
 5: القسم  لغة العربيةال( : 2)المراقبة المستمرة  .................................................:اسم التلميذ :الرقم

 (نقـــــط 01): ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشك-أ
  :أضبط النص بالشكل التام -

شاهق، يطير من رة فأصبح يحلق على ارتفاع عظيم وخترع الطائابعد أن سيطر اإلنسان على وسائل السفر في البر 

أما في البحر،  .أكثراحدة ما تقطعه السيارة في يوم أووالبحار، فتقطع الطائرة في ساعة و مكان إلى آخر فوق الجبال

   .باستطاعتها نقل مئات األشخاص و آالف األطنان جدا توصل اإلنسان إلى صنع بواخر مزودة بمحركات قوية

خدمة  ستخدم الحيوانات و الجمادن يوهكذا استطاع اإلنسان، بفضل العقل الذي ميزه هللا به عن سائر المخلوقات، ا

 .وسائل جديدة، فسبحان من علم اإلنسان ما لم يعلما لوال يزال يواصل تجاربه اختراع؛  رغراههأل

 (نقط 01: )روءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقم ــــــــفه-ب
  :تطور وسائل النقل -:         وسائل النقل  -          :فوائد وسائل النقل   -    :للنص أمام العنوان المناسب) + (  عالمة   ضعأ -0         

 ...............................................................................................................................ميز هللا اإلنسان عن باقي المخلوقات؟ ذابما -2    

 ...............................................................................................................................................لماذا يواصل اإلنسان تجاربه ؟ -3         

  : المعجم -    
                                                                                                 استخرج من النص أربعة جموع -3           :       من النص بأضداد الكلمات التالية يتآ -2                    م الكلمة بمعناهاهاربط بس -1
       ..................... -.... ............. -...................    :       ....... ضعيفة -               ابتكار -سيطر                         -   
       ..................... -.... ............. -        :       ..........................يكتفي -               تحكم  -اختراع                       -   

 (نقط01: ) بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراكيـــــــــــالت-ج
 (نقـــــط  3):المفعول المطلق من الجمل التالية وأبين نوعه أستخرج -0

 ــــــــــهنوع المفعول المطلق الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 ........................... ........................... ميز هللا اإلنسان عن سائر المخلوقات تمييزا -

 ........................... ........................... اعتنيت بحديقة المدرسة اعتناء البستاني -

 ........................... ........................... خططت على األرض خطيــــــــن متوازيين  -

 (ن4 ) : لترسيمةلمناسبة استخرج من النص جملة  -2

 جار ومجرور جلهمفعول أل اسم معطوف حرف عطف مفعول به مستتر فاعل ض ـ فعل مضارع داة نصبأ

        

 نماـــــثــع -       هـــــــشاشت -      اؤهـــــــــــــم  (نقـــــط3: ) كتب الكلمات التالية بدال في الجمل ، وأصل بخط ما يناسبأ -4    

 بدل البعض من الكل -  ....... ...................................التقيت بالمهندس -

 بدل االشتمـــــــــــال -  ......................................نظفت الحاسوب -

 بدل مطابــــــــــــــق - ...................................................لوث البحر -

  (نقط01: )ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويــــالتحرف و ـــــــــــــــــــــــــــالص-د
 ما  ل ـ ع  ت   -ما  ل ـ ع   -م  ـــل  ــع  ت   -م  ل  ـــع           (نقـــــــــــط 4: )الخانة المناسبة من الجدول كلمة في ضع كل أ -0

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

 

                 أفعال ناقصة التصرف          -أفعال جامدة        -أفعال متصرفة           (نقـــــــــــط 3 :)أكتب نوع األفعال بالخانة المناسبةـ  2

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

 تعـــــــــــــاون كــــــــــــــــــاد بئــــــــــــــــس

 اختــــــــــــلف أوشـــــــــــــك نعـــــــــــــــــم

 رضــــــــــــــي مـــــــــــــازال ليـــــــــــــــس

 " دع الحزن و ابتسم للحياة  "                       (نقـــــــــــط 3) :أحول الجملة التالية مع الضمائرـ  3
 "…..………………………...............................................……………………………: " (أنت) ةالمخاطب مفرد -            

 "…..……………………..............................................……………..…………………:  " (أنتم)جمع المخاطب  -            

 (نقط01)الء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلم-هـ
 (ـطنق5):كلمات التالية الفيما يناسب من أكتب همزة الوصل أو القطع  -0

ـ... -ي ــــــــــــــــــّمــ... ل ــــــــــُد ... -ر  ــــس  ــــك  ـــــن  ... -ـُرج  ـــــــــخ  ـــــــــــــر  .... -ل ــــــو   ة  ...م 

 (نقـــــــــط5):فيما يناسب من الكلمات (  بن)  أو (   ابن )أكتب  -  2  

 حينا ببيئة الحي                          ..........اعتنى مصطفى  -جارنا أيمن فنان ماهر     .......... -عبد هللا رسول هللا      ..........محمد  -    
تعتبر وسائل النقل ذات منفعة كبيرة؛ فهي تستعمل في نقل األشخاص و البضائع من مدينة إلى أخرى و من المدينة إلى القرية في وقت  :دـ االنشاء    

 .لكن هذه الوسائل رغم منفعتها فلها أضرار تضر ببيئتنا و كذا صحتنا. قصير جدا ، لذا مازال اإلنسان يعمل على تطويرها 
 .،وكيف يمكن التقليل من هذه األخيرة فعها وأضرارهامناتحدث في بضعة أسطر عن 
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