
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العمانية

الملف اختبار قصير أول فصل أول

موقع المناهج ⇦ المناهج العمانية ⇦ الصف الخامس ⇦ لغة عربية ⇦ الفصل األول

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف الخامس

روابط مواد الصف الخامس على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف الخامس والمادة لغة عربية في الفصل األول

امتحان وإجابة األسئلة الرسمية للفصل الدراسي األول الدور األول
20162017

1

شرح درس إعراب المثنى بطريقة سهله 2

شرح نحو درس الجموع ( جمع المذكر السالم ، المؤنث السالم ،
التكسير ) بطريقة مبسطة سهلة

3

شرح طريقة إعراب المثنى - تكات نحوية 4

أسئلة وإجابة االمتحان التجريبي في محافظة جنوب الباطنة
للفصل الدراسي األول الدور األول 2019 ~ 2018م

5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/om/5arabic1
https://almanahj.com/om/5arabic
https://almanahj.com/om/5
https://almanahj.com/om
https://almanahj.com
http://facebook.com/groups/grade5om
http://facebook.com/grade5om
https://t.me/om5grade
https://t.me/grade5om_bot
http://bit.ly/37hgYlv
http://bit.ly/2rXhowZ
http://bit.ly/2Ovztd6
http://bit.ly/2QB4FKz
https://almanahj.com/om/id=72
https://almanahj.com/om/id=72
https://almanahj.com/om/id=370
https://almanahj.com/om/id=371
https://almanahj.com/om/id=371
https://almanahj.com/om/id=372
https://almanahj.com/om/id=858
https://almanahj.com/om/id=858
http://www.tcpdf.org


 

 : )نص خارجي(    النصوص القرائية أوال:
  :التي تليه ثم أجيبي عن األسئلة ، (من والد إلى ابنه  )بعنوان  اقرئي النص اآلتي

الحين ، الص  د  ب  ر، واقت  الش   ن  ع   د  ع  ت  ، واب   ميك  ل  ع  م م  ر  ات ك احت  عيداً في حي  س   كون  ت   ن  ردت أ  ذا أ  نّي ، إ  اسمع يا ب     )
 . تاجين  ح  للم   د  يد العون  م  ، و   لخير  ماً لواسع دائ  

 ينٍة .يُر زِ ها خ  إن ، فِ  ةِ سن ح  ال   األخالقِ تحل بِ ، و   العظامِ  جالِ الرِ ِد بِ ت  ق  ل ا  وِء ، ب  الس   جالِ رِ قتِد بِ ال ت  و  

 لِ ذائِ الرَّ  ن  ع   ح  ن ت  ،  قديرِ والتَّ  جاللِ الِ  راتبِ عُل في م  ت   النَّفِس  واتِ ه  ش   ن  ، واسم ع   الغيبةِ  ن  أ ع  ن  ك ت  سان لِ  ظ  احف  
آراِء حيد لك ، اهتِد بِ عين الو  هو المُ ك ؛ ف  وأوقاتِ  ك  الِ م  ع  أ   ميعِ في ج   اللهِ  كرِ ذِ  ن  غاض  ع  ت  ال ت  ، و   كِ ن  يُعف  ع  

 .(مين لِ ع  مُ ب خيُرالصائِ إن الم  ك ، فِ صاب  ا أ  م  لم مِ ع  ت  عظ و  ات   ل  ٍد ، ب  ُك ألح  ش  ال ت  يراً، و  لق  خ  ت   رين  كِ ف  المُ 

 www.schoolarabia.neالمدرسة العربية:                                                                                 

     .......................اللغوي لكلمة ) المساعدة( هو:مرادف الالنص السابق  منالفقرة األولى  ( ورد في أ أكملي:)-
 :) الرذائل( الواردة في النص السابق هو  مفرد كلمة ()ب

 رذلة -4            رذال          -3               رذيلة     -2راذل               -1

 ؟نتائج المترتبة على ترك اإلنسان لشهوات نفسهما ال-2
 

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

 ها .اذكري اثنين من .سعادة ابنه بجملة من النصائح ربط االب -3
 

...........................................................................................  ،............................................................................................... 
 

  على المجتمع .ة ، بيني أثر هذه القيم التحلي بالكثير من القيم اإلنساني الحنيف إلى يدعو ديننا اإلسالمي -4
 

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

 ............................................................................... : االسم                                                                               عمان سلطنة  

 (.......... ....).خامس ..:لصف ا                    الباطنة جنوب بمحافظة والتعليم للتربية العامة المديرية  

 8102/ 01/ ...............     : التاريخ                   (                      01-5) األساسي للتعليم اليقين مدرسة  

 األول الفصل/م8102/8109:الدراسي للعام الخامس للصف العربية اللغة مادة في األول القصير االختبار      

 الدرجة:ـــــــــ
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 ثانيا:التطبيقات اللغوية :.
 اقرئي القطعة التالية،ثم أجيبي عن األسئلة التي تليها:

األزرُق هو أكبر الحيتاِن وأضخم حيوان على األرِض ، يصُل طوله إلى ثالثين مترًا ، ووزنه إلى  الحوت   )
 وثمانين طنًا . مائة  

ة أمتار ونصف المتر القزم ، يصُل طوله إلى ثالث توجُد أنواٌع أخرى من الحيتاِن يسمى الواحُد منها الحوتُ 
 فقط (.

 ( من مجلة ماجد)                                                                       

 :إعرابًا تامًا  أعربي ما تحته خط-1
 ..................................................................................................................................................... ( الحوت )

 
 ن القطعة السابقة ما يلي:استخرجي م-2
   ..........................................: حرفًا مبنيًا -

 
 خط في الجملة اآلتية :.  تحتها التي ةاضبطي بالشكل آخر الكلم-3

 للمتقين ( نورالكريم  القرآن)    
................................................................................. 

 
 اختاري اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة فيما يلي:-4
 : جميع الكلمات اآلتية معربة ماعدا-أ

 ذلك -2       السماُء                                         -1       
 هدٌف -4مدرسٌة                                                –3       

 صححي الخطأ الوارد في الجملة اآلتية وغيري ما يلزم :. – 5
 .........................................    عظيم ٌ  منهجاً الديُن اإلسالمي  -

 
 
 

 جميع التوفيق والنجاح () انتهت األسئلة وأرجو لل             



 

 
 درجةال اإلجابة رقم السؤال
 النصوص القرائية

 -أ-1
 -ب   

 
 العون  -
 رذيلة -

 
 نصف درجة
 نصف درجة

 درجة يعلو إلى مراتب اإلجالل والتقدير . -2
 درجتان ما تأتي به الطالبة من النصائح الواردة في الفقرة  -3
 درجة ما تأتي به الطالبة في إطار المعنى - -4

 التطبيقات النحوية

1- 
 

 مة رفعه الضمة الظاهرة على أخره .مبتدأ مرفوع وعال
 

 درجة
 هو ، على ، إلى ، من  -2

 الحوت ، األزرق ، أكبر ، الحيتان ،..............
 درجةنصف 

 نصف درجة
 )الضمة(  القرآُن  -3

 (نوٌر )تنوين الضم
درجة  نصف
 درجة نصف

 -أ-4
 -ب   

 درجة ذلك 
 

 درجة منهجٌ  -5
 
 المجموع:  

 درجات 11

 عمان سلطنة

 الباطنة جنوب بمحافظة والتعليم للتربية العامة المديرية

 (01-5) األساسي للتعليم اليقين مدرسة

 الخامس للصف العربية اللغة مادة في األول القصير الختبارنموذج اإلجابة ل

 الفصل األول/م8102/8109:الدراسي للعام



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


