
 

 

 

 :........................................... ةاسم الطالب               بسم هللا الرحمن الرحيم              المملكة العربية السعودية                     

 الصف : ..............................                                                                                              عليموزارة الت

 الجميلة المادة : لغتي                                                                         عليم بمحافظة المخواة إدارة الت

 والتاريخ :........................ اليوم                 لثةثااختبار تقويم مهارات الفترة ال                  ابتدائية حبس المجوبة     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال األول : أقرأ النص قراءة جهرية، وأراعي سالمة النطق والضبط:

 

 

 

 

 

 

 

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق المعيار

     ومحاكاة أسلوب النهيتعرف  -6*

 

 -النهي: أسلوب االستفهام إلىأسلوب أحول األسئلة التالية من  -ثاني:السؤال ال         

 س/ هل أسير حافيا ليال؟                                س/ هل ألعب داخل البيت بالكرة؟

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

 -:أداة النفي المناسبة لنفي الجمل التالية  أختار -:ثالث السؤال ال          

 .                                      ............... الطريُق سهالا  -أ

 .............. يسافْر أخي أمس.                                   -ب 

 ............. يمارَس سامر األلعاب البهلوانية بدراجته.      -جـ 

ا.  -د  .................. الوالد منزعجا

                     تصرخ األم.  .................. -هـ 

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق المعيار

     قراءة النصوص قراءة جهرية جودة األداء وتلوين الصوت وسالمة النطق -4*

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق المعيار

     تعرف ومحاكة أسلوب النفي  -8*

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق المعيار

 ليس

 لن

 لم

 ليست
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 -جمع الكلمات التالية جمع تكسير :أ -:عاشرالسؤال ال           

 بيت: ...................                      منزل: ...................         جناح: ...................

 مخلب : ..................                      عنكبوت : ...................   

 هي –هو  –أنت  –نحن  –السؤال الحادي عشر : أضع الضمير المناسب في الجمل التالية : أنا 

 لو تحدثت الطائرات عن نفسها لقالت : ............ أسرع وسيلة للنقل.-1

 لو تحدث الجمل عن نفسه لقال : .............. سفينة الصحراء .-2

 ............ مسرعة إلى الحديقة .نزلت األم من الشرفة و -3

 تحدث الوالد إلى السائق وقال له :............. سائق ماهر.-4

 نزل األب و ..................... مسرع إلى الحديقة.-5

 : السؤال الرابع : أقرأ الجمل التالية ثم أستخرج حرف الجر واالسم المجرور

 عالمة جره االسم المجرور حرف الجر الجـمـلـة

 ..................... ..................... ............ يسبح البط في الماء

 ...................... ..................... ........... انقض النسر على العصافير

 .................... ..................... ........... أحست جميع الطيور ببهجة 

 

 التالية بالشكل : المجرورة اخر األسماءالخامس : أضبط السؤال 

 المائية . الطيورالبجعة من -1

 الفوالذ خيوط بيت العنكبوت أقوى من -2

 

 السؤال السادس : أصل الكلمة بمعناها فيما يلي :

     * تعرف وتمييز جمع التكسير 14

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق المعيار

     تعرف واستعمال الضمائر المنفصلة  -18

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق المعيار

     تعرف وتميز استعمال المجرور بحرف الجر وعالمته األصلية  -22*

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق المعيار

     اكتشاف معاني الكلمات الجديدة -24

 أنا 

 نحن 

 أنت 

 هو 

 هي

almanahj.com /sa



 

 

 المعنى  الكلمة 

 ضل الطريق السيارة عن الطريق انحرفت -1

 لفتت الصياد في الغابة تاه -2

 صغيرة سعاد عن الحديث كفت -3

 امتنعت بصري عنكبة جميلة الشكل استرعت -4

 مالت الحجم. ضئيلةالعنكبة حشرة  -5

 

 

 في آخرها : متطرفة  التالية بهمزاتالسؤال السابع: أكمل الكلمات 

 قار.... خط..... نزال.... تباط..... بد....
 

 :  كتابة صحيحة مع عالمات الترقيم  السؤال الثامن : أكتب ما يملى علي

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

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

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

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

 السؤال التاسع : أنسخ العبارة التالية بخط النسخ بشكل صحيح :

 األشجار لتضع فيها بيضهاتبني العصافير أعشاشها فوق أغصان 

 

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق المعيار

     رسم الهمزة المتطرفة -26

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق المعيار

     كتابة ما يملى عليه كتابة صحيحة-28

عالمة -عالمة االستفهام  –توظيغ عالمات الترقيم فيما يكتب )  النقطة -32*

 الفاصلة  ( –النقطتين  –النقطتين  -التعجب
    

 غير مجتاز متمكن متقدم وقمتف المعيار

     كتابة الحروف المرتكزة على السطر والنازلة عنه كتابة صحيحة -33*

     التفريق بين الحروف المطموسة وغير المطموسة في خط النسخ-34

almanahj.com /sa



 

 

 أكمل اآلية التالية :السؤال العاشر : 

 )والخيل والبغال ..............................................................................( -1

 )وما من دابة ...................................................................................(-2

 الطائرة نص -3

 الغراب والحجلة نص -4

 السؤال الحادي عشر : أحدد نوع الجمل التالية : 

 نوع الجملة الجملة

 ........................................ اتصلت األم بطوارئ المستشفى.

 ...................................... الشاطئ جميل

 ..................................... الرمال صفراء

 : بوضع خط تحته  من الجمل التالية المفعول المطلقج ستخرأ :السؤال الثاني عشر 

 .السيارة إسراعا  أسرعت  -1

 . ا  تهتز السفن اهتزاز -2

 .   اصطدم القطار اصطداما   -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق المعيار

     استظهار النصوص المقررة  -*41

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق المعيار

     تعرف وتميز نوع الجملة االسمية والفعلية  -44*

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق المعيار

     تعرف وتميز المفعول المطلق  -50*

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق المعيار

     تعرف وتميز المفعول المطلق  -50*
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 -كمل الجمل التالية بوضع مفعوال مطلقا:أ -السؤال األول:

 انطلقت السيارة ................... -تهتز السفن ................              ب -أ

 

  -حول الجمل التالية إلى المثنى و الجمع :أ -:ثانيالسؤال ال

 الجمع المثنى الجملة

   ماهر   أنت سائق  

   مجتهد   هو طالب  

 

 -أدخل حرف الباء والفاء والكاف على الكلمات التالية: -:لثالثالسؤال ا

 الكلمة + ) ك( الكلمة + ) ف ( الكلمة + ) ب( الكلمة

    السيارة

    المفتاح

 

 

 

 

 -يلي: حدد حرف الجر و االسم المجرور وعالمة جره فيماأ -:سادسالسؤال ال

 اقلب الصفحة
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 الجرعالمة  االسم المجرور حرف الجر الجملة

    كتَب محمد  بالقلم  

    ذهبُت إلى المدرسة  

 

 -أكمل الجدول التالي حسب المطلوب: -:سابعلسؤال الا

 الجمع المثنى المفرد

 ............................ نسران ..........................

 أنياب ............................ ..........................

 

 -ال (  فيما يلي: –حول الجملة االسمية أو الفعلية المثبتة إلى جمل منفية باستخدام ) ليس أ -:ثامنالسؤال ال

 للنسور أجنحة قصيرة . -أ

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

 تتكاثر النسور بسرعة. –ب 

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

 -أكمل الحروف الناقصة فيما يلي: -:تاسعالسؤال ال

....  لؤُل.... سَب.... سما.... شاط 

.... لجو... صدَ.... مْل....  هان 
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