
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 النقطة

 

 المحتـــــــــــــــــــــوى
 

  

 نجم من بالدي                           :النص
والعالميين في  يعد واحدا من أبرز األبطال العرب بالقنيطرة، حيث 1959نونبر  2سعيد يوم ولد     

الخاصة جداً  تهومكان،اق الواسعة النط تهرحلة شهربدأت . التظاهرات األولمبية والعالمية الرياضية الكبيرة
قبل أن يحقق  1983ام متر ع 1500فوزه ببرونزية بطولة العالم لمسافة بعد  ،في تاريخ الرياضة العالمية 

ق عنقه بال 1984اإلنجاز التاريخي في ألعاب لوس أنجلوس األولمبية عام  ذهب األولمبي في عندما طوَّ
س سيطرته على مضامير ألعاب القوى ف.العرب سباٍق مشهود خفقت معه قلوب ماليين ، ي الثمانينات كرَّ

بح مسة آالف متر ليصفي روما، وحطَّم الرقم القياسي العالمي للخ  1987بعد أن فاز ببطولة العالم عام 
 .دقيقة 13أول رجل ينزل تحت حاجز الـ 

هم بن يجود أقلَّ  اضيين الذينعرف بأنه أسطورة ألعاب القوى العربية بدون منازع، وهو من طينة الري  
بية األولم لتتويجوخاصة في أيامنا هذه، حيث أكد على أن للرياضي العربي مكاناً على منصات ا،الزمن 

 .طالما تعلَّقت همته بالمعدن النفيس ،والعالمية

أرقامه و ازاتهم بإنجالعال الذي أدهشإنه البطل األولمبي العالمي المغربي العداء سعيد عويطة، البطل   
ذاكرة  في الن محفورة  أن آثار قدميه الذهبيتي والذي اكد عقٍد من الزمن، على مدار القياسية العالمية ،

 .العالمية  الرياضية
 بيان اليوم على شبكة االنترنيت بتصرف                                    

 

 

  

 في الخانة المناسبة:( ×)ع عالمة اقرأ النص أعاله  وأجب عن األسئلة اآلتية بوض أوال:

  (ن1) مقالة                                      خطبة                      رسالة              ما نوعية النص؟              

  ن(1)        السباحة                           ألعاب القوى             كرة القدم:  في بطليتحدث النص عن 

                       ن(1)                      أحيط السنة التي عرفت بداية شهرة سعيد عويطة الرياضية ؟                                               

 ن(1)                                                      ؟  دقيقة 13ما هي المسافة التي نزل فها عويطة عن حاجز 

 ن(1)    ........... ........................................................  ..................؟   كم دامت حقبة تألق سعيد عويطة  

  ن(1)   .... ............................................................................  ..........مناسبا للنص :  آخر ضع عنوانا 

    ن(1)                  :مع الشكل ( وتحتوي على نفس حروف الكلمة األصل ف  ر  ع   بعائلة الكلمة )  إيت 

 .................. ...................... ...................... ....................... ف  ر  ع  

   ن(1)                                                                   :التالية الكلمةاستخرج من النص معنى                         

  اِمير:  ............... ما مفرد الكلمة التالية ض   ن(1)                                                         : م 

   ن م   ن(1)                                                                      :    .................ما جمع الكلمة التالية:  الزَّ

 

 

 فهم المقروء 2021/2022الدورة الثانية الفرض الثاني: موسم : المراقبة المستمرة: اللغة العربية 

   المؤسسة:

 المستوى الخامس 

 

 .تاريخ اليوم

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

 

 االسم والنسب:
.................................... 

 

 ن( 10فهم المقروء )

1987 3198  1984 

م 5000 م3000  م1500   

ع د تْ اِْرت    ............. 



 

 

 

 
 
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن ( 4 )                     :  النص ما تحته خط في اشكل 

 

ن ( 2)                                            :سئلة الفهمأ  

 ...................................................................................................... :للنصأضع عنوانا مناسبا  أ ـ           

 ؟بالفضاء  تعلّقيتوضيح المجهول، وإزالة اللبس والغموض فيما العلماء بفضل ماذا استطاع  ب ــ                

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

  

 :المعجـــــم                           

 

 ن ( 2)                        :  ( اِْهتَم    )  خريطة كلمةأنجز أ ــ     

     

..................الضــــد : ................:المعنى ................: النوع  ..........................:الجملة 

   

 ن ( 1)  الكلمتين التاليتين : مرادفأستخرج من النص ب  ـــ      

 

 

 

 

 ن ( 1)                   : وضدها جـ  ــ أبحث في النص عن كلمة 

 

                                               
 

  ........................................                ــــص:النـــ
 اهتّم اإلنسان منذ القدم بالفضاء وعلومه؛ حيث تطّورت هذه العلوم مع الزمن بشكل متدّرج إلى أن      

 فاليوم وبعد هذه الدراسات المعّمقة للفضاء الخارجي، وبعد أن تطّورت  ،وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم

 لتقنيات بشكل كبير والفت استطاع العلماء أن يؤكدوا، ويضيفوا، وينفوا بعض الحقائق والمعلومات التي ا

 كانت سائدةً فيما مضى، مّما أّدى إلى توضيح المجهول، وإزالة اللبس والغموض فيما يتعلّق بهذا الخلق

 .  المعجز  

 يت بتصرفاألنترن موقع موضوع على شبكة                           
 
 

 

 

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

. 

 

الشكل والفهم  2021/2022الدورة الثانية الفرض الثاني: موسم : المراقبة المستمرة: اللغة العربية 

   المؤسسة:

 المستوى الخامس 

 

 .تاريخ اليوم

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

 

 االسم والنسب:
.................................... 

 

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

.. 
ة  ر  شِ ت  نْ م   ام  اإلِْ    ................. ْبه 



 

 

 

 
 
   

 

  

 

 ن(2)      :من األفعال اآلتية والمفعول الفاعل اسم  أصوغ 
 

 المفعولاسم  اسم الفاعل الفعل

   أ ق ام  

ه ب      و 

   د ع ا

قَّب      ت ر 
 

(ن 2)            ول اآلتية في الجدول التالي:أصنف أسماء الفاعل والمفع 
 ُمَدافِع  ــ ُمعَالَج  ـــ   ُموع َمسْ ـــ  َراِجع  ــ َمْقُصوص   ــ َدافِئ  ـــ ُمَشاَهد  ـــ  ُمَراِقب  ــ                  

 

اسم الفاعل من الفعل 
 الثالثي

اسم الفاعل من الفعل  
 غير الثالثي

اسم المفعول من الفعل 
 الثيالث

اسم المفعول من الفعل 
 غير الثالثي

 
 

   

 

  ن ( 2)                :  اسم الفاعل والمفعولأستخرج من النص الموالي 
 

 ْيد  صَ ِليَِّة َعمَ  فِي اْلبَْحرِ َل ُمغَاِمر  بَِزْوَرقِِه إِلَى خَ دَ  النص
، ُمْعتَِقد ا ة  تِيَ  َعاَواجُ مْ اْلَ  ا َكانَتِ مَ  دَ عْ بَ  ،َمْحفُوفَة  بِاْلَمَخاِطرِ 

، َوَعاَد هُ ْقَوى ِمنْ  أَ انَتْ ْمَواَج كَ ، لَِكنَّ اْلَ ر  َماهِ  َصيَّاد   أَنَّهُ 
ةِ  َمْنُهوكَ  ا  عُمْسرِ   .ابِ  الث ِيَ ، ُمبَلَّلَ  اْلقُوَّ

 اسم المفعول اسم الفاعل

  

 

 
 
 
 
 

 ل.لوم إلى المبني للمجهوالماضية التالية من المبني للمع حول األفعالأ 

 

ذ    المبني للمعلوم اق ب   ي أْخ   ي ق ول   اع  ب   ر 

     المبني للمجهول

 
 

 أميز بين الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول ( بوضع العالمةXف )ن ( 2)   اسبة:   ي الخانة المن       

 للمجهولفعلها مبني  فعلها مبني للمعلوم الجمل

س ة. ف تِح   ْدر     ب اب  الم 

طة . ح  س افِر  اْلم     غ اد ر الم 

 

 

الصرف والتحويل  2021/2022الدورة الثانية الفرض الثاني: موسم : المراقبة المستمرة: اللغة العربية 

   المؤسسة:

 المستوى الخامس 

 

 .تاريخ اليوم

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

 

 االسم والنسب:
.................................... 

 



ن(2)      :أستخرج من الجمل النعت والمنعوت وأدرجهما في الجدول 

 النعت المنعوت الجمــــــل

ق  اْلب اب  ط ْرقاً ق ِويّاً.  ط ر 

ْهت مٌّ بِِدينِهِ  ْؤِمن  م  ل  اِلم  ج   .الرَّ

  (ن 2)       :: التوكيد وأبين نوعه )لفظي/ معنوي(الجملتين التاليتينأعين في 

 نوعه )لفظي/ معنوي( التوكيد الجمل
ٍم ِبس ال   اد  بِس ال  و   .مٍ ع اد  الرُّ

س اب ق ةِ  ِت اْلبِْنت  بِاْلم  افْ ن   ف از   ِسه 

  ن ( 2)                : أكمل الجملتين التاليتين بتوكيد لفظي أو معنوي 

 توكيد لفظي .........................ة  ش يِّق ة  اْلِقصَّ 

ة  ...........س اِلمع اد  الْ  ار   توكيد معنوي .ين  ب حَّ

 آلتيةره في الجمل ايما يمكن تغي أغيرأجعل المفعول به نائب الفاعل، و: 

.  .......................................................... ق ط ف  اْلب ْست انِيُّ اأْل ْزه ار 

. قَّ اِدق  اْلح   .......................................................... ي ق ول  الصَّ

 إعرابــــــهاالكلمة 

 ن ِشر  

ب ر   خ 

ْفِرح   م 

ْفِرح    م 

 ْفِرح   : أعرب الجملة التالية ب ر  م  ْفِرح  ن ِشر  خ   ن ( 2)م 

التراكـــــيب  2021/2022الدورة الثانية الفرض الثاني: موسم : المراقبة المستمرة: اللغة العربية 

   المؤسسة:

 المستوى الخامس 
.تاريخ اليوم

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

 االسم والنسب:
....................................



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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ن ( 2)       :  بكلمات يخالف نطقها رسمهاالتالية  الجملأكمل 

  ( ن 2)  :      األسماء المقصورة والمنقوصة والممدودة  ن  وِّ ن  أ 

نقط 10: اإلمــــــــالء

  نقط [ 6]               :  ياكتب ما يملى عل 

ِميذ . ح  .........التَّال   ور  ِلس يِِّدن ا .............ب  الزَّ  ...... ف نَّان   ن ج 

ا  اِعي اْلع ص  ل  الرَّ م  اءِ و  ح  د  باْلِغذ اِء و  اْلم  وَّ ق اد  ق ِطيع ،ت ز  ْرع ىو   .ه  ن ْحو  اْلم 

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

ل   ..... يِّن  رج  ت د  م 

اـلء  2021/2022الدورة الثانية الفرض الثاني: موسم : المراقبة المستمرة: اللغة العربية  اإلمـــــــ

   المؤسسة:

 المستوى الخامس 
.تاريخ اليوم

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

 االسم والنسب:
....................................



                                        

 استعمال ضمير المتكلمالتعليمات: 

 معطيات مساعدة :

لرؤيِة  .رت ......شعتى ح، .......ما إن وصلنا إلى خالل .......قمت ...........إلى ........في الصباح  ......

هو ونل ............ورحنا ........، ومنظر .........وأبهرني منظر  نصبنا ........قمت بجولة ...........البحر، 

ط الصور قونلت .............رى نكي ..............ركبنا وثم ............... ..........ونتراشق  ..........ونبحث عن 

 لبي أالّ قت  من كل تمني على ......................تعكس رأيت غروب ........وهي  .......... وفي المساء 

 .تيت في حياالرحال من أجمل ..........................دّونت عندما عدت إلى البيت، و، .................
.......................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التعبير الكتابي  2021/2022الدورة الثانية :الفرض الثاني: موسم : المراقبة المستمرة: اللغة العربية 

   المؤسسة:

 المستوى الخامس 
.تاريخ اليوم

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

 االسم والنسب:
....................................

نقط 10التعبير الكتابي: 

.، صف أجواء الرحلة ، وما استفدت منهانظمت مؤسستك رحلة إلى شاطئ البحر   :الموضوعنص 

وصف رحلة


