


الصف  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ؟التي استخدمتها ريم في رحالتها وما نوع كل رحلة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؟
.........................................................................................

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

  ) . وأول بيت وضع للناس

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

  )الفصل الثاين(االوىل الفرتة اختبار 
  لغيتملادة ا

  اخلامس: الصف
 

  

٤ 

  

٢ 

  

  ـــــــــــــــــــــ

٥ 

  

الصف.......   ............................................................

    ) النص المسموع (  
  :النص الذي سيلقى عليك و أجيبي عن األسئلة التالية 

 : فيما يأتي الصحيحة اإلجابةيمين )  √

 :أن تعيدها إلى وطنها بسبب  اطلبت ريم من رسوماته

  .تعبها الشديد من السفر 

  . شوقها وحنينها إلى وطنها 

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

 :الطيور تحن إلى أوطانها والدليل أنها

  .تتنقل بين األشجار واألغصان 

  .تعود إليها بعد رحيلها بعد انقضاء فصل الشتاء  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التي استخدمتها ريم في رحالتها وما نوع كل رحلة 

  ...........نوعها ..............                    
  ............نوعها ..............                    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟كلما ابتعدت عن وطنها ؟ وعالم يدل ذلكبماذا كانت تشعر ريم 
.........................................................................................

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

  الرسم الكتابي    

  :العبارة اآلتية بخط النسخ 

وأول بيت وضع للناس، الكعبة المشرفة قبلة المسلمين

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

............................................................اسم الطالبة
  

  

      :األولالسؤال 
النص الذي سيلقى عليك و أجيبي عن األسئلة التالية  إلىاستمعي 

  
√(   ضعي عالمة  - ١

  
طلبت ريم من رسوماته

O تعبها الشديد من السفر

O شوقها وحنينها إلى وطنها

.......................................................
الطيور تحن إلى أوطانها والدليل أنها

O  تتنقل بين األشجار واألغصان

O   تعود إليها بعد رحيلها بعد انقضاء فصل الشتاء

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التي استخدمتها ريم في رحالتها وما نوع كل رحلة  لما الوسائ/ ٢
..............                    األولى 
..............                    الثانية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بماذا كانت تشعر ريم /٣
.................................................................................................................

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

  

    :  الثانيالسؤل 

العبارة اآلتية بخط النسخ أكتبي 

الكعبة المشرفة قبلة المسلمين( 

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

  



          )النص المقروء(                  :الثالثالسؤال 

  :أجيبي عن األسئلة التالية ثمالنص  يأأقر

  )وطني المملكة العربية السعودية(

هو ، وقبلة المسلمين ، الوحي طمهب، البلد العربي اإلسالمي ، وطني الحبيب المملكة العربية السعودية 

  . ومهد الذكريات الجميلة واألحالم ، فيها مدارج الصبا ، وشربت ماءها ، األرض التي عشت عليها 

 ً   .وتحتوي أراضيها على أكبر مخزون للغاز الطبيعي والنفط .تشكل أراضي المملكة متحفاً جغرافياً رائعا

  

 ؟ لم تحب وطنك وتعتز به)١ -
..................................................................................................................................................

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

  على االهمية االقتصادية للمملكة العربية السعودية؟لدليل ماا) ٣

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

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  ما ضد كلمة)٢ -

  ....................الخارج                    ..............................األمن

  :مامعنى كلمة•

  ...................المتحف ..................                            الصبا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :بحسب ماتعبر عنه ) رأي (أو ) حقيقة (ضعي يمين الجملة ) ٤

  . يحتضن وطني الحرمين الشريفين(  .............) 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الوظيفة النحوية والصنف اللغوي      : الرابعالسؤال 

 كال من الكلمات التالية وفق الجدول التاليضعي/ ١ : 
  العصا  –الساعي  –صفراء  –المحامي 

  االسم الممدود  االسم المنقوص    االسم المقصور 
      
      

  

  

  

٦ 



  :عبري عن معاني العبارات االتية بأسلوب استثناء مناسب/ ٢•

  .عبدت الطرق في الحي السكني وبقي طريق

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

  .اصطف الجنود في المعسكر وبقي جندي    

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

  :عبري عن الجمل التالية بأحد اسلوبي الترجي والتمني/ ٣

  السالم دائم بين الشعوب        

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

  .روح اإلنجاز تعم أبناء الوطن         

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

  الجرالمة نوعه وع في الجملة التالية وبيني االسم المجروراستخرجي : 

 

  

    الظاهرة اإلمالئية      :  الخامسالسؤال 

  :أكتبي ما يملى عليك 

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

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

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

  

  انتهت األسئلة

  صغيراتي  التوفيقبلكن  تمنياتي 

  

  الجملة
االسم المجرور 

  بحرف الجر
  الجرعالمة   نوعه

يتوافد إلى االماكن المقدسة اكثر من مليونين 
  مسلم 

    
  
  

        ترحب الدولة بالوافدين إلى بيت هللا 

  

٣ 



 

 

 

 

 -روء و استيعابه و تذوقه :ـ* فهم المق

 -اقرأ القطعة التالية ثم اجب عن األسئلة : : ولالسؤال األ

  ِ ِر  اامو اَو تَطاوُّ َُ ِا و ، و راً َملُْموًسا يف َمَجااَي اْإْسانا و والُمْما ِوااا و ،  تَْشهُد بالُدنا الْيَْوَم نَْهَضًة قويًَّة ، وتَطوُّ يااْمددُّ ىل  ال

ينو ، وتَْوفوريو خو وتَْجمي وارعو و الَْميَادو قو ، وتَيْسريو الاَّق و المامِّ ، وىلضاَ ةو الشَّ ْدَماتو الاءا و ،  و الاُمُد و ، وىلنْشا و َ ََِناتو اَلطُِّ

اتو واألْسواق وغريَا .  والَنْهِبا و ، والهاتوفو ، واألنََْتنوت ، وتاظيمو الاماُدَاَزََّ

 ..................................................................................................................................  م ؟/ ماذا تشهد بالدنا اليو 1

 -/ اختر الجواب الصحيح مما بين القوسين  : 2

 ملموس  (  -تقدم العمران في البالد .                      )  بطيء   -أ 

 دان  (ـيـم  -يادن  ـرد كلمة )  ميادين  ( .                   )  ممف -ب 

 اص  (ـخ  -ل  ـامـضد كلمة )عام ( .                           )  ش -ج 

 

 -( أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :  X( أمام العبارة الصحيحة ، و عالمة )     √/ ضع عالمة )    3

 (   ا ملموس ا .                    )    التطور في بالدنا تطور   –أ 

 (    تشهد بالدنا نهضة ضعيفة .                         )     –ب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 -رة اإلمالئية :ـ* الظاه

 -:  مع مراعاة قواعد الهمزة المتوسطة على األلف و الواو ل حروف الكلمات التاليةـص  : انيالسؤال الث
 

 كتابتها متصلة حروف الكلمات كتابتها متصلة حروف الكلمات

  ْج َ  ةَف    َ  و تُ   ْ  يَ 

  َم ْ  َو ى  َ  ْش َ  ة

  رُ  ثو   ْ  يُ   ُم ْ  َت َم ر

  ُم َ  دَّ ب  َي ُ  مُّ 

 

 

 

 

 تـابع خـلـف الـورقـة 
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 بار تشخيصي لمادة لغتي الفصل الدراسي الثانياخت

 (الصف : خامس )          ..... ......................................اسم الطالب : 
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 -* الوظيفة النحوية و الصنف اللغوي :

 :  ثالثالسؤال ال

 -ما يلي :في هدد الفاعل ، ونوعه ، وعالمة رفعـح –/  أ  1

 رفعهعالمة  نوعه لـالفاع الجملة

    يجمُع الفالُح الثءاَر .

  
 

 -دد المفعول به ، ونوعه ، وعالمة نصبه فيما يلي :ـح  -ب 
  

 هنصب عالمة نوعه ول بهـالمفع الجملة

    نصَح الطِيُب أباك .

  

 

 -/ استخرج الجمع من الجمل اآلتية و بين نوعه : 2

 هنوع الجمع الجملة

   يحب املسلمو  الخري .

   يف القصص حنايات ممدمة .

ِاثيم يف ك  منا  .    تميش الج

  
 

 -يحة مما بين القوسين :ـاختر اإلجابة الصح -أ /  3
 

 و   (ـأخ    -ا  ـ)  أخ               .المسلم .................  المسلم  – 1

اِدق – 2  محبوبون  (  -وبان  ـبـ)  مح          ...      .....................ون ـالصَّ

 

 

 

 ان  (ـونـنـان حد  ـوالِ ـ)  ال -كمل اعراب الجملة التالية : - ب

 

 اــهـرابــــــإع ةـمـلـــكـال
 

 . مثنىألنه  .................مرفوع و عالمة رفعه  ..................... اند  ــوالِ ـال

 

 . مثنىألنه  .... ..............فوع و عالمة رفعهمر ..................... انـونــنـح

 
 

 

 
 

 
 

 

 .. م هللاـكـقـوف..  ةــلـت األسئـهـتـان
 

 
 

 حريبـفايز ال –مادة / أ ـمعلم ال
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