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 االبتدائً )  (الخامس الصف: 

 

 س
 

 المهارة
 

 الدرجة 
 الدرجة

 باألرقام 

 

 الدرجة باألحرف
 

 المصحح
 

 المراجع
 

 المدقق

      10 فهم المقروء 4

      6 الصنف اللغوي 2

      8 الوظٌفة النحوٌة 3

      4 األسلوب اللغوي 4

      8 الظاهرة اإلمالئٌة 5

      4 الرسم اإلمالئً 6

      22 المجموع النهائً

 ( أ )  نموذج

       السؤال األول : فهم المقروء :

ّٔ مجش فً اىغِ ٗىِ ٌغزطٍغ إ :ٗقبه .خشاجٔإٌغزطغ صبدجٔ  خ، ٗىٌػٍَق دفشحفً  ٌبً ٗقغ دصبُدذ األأفً 

 .إلخشاجٔ دعش ثؼط اىَؼذادٕ٘ أر إ ،خشاجٔ عٍنيفٔ اىنثٍش ٍِ اىَبهإٗاُ  ،ثْفغٔ اىذفشحاىخشٗج ٍِ 

ىقى ػئٍ اىزشاة ّفعٔ ػِ أٗمبُ ميَب  ،ىنِ اىذصبُ ىٌ ٌغزغيٌ .ػئٍ اىزشاة ٌيقًٌذفْٔ فً اىذفشح ثأُ  ُأٗقشس 

 .اىذفشحعفئ ٗاعزطبع اىخشٗج ٍِ أدزى اسرفغ اىزشاة ٍِ  ألػيىخط٘ٓ  ٌٗأخز ،غ رذزٔٗجٖٔ فٍق
 

 .اىَشنيخدزى رغزطٍغ اىخشٗج ٍِ  ٗرؼي٘ ف٘قٖبرْفعٖب ُ أٌجت  اىزشاةاىذٍبح دفشح ٗدفْخ ٍِ فً خ مو ٍشني

 اىذٍبح ّٖبٌخٗاىفشو ال ٌؼًْ  .حثخط٘ أُ اىْجبح ٌجذأصشاس ٗٗاإل اىؼضٌَخٍبً أّٔ ىٍظ ْٕبك ٍغزذٍو أػيى ٌقٍِ  ِم

 "فً غشٌق اىْجبح حٗه خط٘أدٍبّب ٌنُ٘ أثو 

بىشخص فرل اثق ثْفغل ٗثقذس"  أعزطٍغّب أ"  حٗ شًء ال رقذس ػيى فؼئ رزمش دائَب ػجبسأ خرا ٗاجٖزل ٍشنيإ 

  .اىقبعو دٍٗب فً ظٗعٍ خاىزي ٌخبف ٍِ رغيق اىججبه ال ٌغزطٍغ اى٘ص٘ه اىى اىقَ
 

 

 عندما سقط الحصان فً الحفرة   ......   -4

 لم ٌستطع الخروج  -جـ        أخرجه صاحبه   -ب       خرج بنفسه  –أ 

 من صفات صاحب الحصان ........  -2

      شدٌد الوفاء لحصانهـ جـ          ٌشعر بالٌأس سرٌعا    -ب       العزٌمة واإلصرار   –أ 

   استطاع الحصان أن ٌخرج من الحفرة ألنه .....  -3

  ٌحاولجـ  ٌستسلم -ب  ٌٌأس –أ 

 الحفرة ترمز إلى ......   -4

  اآلمال  ـ جـ   األهداف  -ب  المشكالت    –أ 

 أهم عوامل النجاح والفوز :  – 5

           كالهما صواب  -جـ         العزٌمة واإلصرار -ب      الثقة بالنفس  –أ 

 نتعلم من قصة الحصان  :  – 6

           التعاون  -جـ         اإلصرار -ب      الرحمة  –أ 

 المملكة العربٌة السعودٌة
 وزارة التعلٌم

 .................إدارة التعلٌم 
  ......................مدرسة : 

 المادة : لغتً 
 االبتدائًالخامس الصف : 

 الزمن : ساعتان
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 عبارة "أنا أستطٌع" تبث فً نفسك ......   -7

  الثقة  ـ جـ   الحب  -ب  الغرور    –أ 

 جمع كلمة "حفرة"......  – 8

           حفور  -جـ         حافر -ب      ُحَفر  –أ 

  مضاد كلمة " ٌستسلم " – 9

            ٌرجع -جـ         ٌتردد -ب       ٌقاوم –أ 

 حصلت على درجة ضعٌفة فً اختبار الفترة ...........   – 42

أستمر فً لوم نفسً على  –أ 
       تقصٌري

القادم أستعد لالختبار  -ب
        ألحصل على أعلى الدرجات 

            بما حصلت علٌهأرضى  -جـ 

 

 

   : الصنف اللغوي : الثانً السؤال  

 كل ما ٌأتً جمع مؤنث سالم ما عدا.......... – 4
 أوقاتـ  جـ مهندسات -ب معلمات –أ 

 ما دل على أكثر من اثنٌن أو اثنتٌن بتغٌر صورة مفردة:  -2

   مجع التكسري - جـ   مجع املؤنث السامل  - ب .مجع املذكر السامل -أ

 الطالب مجتهدون " مجتهدون " جمع..... " -3
   جمع التكسٌر -جـ  جمع المؤنث السالم    -ب  جمع المذكر السالم. -أ

 

 وٌحصل على أعلى الدرجات .  ، : الطالب المتفوق ٌحبه المعلمون والطالب 4س 

 :استخرج من الفقرة السابقة 

 ...........................جمع مذكر سالم  -أ

 جمع مؤنث سالم .......................... -ب 

 جمع تكسٌر ................................. -ج 

  :الوظٌفة النحوٌة  الثالث  السؤال

 " ٌحافظ ................ على البٌئة . – 4
 أبٌكـ  جـ أباك -ب أبوك –أ 

 ٌتلو القرآن . أخوكسمع الحاضرون :   صوب ما تحته خط  -2

 أخواك - جـ أخٌك - ب .أخاك -أ

 ال تشرب .................... -3

 المنبهاتِ ـ جـ   المنبهاتَ ـ  ب المنبهاتُ  –أ 
 مفعول به منصوب وعالمة نصبه .....  المتفوقٌن:.      إعراب كلمة  المتفوقٌنكرم المدٌر  -4

 أللفا -جـ الٌاء – ب الفتحة -أ

 .....قطف الفالح  -5 

 الثمارِ ـ جـ   الثمارَ ـ  ب الثمارُ  –أ 
 أكمل بجمع مذكر سالم مناسب                     قدم .......بحثٌن -6

 المتفوقان -جـ المتفوقٌن – ب المتفوقون -أ

 أجب حسب المطلوب  -ب
 "  الزائرون "  أعرب ما تحته خط             بمشاهدة الحدٌقة .  الزائرونٌستمتع  -7 
 ........................................................................................................................ 
 (اجعل الفاعل مثنى وغٌر ما ٌلزم )                 حضر المعلم الحفل  .   -8 

   6  

   8  



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

  :األسلوب اللغوي   الرابع   السؤال  

 

 "   تعجب من طول النخلة . – 4

 ما أطول النخلة؟ـ  جـ النخلة!ما أطول  -ب ما أطول النخلة. –أ 

 ألسلوب التعجبعالمة الترقٌم المناسبة  -2
 !- جـ .  - ب ؟ -أ

 لنعبر عن الدهشة واالنفعال نستخدم أسلوب....  – 3

 المدحـ  جـ التعجب -ب .التفضٌل –أ 

 الجملة التً اشتملت على أسلوب تعجب . -4
 منظر السماء جمٌل- جـ ما أجمل السماء!  - ب السماء جمٌلة -أ

 

                                                                                  : الصحٌحة اإلجابة اختر**     : الظاهرة اإلمالئٌة :  الخامس السؤال

 العاقل تؤدبه النصٌحة { كتبت الهمزة على الواو  فً كلمة  "تؤدبه   " ألن الهمزة ...... - 4

الهمزة مكسورة وقبلها -أ 
 مكسور

 الهمزة ساكنة وما قبلها مضمومـ  جـ الهمزة مفتوحة وقبلها مضموم  -ب

 ي{ تكتب الكلمة ......... -ذِ  -ء   -عند وصل حروف } مُ   -2

 مئذي  - جـ مؤذي – ب مأذي -أ

 تكتب الهمزة المتوسطة على الواو إذا كانت ......أقوى الحركتٌن – 3

 الفتحةـ  جـ الضمة -ب الكسرة-أ 

 ......... عند كتابة الهمزة المتوسطة   -4

ننظر إلى حركة الهمزة وحركة ما  - جـ  ننظر إلى حركة الهمزة فقط – ب ننظر إلى حركة ما قبل الهمزة -أ
  قبل الهمزة.

 اكتب ما ٌملى علٌك :

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

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

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

 اىْغخ امزت ٍب ٌيً ثخػ       : اىشعٌ اىنزبثً :  اىغبدطاىغؤاه  
 

 دسع ٗقبٌخ ٍِ اىَشنالد اىصذٍخ. اىزغزٌخ اىغيٍَخ ،ٍَٗبسعخ اىشٌبظخ،  
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 اّزٖذ األعئيخ

 0بالـتــوفـيــق والـنـجـــاح كم مــــع تمنياتي ل
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 االبتدائً )  (الخامس الصف: 
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 الدرجة 
 الدرجة
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 المراجع
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      42 المجموع النهائً

 ( ب )  نموذج

       السؤال األول : فهم المقروء :
ٍ٘اظغ، ًٕٗ شجشح ٍؼَشح ٗدائَخ شجشح اىضٌزُ٘ شجشح ٍجبسمخ فقذ ٗسد رمشٕب فً اىقشآُ اىنشٌٌ فً عجؼخ 

اىخعشح، أي أُ أٗساقٖب ال رغقػ فً فصو اىخشٌف، ٗرثَش شجشح اىضٌزُ٘ ثؼذ أسثغ أٗ خَظ عْ٘اد ٍِ صساػزٖب، 

 .ٗرغزَش فً إػطبء اىثَبس أمثش ٍِ أىفً ػبً

اىف٘ائذ ٌضٗد  ٗثَبس اىضٌزُ٘ غٍْخ ثبىضٌ٘د، ٗىضٌذ اىضٌزُ٘ ف٘ائذ مثٍشح؛ ىزا ٌْصخ ثبعزؼَبىٔ ٗأمئ، ٍِٗ ٕزٓ

اىجغٌ ثبىَ٘اد اىذٍْٕخ اىجٍذح، ٌٗذٍَٔ ٍِ أٍشاض رصيت اىششاٌٍِ ٗرذغٍِ دبىخ ٍشٌط اىغنشي، ٌٗغبػذ ػيى 

 .ٕذٗء األػصبة ٍٗيطف ىيجششح ٗدٕبُ ٍَزبص ىيشؼش

ٗخشت اىضٌزُ٘ ٍِ األخشبة اىََزبصح راد اىيُ٘ اىجًْ، ٕٗ٘ غًْ ثبىَ٘اد اىذبفظخ اىزً رَْغ رغ٘عٔ ٗإصبثزٔ  

 .خىذششاد أٗ اىَْو األثٍط ٗاىزي ٌؼزجش ٍِ أشذ أػذاء اىَ٘اد اىخشجٍثب

ٗال رضاه ٍنبّخ ٕزٓ اىشجشح، سفٍؼخ فً ػصشّب اىذبىً، ٗاعزخذً شؼبسٕب سٍضاً ىيغالً، مَب ثقٍذ ر٘ظف  

ٗجذٗإب اىصذٍخ، فً ٍجزَؼبد ػذٌذح، ٗخبصخ ظَِ دٗه اىجذش اىَز٘عػ، دٍث  ىألغشاض رارٖب، فً سٍضٌزٖب

 .رنثش صساػخ اىضٌزُ٘
 

 تسقط أوراق معظم األشجار فً فصل ...... -4

  الصٌف -جـ          الخرٌف -ب        الربٌع  –أ 

  ورد ذكر شجرة الزٌتون فً القرآن الكرٌم .................مرات -2

      سبعـ جـ             ست -ب         خمس –أ 

   ..... من صفات شجرة الزٌتون -3

  كالهما صواب -جـ  شجرة معمرة -ب  شجرة مباركة –أ 

 .......من أشد أعداء المواد الخشبٌة -4

    الجرادـ جـ    النمل األبٌض -ب النمل المقاتل –أ 

 لون خشب الزٌتون ............ – 5

            بنً -جـ         أزرق -ب أصفر –أ 

 : ٌحمً زٌت الزٌتون من مرض ...... – 6

            الربو -جـ         الحمى -ب       تصلب الشراٌٌن –أ 

 المملكة العربٌة السعودٌة
 التعلٌموزارة 
 .................إدارة التعلٌم 

  ......................مدرسة : 

 المادة : لغتً 
 االبتدائًالخامس الصف : 

 الزمن : ساعتان
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 أشجار الزٌتون دائمة الخضرة وذلك -7

    لعدم سقوط وراقها ـ جـ  لقوة خشب -ب لطول عمرها –أ 

 ......إعطاء ثمارها ألكثر منتستمر شجرة الزٌتون فً  – 8

            عام3222 -جـ         عام2222 -ب       عام4222 –أ 

  " غنٌة"مضاد كلمة "  – 9

            نادرة -جـ         قلٌلة -ب       فقٌرة –أ 

 ...........   شجر الزٌتون ٌرمز   – 42

            االستسالم -جـ          السالم  -ب       للحرب –أ 
 

   : الصنف اللغوي : الثانً السؤال  

 ..........المعلمات بارعات " كلمة " المعلمات "...... – 4
   جمع التكسٌر -جـ  جمع المؤنث السالم    -ب  جمع المذكر السالم. -أ

 جمع التكسٌر ٌنتهً بـ .................  -2

   ليس له نهاية حمددة - جـ    ات - ب و ن  -أ

 أبٌات{  جمع  ............ –أصوات  –الكلمات }أوقات   " -3
   جمع التكسٌر -جـ  جمع المؤنث السالم    -ب  جمع المذكر السالم. -أ

 

   .المخلصون والمخلصات هم الذٌن ٌتقنون أعمالهم؛ ابتغاء األجر من هللا وطمعا فً الثواب: 4س 

 السابقة:استخرج من الفقرة 

 جمع مذكر سالم ........................... -أ

 جمع مؤنث سالم .......................... -ب 

 جمع تكسٌر ................................. -ج 

  :الوظٌفة النحوٌة  الثالث  السؤال

 الجملة السابقة .....عالمة رفع الفاعل فً               ٌنفق أبوك ماله فً الخٌر " – 4
 األلفـ  جـ الواو -ب الضمة –أ 

 تمد ........الجسم بالفٌتامٌنات.       أكمل بفاعل مناسب  -2

 الخضراواتَ  - جـ الخضراواتِ  - ب الخضراواتُ  -أ

 .............عالمة رفع الفاعل  فً الجملة السابقة األلف  ألنه .      ٌهتم العامالن بنظافة مصنعهما -3

 جمع مذكرـ جـ   مثنىـ  ب مفرد –أ 
 خلق هللا السموات .      إعراب كلمة  "السموات"   مفعول به منصوب وعالمة نصبه ...... -4

 الكسرة -جـ الٌاء – ب الفتحة -أ

 شاهد محمد الالعبون      :صوب الخطأ فٌما ٌأتً -5 

 محمد شاهد الالعبونـ جـ  نٌالالعبشاهد محمد ـ  ب شاهد محمد الالعبان –أ 
 أكمل بمثنى مناسب       قرأُت .......      -6

 قصة   -جـ قصتٌن – ب قصتان -أ

 أجب حسب المطلوب  -ب
 "  المتسابقون" أعرب ما تحته خط             .  فً حفظ القرآن المتسابقونٌتنافس  -7 
 ........................................................................................................................ 
 (اجعل الفاعل مثنى وغٌر ما ٌلزم )                 الحفل  .   المدٌرحضر  -8 
 ............................................................................................................. 
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  :األسلوب اللغوي   الرابع   السؤال  

 

 تعجب من " منفعة الرٌاضة للجسم"    – 4

 2الرٌاضة أنفع للجسم.ـ  جـ ما أنفع الرٌاضة للجسم !    -ب .أنفع الرٌاضةما  –أ 

 عالمة الترقٌم المناسبة ألسلوب التعجب -2
 !- جـ .  - ب ؟ -أ

 ما أعظم الحرٌة ! نوع األسلوب ....... – 3

 تعجبـ  جـ استفهام -ب .نفً –أ 

 . ٌدل على التعجب فً الكالم بتغٌٌر نغمة الصوت مما ٌدل على  -4
 الدهشة واالنفعال - جـ االنفعال   - ب الدهشة -أ

 

                                                                                  : الصحٌحة اإلجابة اختر**     : الظاهرة اإلمالئٌة :  الخامس السؤال

 المؤمنون إخوة " كتبت الهمزة على الواو ألن ...... - 4

الهمزة مكسورة وقبلها -أ 
 مكسور

 الهمزة ساكنة وما قبلها مضمومـ  جـ الهمزة مفتوحة وقبلها مضموم  -ب

 .........ه { تكتب الكلمة -ُء  -ا -م -وصل حروف } َس  عند  -2

 سماءه  - جـ سمائه – ب سماؤه -أ

 تكتب الهمزة المتوسطة على حرف ٌناسب حركة الحرف األقوى ، أقوى الحركات – 3

 الفتحةـ  جـ الضمة -ب الكسرة-أ 

 ......... عند كتابة الهمزة المتوسطة   -4

ننظر إلى حركة الهمزة وحركة ما  - جـ  ننظر إلى حركة الهمزة فقط – ب الهمزة ننظر إلى حركة ما قبل -أ
  قبل الهمزة.

 اكتب ما ٌملى علٌك :
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................................................................................................................................... 

 اىْغخ امزت ٍب ٌيً ثخػ       : اىشعٌ اىنزبثً :  اىغبدطاىغؤاه  
 

 دسع ٗقبٌخ ٍِ اىَشنالد اىصذٍخ. اىشٌبظخ،  اىغيٍَخ، ٍَٗبسعخاىزغزٌخ  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 اّزٖذ األعئيخ

 0بالـتــوفـيــق والـنـجـــاح كم مــــع تمنياتي ل
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