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 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم 

  العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة اإلدارة 
 لصف السادس ا لغتيملادة   الفاقد التعليمي

 (الثاني الدراسي الفصل)مهارات الصف الخامس 

 
 اجتنب االهمال. ............................................يا أيها  -1

            الطالب أحمد            رجل 
 اجتننب النميمة.  ............................................ يا أيَُّتها -2
           زهرة           هدى الطالبات 

 إىل البيِت ِمَن املدرسِة.  ............................................  املسجد -3
           أقرب           بعيد  كبي 

 درعها.أدخلت السلحفاُة رأسها داخل  -4
 طة على ألف متوس ةالكلمة التي احتوت همز 

           أدخلت           رأسها  داخل 
 أقوى الحركات -5
           الضمة           الفتحة  الكسرة 

 ضد كلمة يعطي  -6
          يأخذ          يأكل  يسعى 

 الفعل زأر مضارعه -7
           يزأر           زئي  زائر 

 ِكَتاُب اهلِل ُنوٌر، نوع املبتدأ  -8
  رد         فم            جمع  مثنى 

( إذا كان مفرداً أو جمع تكسي أو  ............................................عالمة رفع املبتدأ والخرب ) -9
 جمع مؤنث ساملاً.  

           الضمة           الكسرة  الفتحة 
 املؤمنون مخلصون، نوع الخرب  -10
  مثنى          مفرد          جمع مذكر سالم 

 املسلم.  ............................................املسلم  -11
           أخا          أخو  أِخي 
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 ، اسم التفضيل من الكلمةالسرعة  -12
           أسرع           يسرع  مسرع 

 الكلمة املختلفة -13
          ممرض            طبيب ساعة 

 يقطنون بمعنى  -14
           يختفون           يقيمون  يسبحون 

 ألوان الزهور جميلة، نوع )الزهور(  -15
           جمع تكسي          جمع مذكر سالم  مفرد 

 يف معملِهما للبحِث.   ............................................ يمكث -16
    الباحثني             الباحثان 
 ، الفاعل يف الجملةُتلِحُق املبيداُت الحشرية الضرر بالبيئة  -17
           املبيداُت            الحشرية  بالبيئة 
 كثياً عن تاريخ اململكة.   ............................................ يقرأ -18
           املعلُم           املعلِم  َاملعلم 

 الكلمة التي تدل على البيئة النظيفة -19
            دخان املصانع            تنقية الهواء  يلوث الهواء 

 ألنهاَؤِدي، كتبت الهمزة على ؤ يُ  -20
   مفتوحة وما قبلها مضموم                مفتوحة وما قبلها مفتوح   
   اكنمفتوحة وما قبلها س 
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