المستوى 5 :ابتدائي
مادة :اللغة العربية (1س30د)
اسم التلميذ(ة) ............................................... :الفوج ....... :الرقم....... :
مراقبة مستمرة ( / )2الدورة األولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اقرأ النص التالي ثم أضبط فقرته الولى بالشكل التام:
10

أنا صديقتكم الشجرة ،ال أريد أن أفتخر بنفسي افتخارا ،و لكن اعلموا أنني أكثر الكائنات
قدرة على مقاومة الطبيعة القاسية ،لنني أنمو في كل مكان تقريبا .و رغم أن أغصاني تبدو

ضعيفة ،إال أنني أقاوم الرياح العاصفة  ،و عندما أقطع أعاود النمو عينه من جديد.

في هذه ٱلحوال جلها ،أهب ٱلحياة للرض حفاظًا على تـوازنها ،و ذلك حين آخذ من ٱلهواء

ثاني أكسيد ٱلكربون ٱلذي يـلوث ٱلجو و أحوله إلى ٱلكسجين ٱلذي تحتاجه ٱلكائنات
ٱلخرى للتـنـفس.و ٱلشجار مثل ٱلحيـوانات ،تولد و تـتكاثـر و تموت .هل تـعرفون كيف

أواصل ٱلحياة ؟ إن جذوري ٱلضاربة في تـربة ٱلرض ما تـزال تمتص ٱلماء و ٱلمالح ٱلمعدنية
فأتـغذى بها.

10
1ـ اقترح عنوانا مناسبا للنص2( :ن) ............................................................
2ـ استخرج من النص ما يلي:أ) المرادف ات2( :ن)
أ ْع ِطي:
الص ْعبة:
أتابِع:
أ ْكبر:
ب ) األضداد2( :ن)
ينظّف #
عجْ ز #
تتناقص#
أسْتسلِم #
الجو عند تدمير الشجار ؟ (2ن)
3ـ ما هو الغاز الذي يتزايد في ّ
............................................................................................................
4ـ كيف تتغذى الشجار ؟ (2ن)
............................................................................................................
..........................................................................................................

10
1ـ أستخرج من النص العناصر التركيبية التالية2( :ن)
مفعول مطلق مفعول ألجله توكيد معنوي

بدل جزء من الكل

2ـ عيّن المفعول في كل جملة مما يلي و بيّن نوعه3( :ن)
الجملة

المفعول

نوعه

إنني أقاوم ٱلرياح
تـقطع ٱلشجار ٱستغالالً لخشبها
تـتكاثـر ٱلشجار تكاثـ ًرا
3ـ ضع خطا تحت التوكيد في كل جملة ،ثم أعد كتابتها مستبدال التوكيد اللفظي بمعنوي ،و المعنوي
بلفظي مع الشكل التام 2( :ن)

ـ الشجار ٱلشجار مفيدة.
ـ ...........................................................................................
ـ تن ّقي ٱلشجار ٱلجو ذاته من غاز ثاني أكسيد ٱلكربون.
ـ ..............................................................................................
4ـ ضع خطا تحت البدل ثم صل بسهم3( :ن)
٭ إ ّن الشجرة فوائدها كثيرة.

٭ بدل مطابق

٭ الشجرة أغصانها يافعة.

الكل
٭ بدل جزء من ّ

كسر الولد محمود أغصان الشجرة.
٭ ّ

٭ بدل اشتمال

10
1ـ أمل الجدول التالي بكلمات مناسبة من النص2(:ن)
مصدر فعل ثالثي

مصدر فعل غير ثالثي

10

فعل تام التصريف

فعل ناقص التصريف

الفعل

ايـها التـلميذ ،انصت لنداء الشجرة انصاتًا.
2ـ اكتب " ابن " أو " بن " مكان النقط2,5( :ن)

2ـ أكمل ملء الجدول التالي مع الشكل التام3( :ن)
وزنه

1ـ ارسم همزة الوصل أو القطع فيما يلي2,5( :ن)

مصدره

وزن المصدر

علم
أخذ
حول
تـوازن
كيب ٍ
3ـ رّكب الفعلين التاليين في تر ٍ
مفيد " :نعم  ،بئس"2( :ن)

ـ خالد  ..........الوليد سيف اهلل المسلول.
ـ يا  ........ع ّمي ،حافظ على الشجار.
ـ  ......خلدون هو صاحب كتاب " المق ّدمة".
ـ عيسى  .........مريم من أنبياء اهلل تعالى.
ـ محمد  ...........عبد اهلل خاتم النبياء.

علي أستاذي5(:ن)
3 .................................................................................................ـ أكتب النص الذي سيمليه ّ

أحول الجملة التالية حسب المطلوب مع الشكل التام3( :ن)
4ـ ّ
" اعلم يا صغيري أ ّن الشجرة مفيدة ،فال تدمرها".

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

ـ المفرد المؤنث................................................................................ :

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

ـ المثنى المذكر................................................................................ :

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

ـ الجمع المؤنث................................................................................ :

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

القسم 5 :

اسم التلميذ................................................. :

المراقبة المستمرة ( : )2اللغة العربية

الرقم:

أ-الشك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  10( :نقـــــط)
 -أضبط النص بالشكل التام:

بعد أن سيطر اإلنسان على وسائل السفر في البر اخترع الطائرة فأصبح يحلق على ارتفاع عظيم وشاهق ،يطير من
مكان إلى آخر فوق الجبال والبحار ،فتقطع الطائرة في ساعة واحدة ما تقطعه السيارة في يوم أوأكثر .أما في البحر،
توصل اإلنسان إلى صنع بواخر مزودة بمحركات قوية جدا باستطاعتها نقل مئات األشخاص و آالف األطنان.
وهكذا استطاع اإلنسان ،بفضل العقل الذي ميزه هللا به عن سائر المخلوقات ،ان يستخدم الحيوانات و الجماد خدمة
ألغراضه ؛ وال يزال يواصل تجاربه اختراعا لوسائل جديدة ،فسبحان من علم اإلنسان ما لم يعلم.
ب-فهــــــــم المق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروء 10( :نقط)
فوائد وسائل النقل :

 - 1أضع عالمة (  ) +أمام العنوان المناسب للنص- :
 - 2بماذا ميز هللا اإلنسان عن باقي المخلوقات؟...............................................................................................................................
 -3لماذا يواصل اإلنسان تجاربه ؟...............................................................................................................................................

 المعجم : -1اربط بسهم الكلمة بمعناها
 ابتكار سيطر تحكم -اختراع

 -وسائل النقل :

 -2آتي بأضداد الكلمات التالية من النص:
..........................
 ضعيفة :..........................
 -يكتفي:

 -تطور وسائل النقل:

 -3استخرج من النص أربعة جموع
 ..................... - ...................................... - ................. -

ج-التـــــــــــراكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 10( :نقط)
 -1أستخرج المفعول المطلق من الجمل التالية وأبين نوعه 3(:نقـــــط )
المفعول المطلق
الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 ميز هللا اإلنسان عن سائر المخلوقات تمييزا اعتنيت بحديقة المدرسة اعتناء البستاني -خططت على األرض خطيــــــــن متوازيين

نوعــــــــــه

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

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

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

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

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

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

 -2استخرج من النص جملة مناسبة للترسيمة 4 ( :ن)
أداة نصب

فعل مضارع

فاعل ض ـ مستتر

مفعول به

حرف عطف

اسم معطوف

 -4أكتب الكلمات التالية بدال في الجمل  ،وأصل بخط ما يناسب 3( :نقـــــط) مـــــــــــــاؤه

 التقيت بالمهندس.......................................... نظفت الحاسوب...................................... -لوث البحر...................................................

مفعول ألجله

جار ومجرور

 عــثـــــمان شاشتـــــــه بدل البعض من الكل بدل االشتمـــــــــــال -بدل مطابــــــــــــــق

د-الصـــــــــــــــــــــــــــرف و التحــــويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 10( :نقط)
عـــلم -تعــلـــم -عـلما -تعـلما
 -1أضع كل كلمة في الخانة المناسبة من الجدول 4( :نقـــــــــــط)
فعل ثالثي
...........................

مصدر فعل ثالثي
...........................

 2ـ أكتب نوع األفعال بالخانة المناسبة 3 (:نقـــــــــــط)

فعل غير ثالثي
...........................

أفعال متصرفة

 -أفعال جامدة

مصدر فعل غير ثالثي
...........................

 -أفعال ناقصة التصرف

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

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

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

بئــــــــــــــــس
نعـــــــــــــــــم
ليـــــــــــــــس

كــــــــــــــــــاد
أوشـــــــــــــك
مـــــــــــــازال

تعـــــــــــــاون
اختــــــــــــلف
رضــــــــــــــي

" دع الحزن و ابتسم للحياة "
 3ـ أحول الجملة التالية مع الضمائر 3( :نقـــــــــــط)
 مفرد المخاطبة (أنت)"…..………………………...............................................…………………………… " : جمع المخاطب (أنتم)"…..……………………..............................................……………..………………… " :هـ-اإلم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالء (10نقط)
 -1أكتب همزة الوصل أو القطع فيما يناسب من الكلمات التالية 5(:نقـط)
ّ ...مــــــــــــــــــــي ... -خـــــــــــ ُرج ... -نـــــكــــســــر ... -لــــــولــــــــــ ُد .... -مـــــــــــــر...ة
 - 2أكتب ( ابن ) أو ( بن ) فيما يناسب من الكلمات 5(:نقـــــــــط)
 ..........جارنا أيمن فنان ماهر  -اعتنى مصطفى ..........حينا ببيئة الحي محمد ..........عبد هللا رسول هللادـ االنشاء :تعتبر وسائل النقل ذات منفعة كبيرة؛ فهي تستعمل في نقل األشخاص و البضائع من مدينة إلى أخرى و من المدينة إلى القرية في وقت
قصير جدا  ،لذا مازال اإلنسان يعمل على تطويرها  .لكن هذه الوسائل رغم منفعتها فلها أضرار تضر ببيئتنا و كذا صحتنا.
تحدث في بضعة أسطر عن منافعها وأضرارها ،وكيف يمكن التقليل من هذه األخيرة.

