
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/5                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/5arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                  

  

                  https://almanahj.com/om/5arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade5                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة
 دائرة التقويم التربوي

 قسم تقويم ومراقبة التحصيل الدراسي  
 للصف الخامس األساسيالتجريبي ان ـمتحالا

 مادة اللغة العربية 
 م2018/2019  -هـ  1439/1440للعام الدراسي 

 األولالفصل الدراسي 
 

 .اتصفح (  5  االمتحان: ) أسئلة صفحات عدد●       (    ) ساعتان ن  :زمن االمتحا●
 .الدفتر نفسه  في اإلجابة●

 
  اسم الطالب
  الصف  المدرسة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا
ؤال

لس
 

 التوقيع باالسم الدرجة
 المصحح الثاني المصحح األول بالحروف باألرقام

1     
2     
3     
4     

  المجموع
 

 مراجعة الجمع جمعه
المجموع 

    الكلي



 
 

(1) 
  م2018/2019لعام الدراسي االفصل الدراسي األول     –الدور األول    اللغة العربية  مادة :لا

 

 أجب عن جميع األسئلة اآلتية
 

  .النصوص القرائية : السؤال األول
 اقرأ النص اآلتي ، ثم أجب عن جميع األسئلة التي تليه :

 

الجبل  األخضر  في داخليِة عمان، وهو أحد  نياباِت واليِة نزوى، ويبعد  عن محافظِة مسقط نحو  يقع        
   كيلومتر. والجبل  األخضر  جزٌء من سلسلِة جباِل الجحر، ويأخذ  شكالً أقرب لالستطالة، تتخلله مسالك  ١٥٠

 وأوديةٌ تربط بين ق راه، ويطلق  عليه أيضا جبل  َرْضَوى . 

 

، وي قال له رضوى، وهو جبٌل         يقول اإلمام السالمي في كتاب ت ْحفَِة األعيان : "وفي عماَن الجبل  األخضر 

 من عجائب الدنيا مملوٌء بالفواكه من الرمان والعنب والجوز والخوخ والمشمش والبوت وغيرها".  

     

 صناعة ماء الورد، والنسيج، ورعي  ي ماِرس  سكان الجبل األخضر عدًدا من الِمهن والصناعات، أشهرها: 

   الحيوانات والزراعة. ويتميز  الجبل  األخضر  بكثافِة أشجاِر الورد، مما أدَّى إلى ازدهار صناعة ماء الورد 

 الذي يدخل في عدد من االستعماالت مثل: صناعة الحلوى والقهوة والمعجنات، ويستخدم كذلك كمادة عطرية 

 للجسم.

 

 ناعة ماء الورد في شهر أبريل؛ فبعد جمع الورد يجري التقطير في موقد ي سمى )الدهجان ( يبدأ موسم ص    

      حيث يتكثف البخار الصاعد من أزهار الورد، ثم يتحول إلى سائل يتساقط على هيئة قطرات داخل إناء  

    سمى الَخْرس، والذي يغطى نحاسي. بعد ذلك ي ْفَرغ  ما ي ْحَصل  عليه من ماِء الورد في إناء فخاري كبير ي 

 بغطاء من الجلد ويربط ربطا محكما؛ حتى ال يدخله أي جسم غريب مدة أربعين يوًما، بعدها يقوم المزارع   

        . بتعبئة ماء الورد المصفّى في زجاجات لتسويقها 
ف(.                                                                                   مجلة التكوين ) بتصرُّ

 .وردت في الفقرة األولى كلمة بمعنى ) ممرات ( . استخرجها  -١

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

 د كلمة ) المصفّى ( :مضايقوم المزارع بتعبئة ماء الورد المصفّى .  -   2
 (    تخير الصحيح    فيالصا –د        الملوث   –ج        النقى     -ب         الخالص     -)  أ  

   

 صف شكل الجبل األخضر كما ورد في الفقرة األولى.   -3   

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

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

ع محاصيله الزراعية من الفاكهة(. استخرج من النص عبارة تؤكد ذلك. -  4   ) يمتاز الجبل األخضر بتنوُّ

.................................................................................................................... 
 2يتبع                                                                                                       



 
                                                     

(2)  
 م2018/2019لعام الدراسي االفصل الدراسي األول     –اللغة العربية   الدور األول   لمادة :ا

 
 

 النصوص القرائية:  تابع السؤال األول: 
  

 في الجدول اآلتي :المناسب بجانب التعريف  اكتب المسّمى -5 

 المسّمى                          التعريف 
 
 موقد يتم فيه تقطير ماء الورد -أ

 

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

 
 ............................................... إناء فخاري كبير يفرغ فيه ما ينتج من ماء الورد    -ب

 

 ؟صناعة ماء الورد في الجبل األخضر  ربم تفسر ازدها -6
.......................................................................................................................................

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

 ن تستفيد من أوتريد  ،وتنتج محصوال وفيرا من الرطب ،يك مزرعة تكثر فيها أشجار النخيلأن لد) تخيل  -7 
 اكتب طريقتين تتبعهما لتحقيق ذلك .   .لتكسب منه مبالغ مالية توفر لك دخال اقتصاديا  ( ؛هذا المحصول

1- ................................................................................................................ 
2- ......................................................................................................               

                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                             

 
  ثانيا النصوص األدبية:  
 والحمامة ( ، ثم أجب عن األسئلة التي تليها : –عليه السالم  –اقرأ األبيات اآلتية من نص ) سليمان    
 

 فبكـت ِلـذاك تنــدما          هيهات ال ت جدي الندامــة -١                              
 هللا وهـــ        ـي  تقول يارِب السالمــة وأتــت نبيّ  -2                              
 قالت: فقدت  الكتب يا        مـوالي في أرض اليمامـة -3                              
 لتسّرعـــي لّمــا أتــا         نـي الباز  يدفـع ني أمـــامـه -4                              
 جئت الذي        كــادت تقــوم له القـيامــةفأجاب بل  -٥                     
 لكــن كــفاِك ع ــقوبة       مــن خان خــانَتْه الكرامــة -6                     

 أكمل بوضع اإلجابة الصحية مكان النقط : -١
 الكلمة التي وردت في األبيات السابقة بمعنى ) الطائر الجارح ( ............................... -أ

 قالت: فقدت الكتب . كلمة ) الكتب ( جمع، مفردها ................................................... -ب      
                                                                                                        

 3يتبع                                                                                                              
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(3) 

 م2018/2019لعام الدراسي االفصل الدراسي األول     –اللغة العربية   الدور األول   لمادة :ا
 

 تابع: ثانيا النصوص األدبية:
 

 ؟ت الحمامة سبب فقدان الرسائل في البيت الرابع بم علل -2

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

نص كما هو موضح في الجدول اآلتي من الدليال استخرج .الشعر القصصي ظهرت في األبيات عناصر -3  

 

 

 

 

 ) كادت تقوم له القيامة ( في البيت الخامس ؟ ما داللة هذه العبارة  -4

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

 .  العواقب إذا تمسكت بهما تسلم من من األبيات السابقة صفتين استنتج  -٥

١-.......................................................2-.......................................... 

 وضح الجمال في التعبير ) من خان خانته األمانة ( . -6

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

 ................................................................................................................................. 
 
 ...............................................................  ِكْلتَا اْلَجنَّتَْيِن آتَْت أ ك لََها )اآلية الكريمة أكمل  -7  

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

ِذِه أَبَدًا ..................................................................  . (قَاَل َما أَُظنُّ أَن تَبِيدَ َهَٰ
 
 
 

 

 

                                          

 4يتبع                                                                                   

 الدليل من النص                عناصر الشعر القصصي             

 ..........................................   الزمان                        

 ............................................... المكان            
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                                                                                                                               (4) 
 م2018/2019لعام الدراسي االفصل الدراسي األول     –اللغة العربية   الدور األول   لمادة :ا

 

 ثالثا : التطبيقات اللغوية 
 ية ، ثم أجب عن األسئلة التي تليها :تاقرأ الفقرة اآل           

 

والتجّول بين  العلوم لمفيدة في مختلفلقراءة الكتب ا؛ يزورها )عّشاق( القراءة ،القراءة األول مكانالمكتبة   
فأيّان يتنقل القارئ في المكتبة فإنّه يجلس في  ،جنباتها لقضاء وقت ممتع )بصحبة( العلماء واألدباء والمفكرين

حضرة خيرصديق في  وحيثما يتصفّح القارئ الكتب التي تزخر بها المكتبة فإنّه يكون في ،مكان منظم وهادئ
 العلم .  كنزعليها فال كنز أفضل من  الذي يغنيك بأغلى ثروة يمكن أن تحصلإنّه الكتاب  ،الزمان

  
 استخرج من الفقرة السابقة ما يأتي:  -١

 مبتدأ................................................................................................. -أ

 ...................................................... مفعوال به..................................... -ب

 أعرب ما تحته خط في الفقرة السابقة :  -2

 مكان .................................................................................................... -أ

 ................................................    كنز ....................................................  -ب

 اضبط بالشكل أواخر الكلمتين اللتين بين )القوسين ( في الفقرة السابقة . -3

 ( بصحبة     -)  عّشاق            

 أكمل بوضع اإلجابة الصحية مكان النقط فيما يأتي :  -4

  ....................ى كلمات ........ر حركة آخرها تسمّ الكلمات التي تتغيّ  -أ

 االسم المنصوب الذي وقع عليه الفعل في الجملة هو .........يصلي المسلم الصالة في أوقاتها . -ب
 

 

 ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة : -٥

 هذه نتائج التخطيط السليم  .  الكلمة المبنية في الجملة السابقة هي : -أ
 
 (    نتائج -4        هذه – 3       السليم  -2         التخطيط -١  )
 
 -تية هي :الجملة التي تتضمن ) شبه جملة ( من غيرها في الجمل اآل -ب

 
 الصدق من صفات المؤمن  -2  ك طريق الصدق تنج              اسل-١     
         الصدق يحصد الثقة واألمانة -4الصدق صفحة حسنة                   -3    

 
 

 5يتبع                                                                                            



 
 
 

                                                                  (5) 
 م2018/2019لعام الدراسي االفصل الدراسي األول     –اللغة العربية   الدور األول   لمادة :ا

 

             ثالثا : التطبيقات اللغوية 

 يقول ( –الحق  –جاء  –) الذي :  من الكلمات اآلتية كون جملة فعلية   -6

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

 

 رابعا : اإلمالء والترقيم والخط.
 : اقرأ الفقرة اآلتية ، ثم أجب عن األسئلة التي تليها                             

 

وزوج ابنتمه فاطممة طالب كرم هللا وجهه ابن عمم النبمي صملوات هللا عليمه )     ( أبو الحسن علي بن أبي      
ة بنممت أسممد الهاشمممية . فاطممم أحممد العشممرة المبشممرين بالجنممة ، أمممهراء، وهممو رابممع الخلفمماء الراشممدين، والزهمم

 اشتهر بالفصاحة والحكمة والقوة والشجاعة ، وله كثير من األقوال والحكم )    (

 ضع عالمة الترقيم المناسبة بين األقواس في الفقرة السابقة . -١

 استخرج من الفقرة السابقة ما يأتي : -2

 ..............................كلمة بها همزة قطع مضمومة ............................ -أ     

 ...............................همزة "ابن " وقعت بين اسمين علمين .................. -ب

 :صوب الخطأ اإلمالئي الوارد في المثال مع بيان السبب -3

 . إضاعة الوقت أشد من الموت من أقوال بن القيم : 

 بب .............................................الصواب  .........................    الس   

 أكمل بوضع اإلجابة الصحية مكان النقط فيما يأتي : -4 

 لما عفوت ولم أحقد على أحد    أرحت نفسي من هم العداوات  قال الشاعر : -أ 

 .......................................: في كلمة البيت السابق  همزة الوصل في      

 يا سائق السيارة ، ال تسرع . رسمت الفاصلة في المثال بعد أسلوب ...................  - ب

 تكتب همزة القطع تحت األلف إذا كانت : -٥

 مكسورة  ( تخير الصحيح  -4ساكنة        -3مفتوحة       -2مضمومة       -١)  

 اكتب البيت اآلتي كتابة صحيحة بخط النسخ . الخط : -6

 أعرف الكسال                أحب الجد والعمال أنا ال

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

 انتهت األسئلة مع الدعاء للجميع بالتوفيق والنجاح                       
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