
:ـ أقرأ النّص التالي1

« تعّوَد سالم الخروج في رحالت عبر الصحراء مع رفاقه للترفيه و االستطالع ، وفي يوم قائض كان يطارد 

غزاال تاه في الخالء ، استجمع قواه عند الغروب و واصل السير مسرعا، و لّما جّن الليل توقف فراس برهة 

ليتأمَل النجومَ  عساه يهتدي بها ، ثم واصل الّسيَر بخفّةٍ  أمالً في العثور على رفاقه الذين اشتّدت حْيَرتُهْم و لم يعرفُوا 

أين اتجه رفيقهم .

: ـ أعّمر الجدول بما يناسُب من الكلماِت المسّطرِة في النّص2
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. أسند الجملة التالية إلى الضمائر اآلتية– 4

وصل الولد إلى المنزل  ونام
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.أصرف أفعال الجملة التالية في المضارع المرفوع، المجزوم و المنصوب -5

وصل الولد إلى المنزل ونام
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قواعد لغة             الخامسة سنةال
2/الثالثيدعم و عالج



عاد الطفُل إلى بيته شاعًرا بالفرحِة لقد حقَق نجاًحا منقطع النّظير فاستقبلته أّمه ضاحكةً شاكرةً جهده المبذوَل    –6

سائلة ًعن موضوع المسابقِة .

 . في الجدول و أبيّن الفعل المناسب لهاأصنّف الكلمات  -

الفعل  اسم المفعول  الفعل  الفاعلاسم 

مع وضع المبتدأ في  أحّرر نّصا يتحّدث عن جمال فصل الّربيع يحتوي على مبتدأ و خبر مفردة و مركب –7

إطار و سطر تحت الخبر.
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وصل الولد إلى المنزل ونام
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منقطع النّظير فاستقبلته أّمه ضاحكةً شاكرةً جهده المبذوَل عاد الطفُل إلى بيته شاعًرا بالفرحِة لقد حقَق نجاًحا    –6

سائلة ًعن موضوع المسابقِة .
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الفعل  اسم المفعول  الفعلالفاعلاسم 

بَــَذلالمبذولَ َشــعُـرَ شاعًرا

 
وَضــعَ موضوعَضـِحــكَ ضاحكةً

َشـَكــرَ شاكرةً 

 
ســأَلسائلةً

مع وضع المبتدأ في  أحّرر نّصا يتحّدث عن جمال فصل الّربيع يحتوي على مبتدأ و خبر مفردة و مركب –7

.إطار و سطر تحت الخبر

لكِ المسْ  افتْي المناظر الخالبة على حَ نا. من قريتِ  قريبةٍ  رفاقي إلى واحةٍ  صحبةَ  في نزهةٍ  بيع، خرجتُ في عطلة الرّ 

ّ المشاهد الطبيعية  .يفيالرّ    الحقولُ  .ارناع أبصَ تمت
األلوانِ  بمختلفِ  زهار مزدانةٌ و األ األطراف متراميةُ  شاسعةٌ

.نالعيْ   ما يسحرُ رى إالّ ال تَ  نظركَ  هتَ ما وجّ فأينَ

الورودُ ، راءاب الخضْ من األعشَ  اطٌ ها بسَ و أرضَ اء يكسُ حديقة غنّ  .ائهأرجَ نا في و انتشرْ  ان المقصودَ لنا المكَ وصَ 

 تَ  ا عذبة، د ألحانً تُغرّ  العصافيرُ  ،فلني الطّ كعيْ  صافيةٌ  زرقاءُ ال الّسماءُ  . و تهّز النّفوسَ  األنوفَ  دغدغُ ت احةٌ فوّ 
ها خالُ

الشمس و ودبالوجُ  و غبطةٍ  ها من سرورٍ ان ما في قلوِب انها إّال فيضَ و ما ألحَ  من األلحانِ  أو مهرجانٍ  في عرٍس 

ا.ا و دفئً نورً  الكونَ  هبية و تغمرُ ها الذّ حيك خيوطَ تَ 


