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 المستوى: الخامسة ابتدائي
 2018/2019العام الدراسي  ساعة و نصف . المدة :

 اللغة العربية في الرابع التجريبي االمتحان

 
 السند

ح بين راب لكلناس في ذه الحياة وافي هذ هللاِ  عَ م بهِ  يتاجرُ  الذياالنسان  مالِ  سُ وهو رأالحياة  هو تالوق نا
لخاسر افع فهو اه فيما ال ينــــومن قض (فمن استغل وقته فيما يفيد به نفسه و غيره فهو الرابح )وخاسر 
 .االكبر 

إالستدرك ائت ين كل فع الحياة أليات وذلك يعني تضيـــيع االوقبة تضيـــهي مصي ر مصيبة تواجه الفردخطوأ
 فانه ال يعوض أبدا .الزمن  فائت
اة الوقت يحالوقت هو ال : ننا كثيرا ما نرددمة لذلك كثيرا ما تراه مهدرا مع أغلبية الناس ال تعرف هذه القيلكن أ

 قطعك...ه تقطعالوقت كالسيف ان لم ، من ذهب 
 ... يد ونافعهو مف بكل ما وإدارتهاحسن استثمارها تي انعمها هللا على االنسان اذا أفالوقت نعمة من النعم ال

ذا لتزام بهة واالولعل افضل طرق استثمار الوقت هي القيام بتقسيم اليوم عن طريق جدول ينظم االعمال البسيط
 .يةات اليومن المهموبالتالي تحقيق وانجاز العديد مالجدول والعمل به يساهم في استثمار الوقت بطريقة منظمة 

 لة ــــــــــــــــــــسئاأل
I. حول الفهم

؟ما هي اهمية الوقت .1
مهدرا - غلبيةأهات مرادفات الكلمتين التاليتين ووظف كل منهما في جملة  .2
.استخرج من السند كلمتين متضادتين .3
للكاتب ؟فضل طريقة الستثمار الوقت بالنسبة ما هي أ.4

II. حول اللغة
تحته خط في السند اعرابا تاما .اعرب ما .1
اسم موصول –فعل معتل وبين نوعه  –فعل مبني للمجهول  استخرج من النص :.2
جمل الربيع " قال محمد ما أ: "  ع عالمات الوقف فيهاضاضبط بالشكل الجملة التالية  مع و .3
.التي بين قوسين الى الجمع المذكرحول العبارة .4
علل سبب كتابة التاء في كلمة "مصيبة" والهمزة في كلمة "فائت".5

III. الوضعية االدماجية
 دى الى ضعف نتائجه الدراسية.، مما أ غلب وقته في اللعب و مهمل لدراستهلديك صديق يمضي أ

ت على لما له من سلبيا، تنصحه فيها عن ضرورة الحد من هذا التصرف  أسطر 9اكتب فقرة ال تقل عن 
ة ليعفموظفا جملة  ،، واضعا له خطة سير تفيده بها  همية تنظيم الوقت و فوائدهله أدراسته و مستقبله و تبرز 

 ومفعوال مطلقا .

 
 

 بالتوفيق
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سندالسند
والحالحياة هوهوقققتتقالوق a فمن استغل و(فمن استغل وقتهسر

هيهيههي مواجه الفردبة تواجه الفرد
. .يعوض أبدا . ال يعوض أبدا . ض أبض أب

يييمة لذلمةمة لذلكفف فرف هف هذه ا هذه القيتعرف هذه القي
لن للم ن لم لف ان لم  ها هللاعمها هللا على على اها هللا على االنعمها هللا على االنساom  قققطعكععععهه   تقطعتقطعتقتقلن لمن

بتق بتقسيمم القيام بتقت هي القيام بتقسيم الي هيهي القيهي القي
بطوقت بططريقةت بطريقة مر الوقت بطريقة منظ وقتوقتقلوققت

ـــــــــــــــــــــسئسئئسئألاألاألاأل ئ

مهم-غلبيةغلبيةأي جمملة   في جملة  
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دراسية.جه الدراسية.
ت علىت على من سلبيامن سلبيا

ية عععليليفففععفففا جملة موظفا جملة 
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