهزيَلٌة َوَصِغيَرةٌ ، َوَدَجاَجتِ وََكِبيَرةٌ 

هَ  ،َلٍة ُيَحقُِّق ِبَها َغَرَضهُ يْـ بالتـَّْفِكيِر في حِ  ا، ، َوَلِحَقها فـََلْم يُْدرِْكهَ للرِّيحِ  افََأْطَلَقْت َدَجاَجُتهُ ساقـَيـْ
 ِْ  .َوَخِسَر الدََّجاَجتَـْي

 السؤال األّول:
 : ثُمَّ أِجْب على اأَلْسِئَلة التَّالَية  النَّصَّ اقْـَرأ -أ

  الُّوقِِ  ا إَل ِلَماَذا َذَهَب ُجحَ  -1
_____________________________________________ 

 
 ِلَماَذا َطِمَع ُجحا يف َدَجاَجِة الرَُّجِل   -2

______________________________________________ 
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   يَ ْفَعلَ ماذا أَرَاَد ُجَحا َأْن  -3

______________________________________________ 
 

 َلَْ يَ ْنَتِبْه ُجحا ِإل َدَجاَجِتِه ِعْنَد َهَرِِبَا   َم لِ  -4

______________________________________________ 
 

 اْمأل الَفَراغاِت التَّالَية بكلماٍت مناِسَبة :-ب
 ( يرِ جْ يَ  – كَ حَ يْ وَ   -ى نَّ مَ تَ يَـ  – هِ يْ اقَـ سَ  – انِ تَ بَ لْ عُ )                

 .هِ تِ ارَ  َِِ يف  هُ قَ ف   قَ ي ُ  نْ أَ  ى اللِ لَ عَ  د  يْ عِ ____________ سَ  -1
 ن.مْ ا الَُّّ مَ هِ يْ  _________ فِ ِت دَّ جَ  دَ نْ عِ  انَ كَ  -2
   ضِ رْ ى الَ لَ عَ  اتِ ايَ فَ ي الن   قِ لْ ا ت ُ اذَ مَ _________ لِ  -3
 .ةِ طَ رْ الشو  الَ جَ ى رِ أَ ا رَ مَ دَ نْ عِ  حِ يْ لر  ________ لِ  صو الل   قَ لَ طْ أَ  -4

 
 رَتِِّب الَكِلماِت التَّالَية لَِتُكْوَن ُجْمَلًة تَامَّة الَمْعَنى :-ج

 َمْزَرَعة  . –َواِسَعة   –ِعْنَد  –َعم ي  -1
_____________________________________________ 

َواَء  –وَيكُتُب  –يُ َعاِلُج  –َض يْ ال َمرِ  –الطَِّبْيُب  -2  َلُه  . –الدَّ
_____________________________________________ 

 . رُ افِ َُّ  مُ ال – بِ يْ تِ رْ ت َ بِ  – لَ غَ شَ  – هِ  ِ بائِ قَ حَ  -3
       ________________________________________________ 
 . سِ بِ لَ  مَ بِ  – بِ عَ لْ  مَ ال – ةِ اضَ يَ الر   – لَ زَ ن َ  – ِ  ارِ طَ  – َل إِ   -4

   ________________________________________________ 
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 :ِْ يْ سَ وْ القَ  َْ يْ ا بَـ مَّ مِ  بٍ اسِ نَ مُ  لٍ عْ فِ بِ  اغَ رَ الفَ  لِ مِ كْ أَ  -د
 .ارِ جَ شْ الَ  ْيَ ب َ  ادُ يَّ ............. الصَّ     -1 ( تْ فَ ت َ اخْ  –ى فَ ت َ ) اخْ 

 .فِ يْ يف الصَّ  ارُ مَ ............. الث      -2 ( رُ ث ُ كْ تَ  – رُ ث ُ كْ ) يَ 
 .رِ قْ ي ُ ى الطو لَ عَ  ةُ كَ بَ ............. الشَّ     -3 ( تْ قَ ب َ طَ انْ  – قَ بَ طَ ) انْ 
 .نِ يْ رَ اوِ جَ تَ مُ  نِ يْ دَ عَ قْ يف مَ  انِ تَ رَ افِ َُّ  مُ ............. ال    -4 ( تْ َُّ لَ جَ  – سَ لَ ) جَ 
 .ةِ قَ ي ْ دِ يف الَ  ةُ رَ طِ العَ  حُ ائِ وَ ............. الرَّ     -5 ( تْ رَ شَ تَ ان ْ  – رَ شَ تَ ) ان ْ 

  
 :جِ ذَ وْ مُ ي النَّ ا فِ مَ ، كَ  ِْ يْ سَ وْ القَ  َْ يْ ا بَـ مَّ مِ  ةَ بَ اسِ نَ المُ  ةَ فَ الصِّ  رِ تَ اخْ -ه

 ة (يَ الِ الغَ  –ة يَ الِ غَ  – اِل ) الغَ           .  ة  يَ الِ غَ   ة  اعَ سَ  تُ يْ رَ ت َ : اشْ  النمقذج
 

 ( رَ ي ْ غِ الصَّ  – ة  رَ ي ْ غِ صَ  –ا ر  ي ْ غِ ) صَ 
 ( ة  لَ جَّ َُّ مُ  – ل  جَّ َُّ مُ  – لَ جَّ َُّ  مُ ) ال
 ا (ع  اسِ وَ  – عَ اسِ القَ  – ة  عَ اسِ ) وَ 

 َجِدْيد  ( –َجِدْيَدة   –) اجَلِدْيَدُة 
 نَاِجَحة  ( –النَّاِجُح  –) نَاِجح  

 ___________ لَ فْ الط   تُ دْ اعَ سَ -1
 ___________ ة  الَ سَ رِ  تُ مْ لَّ َُّ تَ -2
 _____________ ل  زِ نْ مَ  تُ يْ ن َ ب َ -3
 ِعْنِدي َسيَّارَة  ____________-4  

 يَ ْفرَُح الطَّاِلُب ____________-5
  
َْ النَّصِّ ما يَِلي :-و  اْسَتْخِرْج ِم

 __________ __________ __________ ةٍ ثلَثَة أف َْعاٍل مَاِضيَ  -1
 __________ __________ __________ َعةثلَثََة أف َْعاٍل ُمَضارِ  -2
  __________ __________ ُمَؤن َّثَ ْيِ اْْسَْيِ  -3
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 :الثاني السؤال 

 ة :يَ الِ التَّ  لِ مَ الجُ  َْ مِ  ةٍ لَ مْ جُ  لِّ كُ   ةِ ايَ دَ ي بِ فِ  ابً اسِ نَ راً مُ يْ مِ ضَ  عْ ضَ -أ     
ُتْم  –أْنِت  –أْنَت  –أنَا }               {ُهْم  –ِهَي  –ُهَو  -أنـْ

 ٍم .قْ لَّ ي َ َرها كُ ....... ُتَُّر ُح َشعْ  -2                                 را  .ك  بَ مُ  امُ نَ أَ  ....... -1
  .امِ ظَ ى الن  لَ عَ  ظُ افِ ُم َمْن يَُ تَِ تَْ  ....... -4                           . عَ اِر قَ الشَّ  نَ قْ فُ ظ  نَ ....... ي ُ  -3
 . ْيَ اجِ تَ حْ  مُ ال نَ وْ دُ اعِ َُّ تُ  ........ -6                     . كِ تِ اقَ شَ ى رَ لَ عَ  ْيَ ظِ افِ ....... تَُ  -5
َََ اِهُم يف ُتَُّ  ........ -8              . يُِّ فْ ن َ  بِ ِت ارَ يَّ سَ  فِ يْ ظِ نْ ت َ ُم بِ قْ ق ُ أَ  ....... -7  . كَ قِ يْ رِ فَ اِح  

 

 

 : اِسبُ نَ ا يُـ مَ ة بِ يَ الِ أْكِمِل الفراَغاِت التَّ -ب 

 الفعل المضارع الضمائر  الماضيالفعل  الضمائر
   أنَا    أنَا

   أْنتَ     أْنتَ 
   أنتِ     أنتِ 
   أنُتمْ     أنُتمْ 
 َيْكُتبُ  َيْذَهبُ  ُهقَ   َكَتبَ  َذَهبَ  ُهقَ 
   ُُهَا    ُُهَا
   ُهم    ُهم
   ِهيَ     ِهيَ 
   ُهنَّ     ُهنَّ 

 :اإلجازَة َعبـِّْر في ثالثَِة أْسطٍُر عْ -ج    

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 وفّقك اهلل


