
 امتحان تجريبي  للسنة الخامسة ابتدائي)5102(

ساعة ونصف: المدة                     اللغة العربٌة                                                        : اختبار فً مادة   

 

 طبٌب القرٌة

. شىـالعطكان مجًء الطبٌب إلى القرٌة بداٌة عهد جدٌد ،وكان نزوله فٌها كنزول المطر فً األرض       

وه ،ـفأشاع البسمة على الوج . فمنذ وصوله إلٌها أخذ ٌعتنً بصحة سكانها وسكان المزارع المجاورة لها ) 

.(وبعث األمل فً النفوس  

    ٌزوره المرضى فً العٌادة ،فٌرحب بهم مبتسما ،وٌحادثهم مالطفا ، ثم ٌفحصهم فحصا دقٌقا ،وبعــد 

 الفحص ٌطمئنهم ، فٌنصرفون إلى بٌوتهم شاكرٌن .

 وكثٌرا ما ٌطرق بابه فً اللٌلة الباردة الممطرة ، فٌسارع إلى فتحه ، وٌهرع إلى معالجة المرضى،      

ثٌرة .ـــلغزٌرة ،واألوحال الككل مرٌض حٌث كان ،على الرغم من البرد القارس ،واألمطار ا لىفٌتنقل إ  

 إنه كالجندي الشهم : مستعد ألداء واجبه فً أي زمان ،وفً أي مكان .

                                                                                                  

 األسـئـــــلة

 أسئلة الفهم : )30 نقاط(

ورد فً النص تشبٌهان اذكر العبارتٌن الدالتٌن على ذلك .    (1 

 2 هات من النص مرادف كلمة ٌهرع . (

الشهم  .   -ٌنصرفون    -البسمة   اشرح الكلمات اآلتٌة :( 0  

 

 أسئلة اللغة : )30 نقاط( 

رب ما تحته خط فً النص .عأ  (1 

ما بٌن قوسٌن إلى المؤنث . ( حول2  

التالً بكلمات مناسبة من النص :أكمل الجدول ( 0  

 

 فعل أجوف اسم مقصور صفة مفعول به

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

 

 الوضعٌة االدماجٌة : )30 نقاط(

خدمات جلٌلة للمجتمع . ا، والمهن كثٌرة متعددة ، ٌقدم ممارسوهالعمل شرف وعبادة    

        مبٌنا أهمٌتها بالنسبة للفرد والمجتمع.أسطر تتحدث فٌها عن المهنة من المهن  03اكتب فقرة ال تتجاوز 

0/0الصفحة  



 امتحان تجريبي  للسنة الخامسة ابتدائي)5102(

المدة : ساعة ونصف                                                                        الرٌاضٌاتاختبار فً مادة :   

 الجزء األول )32 نقاط (

 التمرٌن األول : )0,1ن نقطة (

اكتب بالحروف ما ٌلً :     

     ،32023       0033333      ،       134051 

 التمرٌن الثانً : )0,1ن نقطة (

. 23 cm   ارسم مربعا محٌطه - 

احسب مساحته .   - 

 

 التمرٌن الثالث : )0,1ن نقطة (

 

. 5630da    دفعات مبلغ كل دفعة  4اشترت سٌدة آلة خٌاطة بالتقسٌط حٌث دفعت ثمنها على  

ما هو ثمن هذه اآللة ؟       - 

 

 التمرٌن الرابع : )0,1ن نقطة (

سعته . 
 

 
سعتهخزان ماء    4200L  أفرغنا    

    ما هً سعة الماء الباقٌة فً الخزان ؟ 
 

 الجزء الثانً : )30 نقاط (

 المسألة :

 

 نظمت مدرسة رحلة إلى مدٌنة جمٌلة األثرٌة . 

 . 9h52min و الوصول على   6h45min كان االنطالق على الساعة   

احسب مدة رحلة الذهاب .     - 

راكبا . 12اكترت االدارة حافلتٌن تسع كل واحدة لـ   

ما هوعدد الركاب ؟  - 

فما هو عدد التالمٌذ المشاركٌن ؟ 4إذا كان عدد المؤطرٌن   

 . 700da دفـع كل تلمٌذ مبلغ    

ما هو المبلغ الذي جمع ؟  - 

  

 

0/0الصفحة  


