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 األساسية التالية :الورقة األولى : وتشتمل على الكفايات 

 : نص خارجي يليه أسئلة متنوعة حول النص املسموع يتناسب و مستوى الطلبة. استماع وفهم -1

ب فِيه فقرة ُمراعًيا (( :  -2
ُ
 تعبير : عبارة عن موضوعين )) يختار الطالب أحدهما ويكت

 

 : ترك فراغ قصير في بداية أول سطر .1

 : ِكتابة الُجمل ُمتسلسلة .2

رقيم التي درسها ) . / ، / ؟ / !  / : ( .: تو 3
َّ
 ظيف عالمات الت

 : ِكتابة الكلمات صحيحة ِإمالئًيا .4

 استخدام أدوات الربط بين العبارات ) و / فــ / ثمَّ ( وقد تمَّ تدريب الطالب على استخدامها في الصف . :5
 

قعةالخط :  نسخ عبارة بخط  -3  ووضوحه وأشكال الحروف .كما هي ُمراعًيا ترتيب الخط  الرُّ

 : في الدروس التالية :  اإلمالء  -4

 الهمزة املتوسطة املفتوحة وما قبلها مد باأللف أو الواو .: 1

 -بة فيما يلي في مكانها املناسب من الفراغ في الجمل التالية :ضع الكلمة املناسالسؤال األول : 

 
 

 . الطالُب عن اإلجابة من املعلم  تساءل  أ. 

 أقل اهتماًما من الوسائل املرئية . املقروءةصارت وسائل االتصال  ب.

فولة  براءة ج. ما أجمل 
ُّ
 . الط

 . باللؤلؤ  مملوءةد. فتح الغواص املحارة فوجدها 

 حجُم السائل في الكوب بعد تعرضِه للحرارة . تضاءل . هـ 
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  توسطة املفتوحة وما قبلها حرف ساكن غير املد .الهمزة امل: 2

 

 امتحان نهاية  الفصل الدراس ي األول 

 مذكرة مراجعة

 

                                             الخامس : الصف

 السنة الدراسية                                       اللغة العربية : املادة

 فوزية جاسم :ةاملعلم 2018-2019

 املقروءة / تساءل / مملوءة / تضاءل /  براءة

كتب 
ُ
ا غير املد بالواو أو الت

ً
ا ساكن

ً
ياء الهمزة على األلف وسط الكلمة إذا كانت مفتوحة وما قبلها حرف

ة
 
ْين / فْجأ

 
أ  مثال : ُجْز

 مثال : 
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ِب الخطأ في كتابة   السؤال األول :
 -: إن ُوِجدالتي تحتها خط في الجمل التالية  في الكلماتالهمزة صو 

ا أ. 
ً
 هادئ

ُّ
 وفج  كاَن الصف

ً
الب  ئة

ُّ
     .صرخ أحد الط

ً
 وفْجأة

ملب. 
 
 .هذا العام  الفالُح في زيادِة محصولِه  يأ

ءَ ج.  لالرجل بكلبِه ، فيوفر لُه  فير 
َ
ئك
َ
  .واملشرب  امل

ُ
ف

 
 يْرأ

 بَم تسببت الفيضانات د. 
 
ساة    .كبيرة   ساة  ئ

ْ
أ  ِبم 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الهمزة املتوسطة املفتوحة وما قبلها حرف مضموم .: 3
 

 -: أكمل الجمل التالية بكلمة تحتوي على همزة متوسطة مفتوحة وما قبلها مضموم  :السؤال األول 

لواأ: قالت املعلمة : أيها الطالب ، ال  ِ
ؤج 

ُ
 الدراسة بل احرصوا عليها مستمرة ومتواصلة . ت

سب: سألت املعلمة : من هو   ِ
 الدولة األموية . ُمؤس 

رلب ج: نظرت املعلمة للمجموعات فسألت : من هو الطا ِ
 
ؤث
ُ
 بينكم ؟ امل

ند: دعت املعلمة طالبها لتأدية الصالة بعد أن سمعت صوت  ِ
 
ؤذ

ُ
 امل

 

ؤاده: كرمت املعلمة الطالب 
ُ
 الجتهاده وُمثابرته . ف

 

 
 

 

 الهمزة املتوسطة الساكنة  و قبلها مضموم .: 3

 في كتابة الهمزة في الكلمات التالية : إن ُوجدصوب الخطأ :  السؤال األول 
 

كل ُيْءكل ........................... ؤُبؤبُ 
ْ
 ُيؤ

سفة
ْ
سفة ُمأ

ْ
خذ ُمؤ

ْ
 ........................... ُيؤ

منة ُمْءمنة
ْ
م ُشْءم ُمؤ

ْ
ؤ

ُ
 ش

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الورقة الثانية : وتشتمل على الكفايات األساسية التالية :

 فهم املضمون : 

 
ً
ن تتكلم   : قصيدةأوال  حفظ األبيات  ) من البيت األول إلى البيت السادس ( .: البحري 

 

كتب مما حفظت األبيات 1
ُ
 التي تدلُّ على املعاني التالية :: أ

 أ. البحرين غنية بالثروات مثل البترول في املرتفعات واللؤلؤ في البحر . 

 من الآللي                 بي  البتروُل في الهضباِت جار      
ُ
مين

َّ
 وفي بحري الث
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 وجنوًباب. تتنافس السفن في الخليج على العمل والصيد 
ً
 . وتتحرك في جميع االتجاهات شماال

 في الطوامي    
ْ
ماِل                وأشرعتي تبارت

َّ
 تسيُر من الجنوب إلى الش

ن الصورة الجمالية فيه :3 ِ
 : اشرح البيت التالي ، وبي 

 شواطئ كالعذارى        ُيغني للسعادِة والجماِل ونخلي في ال

 تشتهر البحرين بالنخيل الذي يشبه الفتيات الجميالت .الشرح : 

ه الشاعر جمال الن الصورة الجمالية :  خيل على الشواطئ وهي تتمايل بالفتيات الصغيرات الجميالت الالتي تغني .شبَّ
 

ر معاني املفردات التالية :4 ِ
 : فس 

ِسرُّ 
ُ
 متدفق       :  جار                                                          تفرح :  ت
    

  : تبارت   
ْ
وامي                                                تسابقت

َّ
  املياه العميقة الهائجة  :  الط

 الفكرة العامة للقصيدة ؟: ما 5

 .الفخر بالوطن وتاريخه املاض ي والحاضر 

د خيرات مملكة البحرين .6 ِ
 : عد 

 البترول في الهضبات . /1

 اللؤلؤ في البحر . /2

 : ما هي مظاهر الجمال في مملكة البحرين ؟7

 ة والزهور املتناثرة عليها الرمال الذهبي
 

 ثانًيا : القراءة الخارجية :
 

 : اقرأ النص التالي وأجب عما يليِه من أسئلة .1

 عل هذب  م ولد   ي كريم وكان كريم  كان هناك طفل صغير يدع
ً
حضور الدروس الدينية املفيدة  ىذو خلق قويم، يحرص دائما

شديد،  هذه الطيور باهتمام   ىسطح منزلها، وترع ىبتربية بعض الطيور علباملسجد، وكانت والدة كريم سيدة منزل تقوم 

 الرعاية واالهتمام، وفي لىإتحتاج  أرواح  فكانت تقدم لهم وجبات الطعام في مواعيد منتظمة فهي 

دروس العلم باملسجد وطلب منها أن تعلمه كيف يسقي الطيور  أحدوالدته بعد أن عاد من  إلىذهب كريم  األياميوم من  

 في  األوانيتقوم بوضع املاء في بعض  أنهاتشرح له الطريقة وتخبره  أمهالسطح، فأخذت  علىالتي تربيها 
ً
الصباح يوميا

 . رب هذه الطيور تش ىواملساء حت

 عن والدته ، 
ً

فطلب كريم من والدته أن تترك له هذه املهمة ، فهو من يريُد أن يضع املاء يومًيا للطيور وُيطعمها أيًضا بدال

غم من غرابة هذا الطلب بالنسبة إلى األم إال أنها ُسِعدت كثيًرا بتفكير ابنها كثيًرا من طلب ابنها  األمُّ تعجبت  وعلى الرُّ

افق  من الصعود يومًيا إلى سطح املنزل .وو
ً

 ت على الفور لعلها ترتاُح قليال
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 : ضع عنواًنا مناسًبا للنص السابق .1س

لق الحسن
ُ
 كريم ذو الخ

 كريم  ترعى الطيور ؟2س
 : كيف كانت أمُّ

 .تقدم لهم وجبات الطعام في مواعيد منتظمة 

 : علل . أ: تحتاج الطيور لوجبات يومية منتظمة .3س

 . الرعاية واالهتمام إلىتحتاج  أرواح   ألنها

 ب: طلب كريم أن تعطيه والدته مهمة إطعام الطيور .

 ِلُيخفف العبء عنها وُيشعرها بالراحة .

 ج: استخرج من النص السابق ما يلي :

       ُسعدتفِرحت :  /2                                            يسقييروي :  /1ُمرادف :  -

 طلب كريم من والدته أن تحول لُه هذه املهمة .فعلية :  جملة -

ل الجملة الفعلية إلى جملة اسمية :  - ِ
 كريم طلب من والدته أن تحول لُه هذه املهمة .حو 

 فطلب كريم من والدته أن تترك له هذه املهمة .عبارة تدلُّ على أن كريم ابن  بار  بوالديه:  -

افق كريم في أفعاله ؟ عل -  ل رأيك .هل تو

 .................الرأي : .........................................................................................................

 ................التعليل : ..........................................................................................................
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 القواعد النحوية : : ثانًيا

 

 

 

 

 

 

ل األفعال التالية إلى فعل أمر .1س  : حوَّ
 

ب: طلب  : 2             اذهب: ذهب  : 1
ُ
رح: تشرح : 3              اطل

ْ
        اش

 مفعول به مع ضبطها بالشكل  .2س
ً
 فاعل ومرة

ً
 ثمَّ اعرب الفاعل . : اجعل الكلمات التالية مرة مبتدأ ومرة

 ) الفالح  ( 

 : مبتدأ : 
ً

 الفالُح ُمِجد  .أوال

 الفالُح أرضُه .ثانًيا : فاعل : 
 
 حرث

ا : مفعول به : 
ً
 صافح  البائُع الفالح  .ثالث

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .إعراب الفاعل : 

يور ) 
ُّ
 (  الط

 : مبتدأ : 
ً

 أوال
 
يوُر كثيرة

ُّ
 . الط

  .ثانًيا : فاعل : 
ً
يوُر فِرحة

ُّ
دت الط  غرَّ

ا : مفعول به : 
ً
 اشترى أبي طيوًرا.ثالث

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .إعراب الفاعل : 
 

 مناسًبا في الجمل التالية :3س
ً
 : أضع مبتدأ

ب  . كريُم  - ِ
 طي 

 . األمُّ  -
 
 رحيمة

يوُر  -
ُّ
 . الط

 
 جائعة

  اق  .ش العمُل  -

 
 

دروس العلم باملسجد وطلب منها أن تعلمه كيف  أحدوالدته بعد أن عاد من  إلىذهب كريم  األياميوم من  وفي

 األوانيتقوم بوضع املاء في بعض  أنهاتشرح له الطريقة وتخبره  أمهالسطح، فأخذت  علىيسقي الطيور التي تربيها 

 في الصباح واملساء حت
ً
 . تشرب هذه الطيور  ىيوميا

 عن فطلب كريم من والدته أن تت
ً

رك له هذه املهمة ، فهو من يريُد أن يضع املاء يومًيا للطيور وُيطعمها أيًضا بدال

غم من غرابة هذا الطلب بالنسبة إلى األم إال أنها ُسِعدت كثيًرا  والدته ، تعجبت األمُّ كثيًرا من طلب ابنها وعلى الرُّ

 من الصعود
ً

افقت على الفور لعلها ترتاُح قليال  يومًيا إلى سطح املنزل . بتفكير ابنها وو
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 : أضع خبًرا مناسًبا في الجمل التالية :4س

 الغيوُم   -1
 
دة ِ

 . متلب 
 

 الحارُس   - 2
 
 . يِقظ

 البرامُج   -3
 
 . ُمْمتعة

 . ُمفيد  الغذاُء   -4

 

 

 

 : أ. أنوار البصري  إشراف                                                                 أ . فرجاني روافي  إعداد : أ. فوزية جاسم  

 جهدكملقلبية لكم ابلتفوق وحصد بذور متنيايت ا


