
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/5                   

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

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

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

    

                  https://www.almanahj.com/sa/5arabic2                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade5                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 اململكة العربية السعودية  
 وزارة التعليم 

 املدرسة : ...........
 
 

 اختبار الفرتة الثالثة  
 

 (   امس لغتي اجلميلة  الفصل الدراسي الثاني ) الصف ال 
 

 هـ1441-1440للعام 
 ــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 
 
 

ة   ي  ة  العرب  عدإد معلمة  إللغ   إ 
ورة  إلأ حمري    ن 

 

 

 

 

 

 



 اململكة العربية السعودية   
 وزارة التعليم 

 ........... املدرسة :  
 

 لغتي اجلميلة  الفصل الدراسي الثاني اختبار الفرتة الثالثة  
 (   امس ) الصف ال   

 هـ1441-1440للعام 
 ــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جملموع ا   
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 الأسلوب اللغوي 
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 الوظيفة النحوية 
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 فهم املقروء 
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املسموع فهم    
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 املطلوب 

) فهم المسموع  (     

ي أكبر مدن 
عتبر من ثاب 

ُ
ي ت ي للبحر األحمر، والت  جدة هي مدينة تتألأل عىل الساحل الغربر

المملكة العربّية السعودية بعد العاصمة الرياض، وهي البّوابة الرئيسّية للدخول إىل أعظم 

ي العالم وهي مكة المكرمة من خالل استقبال الحجيج بحرًا وجوًا من ميناء جدة 
مدينة ف 

ها استطاعت أن  
ّ
البحري ومطار جدة الدوىلي  0 استحّقت جدة لقب عروس البحر األحمر ألن

ة ومتطورة ذات نماء اقتصادي مبهر، فجدة حيوية   تنهض بمدينتها القديمة إىل مدينة كببر

ي كافة مجاالتها الّتجارية والخدمية والّصناعية والّسياحية0
 ف 

ي عن المطلوب   السؤال األول : استمعي للنص ثم أجيب 

ي للبحر األحمر    ؟ أين تقع مدينة جدة    /   أ  1  عىل الساحل الغرب   

ن األقواس   ب  / اختاري اإلجابة الصحيحة من بي   

 تعد مدينة جدة .........أكب  مدن المملكة   )  أول    –   ثان   –  ثالث    –   رابع   (  1 -

ي   –   األسود   ( 1 -  تلقب مدينة جدة  بعروس البحر                 ) األحمر   –  ال متوسط   -   ال عرب 

أكمىلي الفراغات التالية :   / ج   

ي العالم وهي   مكة المكرمة  1 -
 جدة هي  البّوابة الرئيسّية للدخول إىل أعظم مدينة ف 

 



   .(فهم المقروء واستيعابه وتذوقه (       

 

 

 

 

 

ب : مث أأجييب عن املطلو    بمتعن   اقريئ النص :    ثان السؤال ال   

 𝟏𝟐  االهتمام :    الرعاية :   ما مراف كلمة    أ /  

االضطراب :    ستقرار : اال كلمة    ضد ب /   𝟏𝟐 

ــع   ؟ ما الدليل على اهتمام ملوك الدولة باحلرمني الشريفني ج/   1  الجبارة من خالل المشاريــ  

: كل مجلة كلمة ) حقيقة ( أو ) رأي ( حبسب ما تعرب عنه   يسار ضعي  د/    

1 (   حقيقة) .     تستعد المملكة كل عام الستقبال الحجيج من مختلف بقاع األرض   / 1                              

1 ..(رأي).                                          المكرمة مكة نم جماال لمدينة المنورة أكبر /ا2  

اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يأتي : ه/    

ي سبيل تمكير  الحجاج من أداء الركن  ر الجهد وتوفتبذل المملكة  / 1
 اإلمكانات، ف 

ي  –) األول              
 𝟏𝟐( من أركان اإلسالم  الخامس –الثالث -الثاب 

 الكلمة المختلفة من بير  الكلمات االتية هي : / 2

 𝟏𝟐الصيام(  -  الوطن –الصالة  –) الحج 

ي يجتم ع فيها الماليير  من مختلف بقاع األرض ومن كل دول العالم، ولكل  تعلن  المملكة كل سنة  استعدادها لمناسبة الحج الت 
يك لك، الجنسي ات واألعراق واللغات والفئات ينادون ربا واحدا، ويبتغون هدفا واحدا، بنداء واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شر

تهم عىل أكمل وجه، كل ذلك والمسؤولير  يضعون أوىل الواجبات عليهم لت ي سبيل  حت  يؤدوا شعبر
كرس الجهد وتوفبر اإلمكانات، ف 

ة الحجاج إن   ي راحة ويرس وسهولة رغم الصعوبات وضيق المساحات وكبر
تمكير  الحجاج من أداء الركن الخامس من أركان اإلسالم، ف 

حكومتنا الرشيدة تسىع كل سنة لتوفبر المزيد من أرف  خدمات الضيافة واألمن والرخاء واالستقرار لضيوف الرحمن، حت  يستطيعوا 
ي مكة والمدينة والمشاعر المقدسة تجسد 

ي نراها ف  ي جو من الطمأنينة والراحة، هذه الخدمات المتطورة الت 
أداء فريضة الحج، ف 

ي العالم  
ي ينالها الحجاج من المملكة حكومة وشعبا، إن كلفة مشاريــــع الحرمير  تعد األعىل تكلفة ف  مدى االهتمام، وحجم الرعاية الت 

ي العمالقة، وكل ملك من ملوك هذه الدولة المباركة وضع له بصمة لخدمة  
عىل مستوى تكلفة المشاريــــع وعىل مستوى تكلفة المباب 

يفير  نراها من خالل المشاريــــع الجبارة حت  أصبحت رمزا معماريا وشاهدا عىل التمبر    الحرمير  الرسر

 يتبع 



 ( الوظيفة النحوية )  

عرابه : /  1:  السؤال الثالث    عيين حرف اجلر والامس اجملرور يف لك مجةل من امجلل التالية وبيين عالمة اإ

   

 :    خط    حتهتا   لللكمة الت   مكيل الإعراب التال أأ   / 2

 الأسامءامخلسة .. 𝟏𝟒 ..لأنه من . ياء ال .. 𝟏𝟒 جره . بعىل وعالمة   جمرور   امس :  أأخيك سمل املدير عىل  

 ( الصنف اللغوي )  

 يف لك لكمة من اللكامت التية :   مقصور (  – ممدود    – حددي نوع الامس ) منفوص    :  السؤال الرابع  

اء    /    منقوص𝟏𝟐الداعي    /    مقصور 𝟏𝟐 . / العصا    𝟏𝟐  صور ق م فبى    -   ممدود  𝟏𝟐خضن

 

 

 عالمة جره االسم المجرور حرف الجر الجملة

الباء 0قامت الدولة بمشروعين كبيرين
مشروعين 𝟏𝟒

الياء 𝟏𝟒
𝟏𝟒 

الالم دور في خدمة وطنهم  طنللموا
المواطن 𝟏𝟒

كسرةال 𝟏𝟒
𝟏𝟒 



 ( األسلوب اللغوي )  

 عربي عن امجلل التالية حسب الأسلوب املطلوب بني القوسني  :   : السؤال اخلامس  

ي جندي       ) أسلوب استثناء(  -
ي المعسكر  وبقى

 اصطف الجنود فن

ي المعسكر  إال جنديا   -
 1  اصطف الجنود فن

ي ( -  . روح اإلنجاز تعم أبناء الوطن                      ) أسلوب ترج 

 1   بناء الوطن  لعل روح اإلنجاز تعم أ  -

 

 ( الظاهرة اإلمالئية    ) 

 لتكون مهنا لكمة حصيحة  صيل احلروف التالية    :   السؤال السادس 

 

 

 

 ربع درجة للك لكمة    اكتيب ما ميىل عليك : أأ /

ي دوحة الوئام   ومهوى أفئدة المسلمير    طمئنانوواحة اال وطت 

 منائر𝟏𝟐 ر  -ء  -ا -ن -م

 قراءة𝟏𝟐 ة -ء  -ا -ر -ق



 (  الرسم الكتابي )  

    اكتيب امجلةل  التية خبط النسخ مراعية قواعد اخلط املدروسة :  السؤال السابع  

 ربع درجة للك حرف 

ي    عطاء وطبن

 

ي لك بالتوفيق  ا 
 نتهت األسئلة تمنيابى

 معلمة المادة ................. 

 

 

 


