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 الفصل /     اسم الطالب / 
                                                                                                                                                                     لخامسةتقويم: الوحدة ا                عوديةالمملكة العربية الس

 ( الصحة والبيئة)                                                                                                         وزارة التربية والتعليم       

 ول متوسطالصف :أ                                                                                           خرجإدارة التربية والتعليم بمحافظة ال

 المادة : لغتي الخالدة                                                                                        األمير سلمان بن عبد العزيز وسطةمت 

 

  : فهم المسموع
 ؟ فيما يلي بناء على ما سمعت  اختر اإلجابة الصحيحة استمع بإنصات إلى قراءة المعلم ثم س /

 

 ـ من مظاهر تلوث البيئة  ) كثرة السكان  ـ  كثرة النفايات الصناعية  ـ  كثرة الشواطئ واألنهار  (  1

 

 كي نـحافظ على البيئة علينا أن ) نقتصد في االستهالك ـ نعقد المؤتمرات ـ نستخدم المواد البالستيكية (ـ ل 2

 

 ـ الحضارة المعاصرة أدت إلى  ) سالمة البيئة ـ تلوث البيئة ـ اتساع البيئة ( 3

 

 لوث  (ـ هدف مؤتمرات البيئة هو ) زيادة التلوث ـ المصالح التجارية ـ حماية األرض من الت 4

 

 فهم المقروء :  

أنواع الحمضيات وهو يحتوي على ثالثة وعشرين عنصرا غذائيا أهمها : الحديد وسكر الفواكه، الفسفور، وفيتامين  أشهرمن : البُرتُقال  

كما أنه . واألنفلونزا بعض األمراض كالسعال ، والوقاية من  ، الكالسيوم. ويساعد البرتقال على تثبيت الكلس في العظام(سي)وفيتامين ( 1بي)

 تحسين مقاومة الجسم .  يفيد في 

ويمكن زراعة البرتقال في المناطق  . نمو أشجار البرتقال في المناطق شبه االستوائية والمعتدلة الدافئة حيث يتوفر موسم لطيف البرودةت

تعتبر البرازيل هي الدولة األولي . وسنة  خمسينلمدة  ثمار أشجار البرتقال يمكن أن تستمر في إنتاج ال و زجاجية .البيوت الالمعتدلة ولكن في 

 البرتقال أنواعمن  . في إنتاج البرتقال في العالم تليها الواليات المتحدة ثم المكسيك ثم الهند والصين وأسبانيا وإيطاليا ثم إيران ومصر وباكستان

وهو أكثرها شهرة وانتشارا بسبب طعمه المميز  البرتقال أبو سرةو  حمضيالبرتقال ال. وهناك أيضا  صغيرال اليوسفيأو السكري . و  الحلو :

 واللذيذ.

 ) المصدر : موسوعة ويكيبديا . بتصرف (

 

                                                             اقرأ  النص السابق  ثم أجيب  عن المطلوب :

 

 اذكر نوعين من أنواع البرتقال ؟  ـ 1

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

 ؟اذكر أربعا من الدول المنتجة للبرتقال بكثرة   ـ  2

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

 ؟اذكر فائدة من فوائد البرتقال الصحية  ـ  3         

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

 ؟لماذا يعتبر البرتقال فاكهة مغذية جدا  ـ 4

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

 -اكتب ما يملـى عليك : : الرسم اإلمالئي

1. .......................................................................................................................................................................................................................... 

 

2. .......................................................................................................................................................................................................................... 

 

  اقرأ العبارة التالية ثم اكتبها مرة واحدة بخط الرقعة : :الرسم الكتابي  

 ))    تأخذ المياه طعمها المعتاد عندما تكون المواد الذائبة فيها قليلة  ((
 

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

  

 الرسم الكتابي الرسم اإلمالئي فهم المقروء فهم المسموع
الصنف 

 اللغوي

األسلوب 

 اللغوي

الوظيفة 

 النحوية

التواصل 

 الكتابي
 المجموع

4 4 4 3 4 3 4 4 30 
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 :صنف اللغوي  ال

 الجدول التالي :شارة في الجمل التالية  ثم أكمل اسم اإل حدد 

 األكسجين سيد العناصر في هذا العالم. -1

 هؤالء المهندسون ماهرون. -2

 حديقة غناء. تلك -3

 

 

 

 

 

 

                                   : ( ✓بوضع إشارة  )  يليمية المثبتة من المنفية فيما الجمل االس ميز /س األسلوب اللغوي  : 
 المنفية المثبتة الجمل

   ال لون وال رائحة وال طعم للماء  .

   الحـدائق هي جنات هللا في أرضــه. إن 

   يدل على الوعي . العامة  المحافظة على الحدائق

 

 استخرج المضاف والمضاف إليه من الجمل اآلتيـة :س/  الوظيفة النحوية :

 المضاف إليه المضاف  الجملة 

   فإذا وصل الماء إلى سطح األرض  

   إن الماء النقي مركب من اتحاد غازين

   هذا  كتاب علم نافعِ                   

   لغصنغرد  العصفور فوق ا

 

  :التواصل الكتابي 

 ، مع إكمال عناصرها : اكتب رسالة إلى أخيك األصغر تنصحه فيها بعدم السهر  س/

 

 أتمنى لكم التوفيق والنجاح في الدارين
 

 نوعه     المشار إليه اسم اإلشارة 

 مؤنث-مذكر

دل على قريب  جمع -مثنى-مفرد

 دل على بعيد

معرب 

 مبني

      

      

      

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 ...................................................................................  أخي العزيز  /

 

 تحية طيبة      وبعد :.........................................................                     ..........................   

 
 

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

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

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

 
 :  أخوك                                                                           

 هـ 14/          /                                                                                                        
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 قطعة فهم المسموع

قديما قالوا : الجسم السليم في العقل السليم , لكن العبارة األصدق هي : الجسم السليم في البيئة         

السليمة . فقد تزايد إدراك الناس في السنوات األخيرة بأهمية العناية بالبيئة والحرص على سالمتها من أجل 

تنا الطبيعية على هذا الكوكب إلى مزيد من سالمة البشرية عموما . لكن واقع الحضارة  المعاصرة يقود بيئ

 التلوث والتدهور البيئي على مختلف األصعدة . 

ومن مظاهر التلوث التي تعاني منه البيئة : دخان المصانع و السيارات و المحركات عموما , وكثرة        

 شواطئ . النفايات البالستيكية و الصناعية والنووية . صرف مياه المجاري إلى األنهار وال

لقد عقدت عدة مؤتمرات عالمية لمناقشة هذه المشكلة والحفاظ على األرض . لكن قراراتها ال تنفذ كلها       

كما يجب بسبب الضغوط الدولية  والمصالح التجارية المعارضة لها . ولكي نساهم في حماية البيئة بأنفسنا 

حولنا . ونحمي مظاهر الحياة الطبيعية كاألشجار  يجب أن نقتصد في استهالكنا . ونحافظ على نظافة كل ما

 والمتنزهات والشواطئ. 

 
 

 
 اإلمالء  •

   

 
 قرأت  ----يتأخر---مسألة  ---الرأس

almanahj.com/sa جزأين الكمأة---مأكول ---يتألف 


