
 

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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 لغيت اجلنيلة  ملادة التقويه  القبلي مناذج 
 ابتدائي  اخلامسالصف 

   األول  الفصل الدراسي 



 .االبتدائياخلامس للصف  التقويم  التشخيصي  األول 
 بسه اهلل الرمحن الرحيه 

 :..........................  االسم 
ًَ  : ............. الفصل  لِ ٌَ ا  ِحٌحَة ِممَّ  ٔ :أَْخَتاُر اْْلَِجاَبَة الصَّ

ُثْوُر ) َكلَِمُة  ْهَدأُ  ِضّدَها( ٌَ عَملُ  ٌَ ْعلُو  ٌَ ٌَ 
اُر )  جَّ ادُ أَْتَقَن النَّ  عطفَحْرف  َمْعُطوف َعلٌه َمْعُطوف :نوع كلمة الحداد( َعملَهَما َوالَحدَّ

ٍر َسالِم أََحبُّ الَعاِملٌِنَ   ُمْفرد َجْمع َتْكِسٌر َجمع ُمذكَّ

اَعُة اْْلََن ؟؟.........  ِعندَ  َكمْ  َماذا اْلسَّ
دُ   ٌْ ٌُفِ ْرتٌِب والَّتْعقٌِب ُثمَّ  َحْرُف َعْطٍف  َراِخً التَّ ة التَّرتٌِب والتَّ ٌَّ  الَمِع

الُ ُهْم   ُهما الِذٌن الَّتً .َبَنْوا الَمْنِزلَ ..........اْلُعمَّ

ٌد ) ٌْ ٌد ( اْللََّبُن ِغَذاٌء ُمفِ ٌْ  فِعلٌ ُمضاِرع ُمثنى ِصَفة :َكلِمة ُمفِ
اِرعِ ........ ًْ اْلشَّ َة فِ  فًِ َعلى ال أَْلَعُب اْلَكرَّ

ْرِمً ٌَ  َرَما ِرماَء َرَمى :اْلفِْعلُ الَماِضً ِمْن َكلَِمٍة 

ـدُ  ٌُْؤكِّ  الفِعل بهالَمْفُعول  الَفاِعل ......اْلَمْفُعْولُ اْلُمْطلَِق ُهَو اْسٌم 
ًرا " اْلِعَباَرةُ  ٌْ ُ َخ ُدلُّ َعلَىَ " َجَزاَك َلْلْاَّ ٌَ  ُدَعاء اْستِْفهام َنِهً :أُْسلُْوُب 

 هـُم أْنتم َنحن :ِمْن َضَمائِِر اْلُمَتَكلِّمِ 
ًْ َكلَِمة  اِطئ )ُكتَِبْت اْلَهْمَزةُ  فِ اء األلِف :َعلََى (اْلشَّ ٌَ طر ال  السَّ



 التشخيصيالتقويم  

لًِ  ٌَ ا  ُد َحْرَف اْلَعْطِف َواْلَمْعُطوِف ِممَّ  ٕ :أَُحدِّ
 المعطوف حرف العطف الجملة

اَن ُثمَّ  اْلُتَفاحَ   مَّ    َقَطَف اْلَفََلُح اْلرُّ

ائَِرةِ  لَى بِاْلطَّ ٌْ    َساَفَرْت َفاِطَمُة َولَ

 من  المدرسةجاء أحمد   :ما َتْحته َخط فًِ الُجملة أعرُب  ٖ

 إعرابها الكلمة 

 ِمنْ 

   الَمدَرسةِ 
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َماء   ْقرأ    -السَّ فء    -ٌَ ْبدأ      -الشَّواِطئ     -الدِّ  ُتْخِطئ   -ٌَ

الًِ  ابقة بَِحسِب َنوع الْهمزِة فًِ الَجْدوِل التَّ  :أصنُف الكلمات السَّ
ٗ 

اء الَهْمَزة الُمَتطرَفة َعلَى األلِف ٌَ طر الَهْمَزة الُمَتطِرفة َعلَى ال  الَهْمزة الُمَتطرَفة َعلَى السَّ

  

  

الًِ" الَباء ُثمَّ الَفاء " أُدخلُ َحْرف   ٘  :علَى الَكلِماِت فًِ الَجْدوِل التَّ

 "الَفاء"الَكلِمة َمع  "الَباء"الَكلِمة َمَع  الَكلِمة 

 الَجَمل

   الَقلَم 
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لًِ  ٌَ ا   ٙ :أَْخَتاُر الَكلَِمَة الُمَناَسَبة َوأَْكُتُبَها َمَكان الَفَراِغ فًِ ُكلِّ فِْقَرٍة ِممَّ

ْسِخ  7 الٌِة بَِخط النَّ  :أكتُب الُجْملَة التَّ
اِعً بِالَعَصا فًِ ُسوِق َغَنِمه   .ٌَسَتِعٌُن الرَّ

 االْسم  الَفاِعل  النَّص  
 الَمْجُرورِ 

أتً َبعد َحرِف الَجر ................ ٔ. ٌَ  .ُهو اْسم 

 .( َمْجُموَعة ِمْن الفِْقَرات َتُضم فِْكَرة َواِحدة .............  )ٕ.

اِهرة َعلَى آِخِره................. ٖ. مة الظَّ  .َمرفُوع وَعَلَمة رْفِعه الضَّ
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َها ٌْ لِ ٌَ ِة َمَع الَحْرِف الَِّذي  ٌَ ُد ِكَتاَبَة الَكلَِماِت الّتالِ ٌْ  8 :أُِع

9  ًَ الِ ٍث فًِ الَجْدَوِل التَّ ٍر وُمَؤنَّ ُف الَكلماِت إلَى ُمَذكَّ  :أَُصنِّ

ُجل   -األُم ) َجرة  –الرَّ  (َعلًِ  –الَقلَم  –الشَّ

 = ............ بـ + اللُُّحوم ٔ.

 = ............كـ  + الَّلـٌـل  ٕ.

 الُمَؤنَّث الُمذكر
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ِه َوَسلََّم : َعن أَبًِ ُهَرٌَرة ـ رضً َلْلا عنه ـ َقال ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى َلْلاَّ قُولُ َسِمْعُت َرُسولَ َلْلاَّ ٌَ: 

  َْحَمَة ِماَئَة ُجْزٍء َفأَْمَسَك ِعْنَدهُ تِْسَعًة َوتِْسِعٌَن ُجْزًءا َوأَْنَزلَ فًِ اأْلَْرِض ُجْزًءا َجَعل ُ الرَّ َلْلاَّ

َة أَْن ُتصِ  ٌَ َتَراَحُم اْلَخْلُق َحتَّى َتْرَفَع اْلَفَرُس َحافَِرَها َعْن َولَِدَها َخْش ٌَ  ُه ٌبَ َواِحًدا َفِمْن َذلَِك اْلُجْزِء 

ٔٓ 

ِث الشرٌف أ- ٌْ  :أَْسَتْخِرُج ِمَن اْلَحِد
ا َوآَِخُر ُمَضاِرًعا • ًٌ  فِْعََل َماِض

 : ...........الفِعلُ الُمضاِرع , : ................ الفِعل الَماِضً             
 .......................: َمْفُعْوال بِِه •
 َحْرَف َجرٍّ َمَع االْسِم اْلَمْجُرْورِ •

 : .......................االْسُم اْلَمْجُرْورِ : ........... َحرُف الجرِّ            

الٌة ب- َم الَمْكسورة َعلى الَكلِماِت التَّ  :  أُْدِخلُ الَلَّ
 .............:األَرض •
 .............: الَخْلق •
 ..............: الجزء•
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َة بَِكلَِمٍة ُمَناِسَبةٍ  ٌَ الِ  ٔٔ :أُْكِملُ الَفَراَغاِت التَّ

ِمٌنه  ٕٔ ٌَ  أَْخَتاُر الُمَراِدَف الُمَناِسب لُِكلِّ َكلِمٍة َتحتَها َخط بِوْضِع َعَلَمة       

 ...........اْلَنَعاَمة َنْوع ِمْن أَْنَواِع 1.

ِرْيُق َسْهٌل ) ِعْنَد َنْفي ُجْملَة ...... َنْسَتْخِدُم اْْلََداَة 2.  (  اْلطَّ

 ( : ..........قُـطـر ) َجْمُع َكلَِمة 3.

 .....................َعلََى ( َقـَرأَ ) ُكِتَبْت الَهْمَزةُ ِفْي َكلَِمة 4.

 اْلَقاِرب َيوم الِعيد  اْجَتَمع1.

 الَبطُّ ِفي الَماءَيعوُم 2.

 َنِضيرةٌ ألَوان الَورِد 3.

َتَفرق 

َيْسبح 

َقِبيَحة 

 الَتقى 

يُغوص 

َكثيرة 

َجاء 

َيْسبح 

َجِميلة 



ٖٔ 
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ٌُر تغرًٌداغّرَد  :الُجمل الَتالٌة أعرُب   الطَّ

 إعرابها الكلمة 

 َغَرد

ٌُر     الطَّ

 تغرًٌدا

 َدَرَس 

ُد   ُمَحمَّ

 الَقَواِعدَ 

     َُد الَقَواِعد  َدَرَس ُمَحمَّ



 التشخيصيالتقويم  

 إعداد المعلمات 

 نجوى الفقٌه      نجود الشرٌف      وفاء العمري

 ٘ٔب 


