
 

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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 هـ1441 /1444للعام الدراسي     -   الفصل الدراسي/ األول –............ .... اختبار 
 

  الفصل : الخاهس الصف : لغتي الجويلة ـــادةالوــــــ
 ساعة وًصف زهي اإلجابة هـ0441/      /        التاريخ  ــىمــــــــالي

  رقن الجلىس  اسن الطالب
 

 تعلاميت هامة للطالب: 
جابة كاملة مسؤولٌة الطالب حتى ًنتهي من الختبار وًسلمها (1  ورقة الإ

جابة غلٌه (2  اقرا  السؤال كامال وحاول فهمه جٌدا قبل الإ

 حافظ غلى هدوء اللجنة واتبع تػلٌمات المالحظٌن (3

زرق فقط (4  اك تب بالقلم الجاف ال 

 اهتم بنظافة الورقة ول تستخدم المًزل (5

جاباتك جٌدا قبل تسلٌم الورقةراجع  (6  اإ

و تػدًل بػد تسلٌمها  (7 جابة ا  ضافة اإ  ل ًحق للطالب استالم الورقة لإ

 اســم املراجع اســم املصحح الدرجة كتابــــة   الدرجة رقمــا   السـؤال
     األول
     الثـاني
     الثـالث
     الرابع

     الخامس
     السادس

     بعالسا
     الثامن

 ملحوظة: ُيكتب اسم املصحح واملراجع خبط يُقرأ )ليس توقيعا (  المجموع
 

وِع الدرجات جمووع الدرجات كتابة جمووع الدرجات رقوا
َ
ج

ُ
 اسن هراجع جتويع الدرجات اسن ه

   
   

 01  
 
 
 
 

 الوولكة العربية السعىدية

 اإلدارة العاهة للتعلين بالوٌطقة الشرقية

 هكتب التعلين بالظهراى

 المرحلة / االبتدائية



 

 

 
 

 
 
 

 ػه جمٍغ األسئهت انخبنٍتأجب 

 فٍم انمسمُع َحذَقً َححهٍهً َوقذي. انسؤال األَل :
 

 اسخمؼج إنى وص ) انجمم انشبكً (
 ٌبث ممب اسخمؼج مب ٌهً :  -
 ...........(....................،....................، ......................هعٌى ) حائطا ، ِرفشاٍ ، ذُذئِثَُ (  ) .......  -1
 ...............................:"أفال ذرقي هللا في ُزٍ الثِيوح " ؟.......... ها الوقصْد تالثِيوح في قْلَ ) ص (  -2
 .......................................................................ُزا الجول " ؟ سب   يْ هي قائل ُزٍ العثاسج : " ه    -3
 ....................................................................................................مم اشخكى انجمم نهىبً ملسو هيلع هللا ىلص؟   -4

 اقشأ ثن أجة:: : فٍم انمقزَء َححهٍهً َحذَقً َوقذيانسؤال انثبوً
ّغشفَ  طْاتقَ، ّشيذ الثٌاؤّى أجٌحح الوثٌى ّالخشائط الوٌِذسْى، فشسن لأليرام" قشسخ الجوعيح الخيشيح أى ذثٌي داسا   
 ، ّسأيد العاهليي يذٌُْى الجذساى ".ّصٌع الٌجاسّى األتْاب ّالشثاتيك، 
 
 ......،...............................،.................................ُاخ هفشد ها ذحرَ خط . ............... –أ 
 ؟...................................................................................هي تٌاء الذاس ي الوسرفيذه  –ب 
ُِ اثٌيي هي  دْ حذِّ –ج   ....................................ّ.....................................    في إًشاء داس األيرام ويي  الوسا
 
 

 انسؤال انثبنث: انصىف انهغُي:
 

 اجمغ انكهمبث اَحٍت جمغ مذكز سبنمب : ) مٍىذس ، مخسببق ، مؤمه ، صببز (       -1
       (.................................،.............................،..................،...................................) 

 
 مب انسبب فً كُن انكهمبث انخبنٍت نٍسج جمغ مذكز سبنمب :  -2

 انسبب انكهمت

  ٌأكهُن

  سالطٍه

  ػثمبن

  حُزحمُن

 
 السؤال الرابع: األسلوب اللغوي:

 اقرأ ثم حدد نوع األسلوب فٌما تحته خط.    ) نهً، تعجب، نداء، استفهام ( 
 

 أحمد: بخٌر والحمد هلل. كٌف حالك ٌا أحمد ؟: الوالد
 . : هً رائحة الطعام الذي سنتناوله!  الوالد : ما أزكى هذه الرائحةأحمد
 .  ال تأكل حتى ٌحضر أخوتك، وٌا أحمد انتظر:الوالد
 
 أسلوب ............................... – 2أسلوب ..............................  – 1
 أسلوب ............................... – 4أسلوب ..............................  – 3
 
 

 

6 

 حببغ ببقً األسئهت ببنصفحت انخبنٍت

 َوصف سبػت: سمه اإلجببت         انخبمس     : انصف                                  :  نغخً انجمٍهتنمبدةا

 

 انخؼهٍمَسارة 

 ببنمىطقت انشزقٍتنهخؼهٍم اإلدارة انؼبمت 
 ببنظٍزان انخؼهٍممكخب 

 

___ 

4 

 

 

4 

 

____ 
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 حدد المبتدأ والخبر فٌما ٌأتً مبٌنا عالمة رفعهما .: : الوظٌفة النحوٌةالسؤال الخامس
 

  
 عالمة رفعه الخبر عالمة رفعه المبتدأ الجملة

     القلبأخوك طٌب 

 األرُض واسعة  
    

     الصدٌقان مخلصان

     المسلمون محبوبون

  
 
 

 اكتب ما ٌملى علٌك.لسؤال السادس: الرسم اإلمالئً: ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الرسم الكتابً ) الخط (السؤال السابع
 

 :ما ٌلً مرتٌن اكتب بخط النسخ
 

 بالتمنً      ولكن تؤخذ الدنٌا غالباوما نٌل المطالب 
 
 ........................................................................................................................... 
 
 

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

 
 
 
 
 

 انخبمس: نغخً انجمٍهت                                                                             انصف انمبدة: 

 
 

____ 

4 

 

___ 

4 

 

____ 
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 اوخٍج األسئهت َأرجُ نهجمٍغ انخُفٍق
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