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  المدة: ساعة ونصف                                                       اللغة العربية   اختبار في مادة: 
                                           

الــــنص :
، ويَْكِفينِيله ْلَوطن ، ولَْيَس أََماِمي إّال أْن أَُزْغِرَد اْبتَِهاًجا بَِهَذا ا أَْكتُبَ أََماِمي إالَّ أَْن لَيسَ  اْلَوطنِ فِي ِعيِد      

َصبَاحٍ وأَْلتَِحُف َسَماَءهُ ُكلَّ َمَساٍء، وِعْنَدَما أَْصُحو ِمْن نَْوِمي أَْحمُد هللا أنّي أِعيُش أَنِّي أْستَْنِشُق َعبِيَرهُ ُكلَّ  

 اْلَوَطِن .ُحبَّ َهذَا

أُْدِرُك أنََّها حبه ِلَهذَا اْلَوَطِن أَْعلَُم أنُّهُ يَْخُرُج ِمْن َشَرايِينِي، وُكلُّ َكِلَمٍة أْصَدُح بَِها في فَُكلُّ َحْرٍف أَْكتُبُهُ      

تَِماُء ْسعََدنَا اِالنْ تَْخُرُج ِمْن فَُؤاِدي ، أْنَت الَوَطُن الِّذي َعايَْشنَاهُ وَعِشْقنَاهُ وأْنَت الَوَطُن الِّذي فَِرْحنَا َعلَى تَُراِبِه َوأَ 

 إلَْيه .  

نَْحتَِفُل بِاْستِْقَالِلَك ونَْبتَِهُج لََك نَْطلُُب ِمْنَك أَْن تَُساِمَحنَا، نَعَْم بَْعُضنَا أََساَء إلَْيَك وُهَو يَا َسيّد اْألَْوَطاِن َونَْحنُ      

بَِحْجِمَك َوَمَكانَتَِك، يُْدِرُك قِيَمةَ أَْن يَُكوَن لَهُ َوَطنٌ  بُِكّل َهِذِه اْلَخْيَراِت في َجنَبَاتَِك ، َوأََساَء إلَْيَك وُهَو الَ يَْنعَمُ 

  أْن تَُساِمَحنَا...َوِلذَلَك في يَْوِمَك الََجِميِل نَْطلُُب منك
ن) 3أسئـــلة البناء الفكري :( 

اقترح عنوانا مناسبا للنص.-1

 عن أي مناسبة يتحدث الكاتب ؟-2

من إنشائك . ةثم وظفهما في جمل  قلبي،  قأفياستخرج من النص مرادف الكلمتين : -3

 ن) 3أسئـــلة البناء اللغوي:(
أعرب ما تحته خط في النّص .-1

اكمل ملء الجدول : -2
جمع تكسيراسم موصولاسم ممدود

   
 حول العبارة التالية مع جماعة المتكلمين :-3

 اْلَوَطِن " .َهذَا " وِعْنَدَما أَْصُحو ِمْن نَْوِمي أَْحمُد هللا أنّي أِعيُش ُحبَّ  

 .فَُؤاِديعلل سبب كتابة الهمزة في الكلمة التالية :  – 4

 ن)    4الوضعية اإلدماجية :(
     عبََّر هذا الكاتُب عن حبِّه لوطنِه بأسلوبه .           

فا سطرا عبِّْر عن شعورك اتجاه وطنك ، وكيف ستساهم في تقدمه وتطوره ،  موظ 12في فقرة ال تتجاوز 
 .صفة و جمع مذكر سالم وسطرهما 
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شنِش نتَ ْتي أسي أس يييننِِّ َأأََ

ذذذه َهذذَاا نَطِنببحُحببََّّ وااْلوَو

هبُه بتُ تكْك ْ َ أ أَ فٍف ر ح َحرْرْ ُُّّللُُّّ ُُللكُك ِكفَ
َ الو ْتتي ، أني ، أنتَت ااِد ؤ فَُُؤَ ْن

نننحنَحنُنُ ْْ قتِق َو تاس ْ ِِِا ب بِِ للفِفُُلُلُ ففتتََ تتتحنَح ْ
َاء إل اسَس َأأَ ككاتاتَِكك ، َو ََاانبنَب ني ج َ

نَحنَا...ك منك حاماِمِ اَس س تُ ْْأنأن

ثم وظفهما فثم وظفهما في ج  قلبي

www.ency-education.com/5ap.html



 7201/8201السنة الدراسية :                                                                          )04مقاطعة العبادية (

 المستوى : الخامسة                       التصحيح النموذجي للفحص التجريبي في اللغة العربية

العالمة 
أة مجز  

العالمة 
 كاملة

 األجــــــــوبة النمـــــــــوذجية

 لعنوان  01
النص 

لإلجابة  10
عن سؤال 

 الفهم 
0.25 

لشرح 
المفردة و 

0.25 
لتوظيفها في 

 جملة 

 
 
 

نقاط 3  

أ / أجوبة البناء الفكري  : 
 حب الوطن ، قيمة الوطن ، مشاعر نحو الوطن .عنوان النص هو :  /1
يتحدث الكاتب عن مناسبة عيد االستقالل . /2

3/ مرادف الكلمات : 
توظيفها في جملة   الكلمة  مرادفتها 

ألقي التحية على أبي وأمي عندما أفيق من النوم    أفيق أصحو
قلبي مملوء بحب الرسول صلى هللا عليه وسلم  .  قلبي  فؤادي

 

 
لكل   0.25

اعراب 
 صحيح

 
لكل  .520

استخراج 
 صحيح

 
لكل  250.

 حويل كلمةت
 ةصحيح

 
لنوع  .520

الهمزة و 
0.25 

 لتعليلها 

 
 
 
 
 
 

نقاط 3  

ب/ أجوبة البناء اللغوي : 
1/ االعراب 

رابهاـــــــاع لمة ــــــالك   
.مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره    الوطن  

.فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره   أكتب  

2/ االستخراج من النص :
جمع تكسير اسم موصول اسم ممدود 

األوطان الذي  مساء ، االنتماء

3/ التحويل مع جماعة المتكلم :  
.اْلَوَطِن  َهذَاُحبَّ ِعيُش ن ناأنهللا  ْحمدُ ن نانَْوم ِمنْ  ْصُحونوِعْنَدَما

4/ تعليل سبب كتابة الهمزة :
التعليل   الكلمة   نوع الهمزة 

متوسطة على الواو همزة  ضم  بعد  مفتوحة ألنها   فَُؤاِدي 
نقطة واحدة 
للتوظيف 

لكل  0.5و
خطوة من 
الخطوات 

 المتبقية

 
 
 

نقاط 4  

جـ/ الوضعية اإلدماجية :  
سطرا . 12ال تتجاوز أن يكتب المتعلم فقرة  - 

 أن تكون األفكار مترابطة . -
النص .أن ال يخرج عن الموضوع أو يعيد كتابة  -
. شعوره نحو وطنه وكيف يساهم في تطوره يتكلم المتعلم عن أن  -
.وبياض الفقرات أن يوظف المتعلم عالمات الوقف -
أن يوظف المتعلم الشواهد ( آية ، حديث ، حكمة ) . -
. جمع مذكر سالم والصفة توظيف  -  
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حدث الكاتبيتحدث الكاتب عن/2
توxaدف الكلماتمرادف الكلمات :  مرادفتهامرادفتها  xaxaxaexمة 
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