
 

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 األول  اضغط هنا                                  

  

                  https://www.almanahj.com/sa/5arabic1                   

* 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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    المملكة العربية السعودية                                   
 وزارة التعليم                  

 إدارة تعليم بيشة             
 ربه مدرسة                 

          
  .......    ...........................................................................اسم الطالبة : 

 

 
  النص المسموع    :األولالسؤال 
 النص الذي سيلقى عليك و أجيبي عن األسئلة التالية : إلىاستمعي 
 ؟ كيف كانت الحديقة -1

........................... ................................................................. . ......................................... 
 ؟ لآلخرينثمارها  إعطاءما اسم الشجرة التي امتنعت من  -2

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

 ؟ اآلخرينما موقفك من مساعدة  -3

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

 ؟ للنصضعي عنوان مناسب  -4

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

 
     النص المقروء   :ثانيالسؤال ال

 النص و أجيبي عن األسئلة التالية : أقراي

 (البيئة)

يعد تلوث البيئة من أكبر المشكالت التي تواجه اإلنسان في هذا العصر ومن أسباب تلوث البيئة احتراق 

توقف نمو النباتات وتدميرها ,  إلىالنفط عند تشغيل المركبات , واحتراق الفحم, وقد يؤدي التلوث البيئة 

 . األمراضواإلصابة بالعديد من 

 ما هي أكبر المشكالت التي تواجه اإلنسان ؟ -

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

 الخاطئة :( أمام العبارة x) وإشارة( أمام العبارة الصحيحة √ضعي عالمة ) -

 ( . ) من أسباب تلوث الهواء احتراق النفط عند تشغيل المركبات  •

 ( . )    يوقف تلوث الهواء نمو النباتات  •

 ما ضد كلمة :  -

 .............................. أضرار 

 ..............................أكبر 

 
 

 

 الفترة الثانيةاختبار 
 لغتيلمادة ا 

 الخامسالصف: 
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 اللغويالوظيفة النحوية والصنف    السؤال الثالث : 

 : كال من الكلمات التالية وفق الجدول التالي ضعي •

 طيبات – أنهار – متحدثين – عالمان – طالب – مسلمون
 جمع المؤنث السالم جمع التكسير جمع المذكر السالم 

 
 
 
 
 
 

  

 

 : ونوعه إعرابهفاعال وبيني عالمة  اآلتيةاستخرجي من الجمل  •

 إعرابهعالمة  نوعه الفاعل  الجملة
تتعاون الصديقتان على 

 فعل الخير
   

يستمتع الزائرون 
 بمشاهدة الحديقة

   

تعلم أخوك فوائد 
 االدخار

   

 

 : إعرابهاستخرجي الفاعل في الجملة التالية وبيني عالمة  •

 عالمة اإلعراب الفاعل  الجملة
 
 

 زار عمر مكة
 
 

  

 

 :ما تحته خط  أعربي •

 الورقية الخضرواتيتناول أنس  -1

 بتناول الدواء أباكنصح الطبيب  -2

 من الفواكه نوعين تناول فاطمة -3

 إعرابها الكلمة

  الخضراوات

  أباك

  نوعين
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 الرسم الكتابي   السؤل الرابع : 

 بخط النسخ : اآلتية العبارةأكتبي 

 ( . يحافظ على نظافة الشوارع أنيستطيع كال منا ) 
 ............................................................................................................... ............................................................

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

 

  الظاهرة اإلمالئية   السؤال الخامس : 

 أكتبي ما يملى عليك :
.................................................................................................... ........... ............................................................

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

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

 

 

 انتهت األسئلة

 أتمنى لكن التوفيق

 معلمة المادة : أسماء الثبيتي
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