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 ملخص لغتي الجميلة للصف الخامس

 

 

 

 

 : ماهي أنواع الكالم ؟1س
 ـ حرف 3ـ فعل  2ـ اسم  1: 1ج

 

  : ماهي عالمات االسم ؟2س

  ـ الجر 3ـ التنوين  2ـ أل  1: 2ج
 
 
 

 

 : ماهي أنواع الفعل ؟3س
 ـ فعل مضارع2ـ فعل ماضي  1: 3ج
 ـ فعل أمر3 

 

  : ماهي الجملة الفعلية ؟4س

  : هي التي تبدأ بفعل 4ج
 
 
 

 

 : ماهي الجملة االسمية ؟5س
 : هي التي تبدأ باسم 5ج

 

  : ماهي أركان الجملة الفعلية ؟6س

  ـ فاعل 2ـ فعل  1: 6ج
 
 
 

 

 :ماهي حروف الجر ؟7س
ـ في 5ـ عن 4ـ من 3ـ على 2ـ إلى 1: 7ج
 ـ الالم 7ـ الباء 6

 

  : ماهي األسماء الخمسة ؟8س

  ـ فو5ـ ذو 4ـ حمو 3 ـ أخو2ـ أبو 1: 8ج
 
 
 

 

 : ماهي عالمات إعراب المفرد ؟9س
: مرفوع بالضمة , ومنصوب بالفتحة , 9ج

 ومجرور بالكسرة .

 

  ؟ماهي عالمات إعراب جمع التكسير:11س
 : مرفوع بالضمة , ومنصوب بالفتحة , 11ج

  ومجرور بالكسرة .
 
 
 

 

 ماهي عالمات إعراب جمع المؤنث؟:11س
: مرفوع بالضمة , ومنصوب 11ج

  ومجرور بالكسرة بالكسرة

 

  : ماهي عالمات إعراب المثنى؟12س
 : مرفوع باأللف , ومنصوب بالياء 12ج

  ومجرور بالياء .
 

 

 : ماهي عالمات إعراب جمع المذكر؟13س
 : مرفوع بالواو , ومنصوب بالياء 13ج

 ومجرور بالياء .
 

 

 ماهي عالمات إعراب األسماء الخمسة؟:14س
  مرفوع بالواو , ومنصوب باأللف , :14ج

  ومجرور بالياء .
 

 



 

 

 ماهي عالمات اإلعراب األصلية ؟: 15س
 ـ الكسرة 3ـ الفتحة 2ـ الضمة 1: 15ج
 

 

  : ماهي عالمات اإلعراب الفرعية ؟16س
  ـ األلف 3ـ الياء 2ـ الواو 1: 16ج

 
 
 

 

: ماهي الحركة التي نضعها على 17س
 آخر الفعل الماضي ؟

 : حركة الفتحة .17ج

 

تي نضعها على آخر الفعل ماهي الحركة ال:18س
  المضارع ؟

  حركة الضمة .: 18ج
 
 
 

 

: ماهي الحركة التي نضعها على 19س
 آخر الفعل األمر ؟

 : حركة السكون .19ج
 

 

 : ماهو الفاعل ؟21س
 : هو الذي يفعل الفعل .21ج

 
 
 
 

 

 : ماهو المفعول به ؟21س
 : هو الذي يقع عليه الفعل .21ج

 

 : ماهي الحالة اإلعرابية للمبتدأ 22س
 والفاعل ؟ والخبر

  : الرفع 22ج
 

 
 

 ماهي الحالة اإلعرابية للمفعول به؟:23س
 : النصب 23ج

 

 و جمع المذكر ؟ه: ما24س
 : هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة 24ج

  )ون( أو )ين( على آخر مفرده
 

 
 

 : ماهو جمع المؤنث ؟ 25س
: هو ما دل على أكثر من اثنتين 25ج

 بزيادة )ات( على آخر مفرده .

 

  : ماهو جمع التكسير ؟ 26س

 : هو ما دل على أكثر من اثنين أو 26ج
  اثنتين وتغيرت صورة مفرده

 

 : ما معنى سالم ؟27س
: أي سلمت حروف مفرده من 27ج

 التغيير عند الجمع .

 ماهو ترتيب الحركات حسب األقوى؟:28س

 الكسرة وصديقها الياء . ـ1: 28ج
 ـ الضمة وصديقها الواو .2
 ـ الفتحة وصديقها األلف 3
   يق .ـ السكون وليس لها صد4
 

 


