المستوى الخامس

االسم والنسب................:

مراقبة مستمرة رقم  4يف اللغة العربية

النص:

صحا مسعود ذات صباح (لـيحـس) ألما في رقبته ،وصداعا خـفيفا في أرسه .فقال :لع ـلي لم أضع أرسي في وضع مريح
على الوسادة (الصلـبة) ،فما لبث أن نسي الموضوع.

لكنه لما ذهب( ليغسل) وجهه ،و(أحنى) أرسه قليل تحت صنبور المياه ،أحس اللم والصداع يشتدان ،فعـاد يتحسس

رقبته ،لعله يجد موضعه ،فلما فشل ،قال في نفسه :لعله برد أصاب رقبتي (نـفـسها) ،فقد تركت النافذة (مفتوحة) الليل كله ،ثم

حاول أن يتناسى الموضوع ،وعندما ذهب لتناول إفطاره ،كان (اللـم) ما زال يضايقه ،فقصد صيدلية البيت ،واختار حبتين
مسكنتين ،وعندما حاول ابتلعهما بقليل من الماء ،أحس بغصة غير معهودة في حلقه ،ومع كل ذلك جاهد نفسه وهو يبتلع
لقيماته بهدوء ،متحامل على نفسه ،ثم خرج إلى عـمله (مهروال) ،ال يكاد يلتفت إلى ما ألم به من ألم وصداع ،فوقت العمل ال
تفصله عنه إال (دقـائق) قليلة.

مجلة العربي -نونبر .1993

 .Iالقراءة والشكل:
)1

اقـتـرح عـنوانا مـناسبا للنص0,5( ......................................................... :ن)

)2

ضع علمة (×) أمام الضد المناسب لما يلي1( :ن)

نـسي ≠

فهم

تـذكر

عـمـل

لـتـناول ≠

لكل

لخـذ

لـتـرك

)3

اشرح حسب السياق العبارات التالية1,5( :ن)

صحا -.......................... :مسـكـنـتـين– ................................:
)4
)5
)6
)7

معهـودة.............................:

بماذا أحـس مسعود لما صحا من النوم؟ (1ن)
................................................................... .......................................................... ...............

يفـترض مسعود احتمالين لما أصابه ،ما هـما؟ (1ن)

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

ما أريك في عـدم اهتمام مسعود لما ألـم به؟

(1ن)

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

اشكل ما بين القـواس شكل تاما4( .ن)

 .IIأسئلة الدرس اللغوي:
أ .تراكيب
)1

استخرج من النص جملة عطف وبين المعطوف والمعطوف عليه وحرف العطف2( :ن)
الجملة

)2

المعطوف عليه

استخرج من النص جملة من أن والفعل ثم أولها2( :ن)
الجملة من "أن والفعل"

)3

حرف العطف

المعطوف

الجملة المؤولة

حدد المفعول في الجمل التالية وبين نوعه4( :ن)
المفعول

نوعه

الجمل
يا فلح ،خذ المحراث بيديك بقوة.

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

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

عاد الب من عمله ظه ار.

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

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

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

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

يغرد العصفور فوق الشجرة تغ ـ ـريدا.
يسجد المؤمن في صلته شك ار لل.

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

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

)4

ضع سط ار تحت المنادى وحدد نوعه2( :ن)
 يا أوالد حسنوا أخلقكم...........................................................>--. -يا طالب العلم ،اج ـتهد............................................................>--.

ب -صرف وتحويل:

)5

ضع كل اسم في الخانة المناسبة له:

اسم تفضيل

اسم مكان

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

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

)6

مكتشف -عظمى -منفاخ -مقدم -مصرف
اسم فاعل

(2,5ن)

اسم آلة

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

اسم مفعول
.....................

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

ضع كل فعل في الخانة المناسبة له  :يفي  -ضم -صمتم -ورثنا -رموا -حصدتم -أروي

لفيف مفروق

مضعف
.........

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

أجوف
...........

مثال
..........

سالم
..........

ناقص
........

)7

صرف الفعلين في زمن المضارع مع الشكل2( :ن)

)8

حول الجملة التالية إلى المثنى والجمع " :ال يكاد يلـتــفـت إلى ما ألــم به من ألــم وصداع2( ".ن)

(3,5ن)

لفيف مقرون

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

طوى لسانه ونأى عـن غ ـيبة الناس........................................................

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

ج -إمالء:

 -)9حول الفعلين إلى صيغة الماضي مع ذكر سبب التغيير الحاصل:

(4ن)

 -يخلو ......................:

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

 -يسقي..................... :

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

 -)10اكتب الكلمات اآلتية كتابة صحيحة:

(2ن)

 هاذا – ........................... :أالئـك.............................. : -ذالك – .......................... :هاؤالء .............................. :

 -)11أحط الكلمات الصحيحة :

(2ن)

دنا  -سمى  -مقها  -سلمى  -بدا  -جنى
(2ن)

 -)12اكتب في المضارع الفعال التالية:

طفا  – ............... :قضى  – .................. :سعى  – .................. :وفى ................ :

 .IIIاإلنشاء :

(10ن)

يطرح النص ما ألم بمسعود في رقبته ،وإهماله لذلك ،فكيف تتصور شفاءه؟ تحدث في عشرة أسطر مراعيا ما يلي:
* الخط الواضح المقروء.

* عدم الخروج عن المطلوب.

* اجتناب الخطأ بمختلف أنواعها* .استعمال علمات الترقيم المناسبة.
................................................................................................................
............................................................................................................. ...
................................................................................................................
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المستوى الخامس
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االسم والنسب.......................:

مراقبة مستمرة رقم  4يف فهم املقروء
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