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 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم 

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة 

 يتبع 
 إعداد األستاذة: رقية حمدان الصبحي       1

 
 خامس لصف الا ملادة لغتي الفاقد التعليمي

 ( الثاني الدراسي الفصل) رابعمهارات الصف ال

 
 دودة القز تصنُع الحرير  -1

   جملة مثبته             جملة منفية            شبه جملة 
 )هواء( الكلمة  -2
  اسم           فعل            حرف 

 )أقبل( ضد كلمة  -3

  أدبر           جاء            قرأ 

 جمع كلمة )الطفل( -4

  الطفالن            األطفال            اللطيف 

 كلمة هذه  -5

  إشارة اسم           اسم موصول            جر   حرف 

 الكلمة التي بها ألف تنطق وال تكتب هي  -6

  لكن           ذهب            لكم 

 نوع الكلمة )جهَّزت(  -7

  فعل             اسم           حرف 

 الجملة األسمية تبدأ  -8

  فعل             اسم            حرف 

 الحركة التي تظهر على آخر املبتدأ والخب  -9

   الضمة            الفتحة            السكون 

 اسما  ليست  -10

   الغابة             ِمن            العشب 

 همزة قطع -11
  أرنب          الحيوانات            قالت 

20 

 الدرجة



 

 

 .......... ............ ......................لغتنا العربية من أغنى  -12
   اللغة            اللغات            الغة 

 الفعل الذي ضبط آخره بالشكل الصحيح  -13

   َدَرَس             َدَرس            َدَرِس 

 ............... أين تقع مدينة جدة  -14

  ؟           !           . 
 ............... ما أجمل منطقة عسري  -15

  ؟          !           . 
 عة( )واسضد  -16
   طويلة           ضيقة           عالية 

 جمع )الساحة(  -17

  ياح احتان             الّساحات            السُّ  السَّ

 القصة -18

  نكرة            (معرف بـ)ال           اسم موصول 

 مثنى )الطبيبة(  -19

   الطبيبتان             الطبيبات            األطباء 

 مؤنث )قرأ(  -20

  قراءة           قرأت            قراءات 
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 إعداد األستاذة: رقية حمدان الصبحي                قائدة املدرسة: سامية حمدان الصبحي 


