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لغتي الجمیلة
الفصل الدراسي الثاني 

اختبار مھارات الفترة الثالثة

........الرقم : .........: ..........خامسالالصف .................................................اسم الطالب : .....

: بالشكل آخره ضبط مع  ً مناسبا مستثنىً  بوضع التالیة الفراغات أمأل

.................إالمكتملةالساعة- 1

...............إالالجنوداصطف- 2

...............إالالقصیدةحفظت–3

: األول المثال غرار على , التالیة األفعال من المنقوص االسم ھات

المنقوصاالسم الفعل م

لراجيا رجا 1

دعا 2

نجا 3

قضى 4

حمى 5

امأل الجدول التالي :
عالمة اإلعرابنوعھاالسم المجرورحرف الجرالجملم

زار عدد من األطفال الحدیقة1

تغطي المنطقة كثیر من النباتات2

الحجر األسود محاط بإطارین3

نظرت إلى أخیك وھو یرسم4

مررُت بالمتطوعین 5



معلم المادة/ ماجد الرشیديالتوفیق والنجاح,,,                          أرجو لكم 

.......................................اسم الطالب :...............المملكة العربیة السعودیة                     
)خامس (  الصف : وزارة التعلیم

المادة : لغتيلتعلیم بمنطقة الریاضالعامة لدارة اإل
الیوم : الرابعةتقویم مھارات الفترة التحریري لختبار الااالبتدائیة          الصحابة مدرسة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- :) فیما یليحسب ما درست من المھاراتإختر اإلجابة الصحیحة (- :السؤال األول

یتفائل )-یتفاءل - ..................... اآلباء ألطفالھم بمستقبل سعید.             ( یتفاأل  -1

البراؤة )-البراأة  -إنا في زمن الطفولة و............ و الطھور.        ( البراءة  -2

الحذاءان )-الحذائان  -( الحذأان  .... جمیالن.ھذان .........-3

جمیعھما )-الجمیع  - ( جیعھم  المخترعون ................. بقوة اإلرادة          یتصف -4

الكل )- كلھم  - ( كالھما  خرج الطالب ..................                                -5

القرآن )- القراأن  -( القرءان  اسم الكتاب المنزل على نبینا دمحم ھو ...........           -6

أدم )-ءادم  - ( آدم  اسم أبو البشر ھو .................                                -7

-رجا المعطوف علیھ وحرف العطف والمعطوف :مستخأكمل الجدول التالي -السؤال الثاني:
المعطوفحرف العطفالمعطوف علیھاألمثلة

ظھرت السعادة على الوالدین والولدین
جاء أبوك فأخوك

رأیت محمدٌ ثم خالدٌ 

-صنف الكلمات التالیة بحسب الجدول أدناه :-السؤال الثالث:

قلم–العلم –كتاب –خالد 
لنكرةاالمعرفة

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

-بالجدول أدناه :من الصفة والموصوفحدد كل -السؤال الرابع:

الموصوفالصفةاألمثلة

ھذان طالبان ماھران

تین رائعتیناستلمت جائز
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