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 السّند:

   توماس إديسون كان رجال عبقريا عظيما ونال شهرة واسعة،)ولكن كانت هناك من 

ل تي تول ت ا (عنه عظمة بل لعلها تفوقه وتلك الش خصية كانت أم ه خلفه شخصية ال تقل  

 تدريسه في صغره،فغرست في نفسه حب  العلم وأهمي ته لإلنسان.

طار لنفسه في إحدى عربات الق عشرة من عمره،أنشأ عندما بلغ إديسون الث انية   

القديمة مكانا صغيرا يمارس فيه هوايته في االختراع،لكن ه تسبب في اشتعال الن ار في 

ى إلى تمز  (أصيب في حادث حين كان يحاول الل حاق بالقطار )العربة .كما ا أد  ق ،مم 

م في طبلتي أذنيه الكامل. موإصابته بالص   

م    بلغ من االختراعات، ،استطاع توماس إديسون إنجاز العديدمورغم إصابته بالص 

عددها أزيد من ألف اختراع.ويظل  المصباح الكهربائي أهم  اختراعات إديسون على 

 اإلطالق.

 األسئلة:

 1ـ البناء الفكري :

ند .  ـ هات عنوانا مناسبا للس 

 2015  :سماي               (5AP)ابتدائي   ماسس اخل:املستوى  
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ماهي هواية توماس إديسون ؟ وأين كان يمارسها؟ـ   

هو أهم اختراعات إديسون ؟ ـ ما  

مم"الكلمة اآلتية  ـ اشرح " الص   

 2ـ البناء اللّغوي :

ند .  ـ أعرب ما تحته خط  في الس 

ند.  ـ إمأل الجدول من الس 

 اسم إشارة اسم موصول صفة جمع مؤن ث سالم
  

 
  

المثنى المخاطب . ـ أسند العبارة بين قوسين إلى  

 ـ عل ل رسم الهمزة في كلمة "كهربائي"

قطار"" أصيب في حادث حين كان يحاول الل حاق بال بالشكلاضبط الجملة اآلتية ـ   

 الوضعية اإلدماجية :

ت إلى بفضل العلم استطاع اإلنسان اكتشاف أشياء كثيرة في مختلف المجاالت أد  

 تحسين ظروف حياته.

اته اختراع من االختراعات مبينا إيجابيأسطر تتحد ث فيها  10اكتب فقرة ال تقل  عن 

.وسلبي اته على األفراد  

فة فا :الص   موظ 
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 الّتصحيح الّنموذجي الختبار الفصل األّول في مادة اللّغة العربّية

 المستوى : الخامس ابتدائي

 األجوبة :

 البناء الفكري:

ند هو : توماس إديسون  ـ العنوان المناسب للس 

القديمةـ هواية إديسون هي في االختراع وكان يمارسها في احدى عربات القطار   

 ـ أهم اختراعات إديسون هو : إختراع المصباح الكهربائي  

مم"  ـ شرح كلمة "الص 

مع مم = فقدان الس   الص 

 البناء اللّغوي :

 ـ اإلعراب :

 الكلمة  إعرابها
ى خبر كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عل

 آخره
اهرة به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظ هواية:مفعول

 على آخره وهو مضاف
 الهاء ضمير متصل مبني  في محل جر مضاف إليه
مة الظاهرة على  اسم ظل  مرفوع وعالمة رفعه الض 

 آخره

 

 رجال
 

 هوايته
 
 

 المصباح

 

ند   ملء الجدول من الس 

 اسم إشارة اسم موصول صفة جمع مؤن ث سالم
 هناك ال تي عبقريا عربات
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 الّتحويل :

ا وتلك " ولكن كانت هناك من خلفكما شخصية ال تقل   عنكما عظمة بل لعلها تفوقكم

 الش خصية كانت أم كما "

 الّتعليل :

 سبب رسم الهمزة في كلمة "كهربائي  " على الن برة ألن ها مكسورة وما قبلها مد  

بط بالش كل :  ـ الض 

حاَق بالقطار  أصيَب في حادٍث حيَن كاَن يحاوُل الل    

 الوضعية اإلدماجية :

 ـ المالءمة :   أن يتطابق المنتج مع الت عليمة

فة                 توظيف الص   

 ـ اإلنسجام :  أن يكتب بدون أخطاء 

الكتابة بخط  واضح                 

   ـ اإلبداع :
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