
 

ًِ عجيخ االمزشفبِد إعيٚ ٍّش اىعص٘س اىَسيَُ٘ىقذ أسٌٖ اىعيَبُء اىعشُة ٗ            سٖبٍبً مجٞشاً فٜ رقّذ

، عشُة ثٖب اىَثُو فٜ ٗقزْب اىحبىٜٗاصدٕبِس اىَعبسف اىَخزيفِخ ، حُٞث قّذٍ٘ا اىعذَٝذ ٍِ االخزشاعبِد اىّزٜ ٝ

 ّٜ ّٜ ،أٗ اىفضٝبئ  أٗ اىفينٜ ، أٗ غٞشٕب ٍِ اىَجالِد اىَزعّذدِح . س٘اًء مبُ رىل فٜ اىَجبِه اىّشٝبظ

          ٌِ ٌِّ اىعيَبِء اىزِٝ احزي٘ا ٍنبّخً عبىٞخً فٜ عبى ٗاالمزشبفبِد اثِ اىٖٞثٌ ، حٞث  االخزشاعبدِ ٍِٗ إٔ

اخزشع اىنبٍَٞش ، ٗجبثشثِ حّٞبُ اىزٛ اخزشع أجٖضح اىزّجخِٞش ، ٗاىزّقطِٞش ، ٗاألمسذِح ٗاثِ اىّْفِٞس اىزٛ 

ُّ األسَض عجبسح عِ  م٘مت ٝذُٗس ، ٗمزىل اإلدسٝسٜ  ًٍ اىزٛ امزشف ثأ امزشف اىّذٗسحَ اىذٍ٘ٝخ ، ٗاثِ حض

 ٍّٜ ٍُ أى ِه إّسب ّٗ ُّٛ ثبخزشاع أ ًَ  اىجضس ًَ ثزصٌَٞ مشح أسظٍٞخ ٗظَع عيٖٞب جََٞع ثيذاُ اىعبىٌ ، مَب قب  اىزٛ قب

ًِ ،) ٍِٗ أعَبىٖب أّّٖب مبّذ رصفُّش ٗقذ ٗمبُ رىل عْذٍب غيت اىخيٞفخ ٍْٔ صَْع أىٍخ ع٘ظبً عِ اى خذ

 .ظ٘ء ٗفٜ اىِٞذ األخشٙ اىَْشفخ َ اىصالح(  ٗرَسل فٜ إحذٙ ٝذٖٝب إثشَٝق اى٘

ٕؤالِء ثعٌط ٍِ عيَبء اىعشِة ٍٗخزشعٌٖٞ اىزِٝ ال ٝحصُ٘ مثشحً ، ٗموُّ ٗاحٍذ ٌٍْٖ إالّ ٗىٔ         

ب غ ٍّ       . مثٌش أٝعبً  فٌٖ ش، اىعشةٞأفعبٌه عيٚ ٕزٓ  اىجششِٝخ ، ٗأ

                                                                                                       ) ٍ٘س٘عخ االخزشاعبد  ــ ثزصشف ــ (                                                         

 :أسئيخ اىفٌٖ 

 ــ رمش اىّْص عبىَب ىٔ إسٖبٍبد فٜ ٍجبه اىجغشافٞب . ٍِ ٕ٘ ؟ 1

 ؟اىعشُة ٗاىَسيَُ٘  ثَبرا أسٌٖ  ــ 2

 ثٌ ٗظّفَٖب فٜ جَيزِٞ ٍفٞذرِٞ ( شبسك ، ثذال ً)اىِّْص ٍشادف اىنيَزِٞ اٟرٞزِٞ :  ٍِ  اسزخشجـ  3

 أعشة ٍبرحزٔ خػّ فٜ اىِّْص  ــ 1  أسئيخ اىيغخ :

 ٍِ اىِّْص : ـ اسزخشج 2  

 

   

 

 ـ أسْذ اىعجبسح اىزٜ ثِٞ ق٘سِٞ إىٚ اىجَع اىَزمش اىغبئت .3

ٌّ اىَٖضح فٜ ميَخ ) اصدٕبس ، أسٌٖ ( ٗعيو سجت سسَٖب . 4  ـ س

  اىحٞبح اىعيَٞخ ٗاىزنْ٘ى٘جٞخىقذ أسٌٖ اىعشة ٗغٞش اىعشة فٜ مبفخ ج٘اّت         اى٘ظعٞخ اإلدٍبجٞخ :

 . فٞٔ أثش ٗسبثقخ ٍجبٍه إالّ ٗىٌٖ  ٍٗبٍِ

ٌّ إسٖبٍبرٔ اىعيَّٞخ ٍ٘ظفبً ثبخزصبس عِ عبىٌ رعشفٔ، ٍجشصاً أ أسطش رزنيٌ  فٖٞب 8امزت فٜ فقشح ٍِ  ٕ

 جَع ٍؤٍّث سبىَب  ٍٗفع٘ال ٍطيقبً .

 ٍفع٘ال ٍطيقب    جَع رنسٞش   سبىَبفعال    فعال ٍجّْٞب ىيَجٖ٘ه 

    

 اختبار الفصل الثاني في اللغة العربية السنة الخامسة ابتذائي 

 إعذاد المعلم

خالدي 

 والمعلم

 وأرفود

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

www.ency-education.com/5ap




