المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتعليم ...........
االبتدائية ...........

اختبار الفرتة الثانية الفصل الدراسي الثاني للعام 1443
ملادة لغتي اجلميلة الصف الامس (منوذج إجابة)
السؤال األول
وبين عالمة رفعه يف كل جملة من الجمل التالية
أ  /حددي الفاعل ونوعه
ي
الجملة
يحب المسلمون الخي
تسي السيارات يف الشارع
ب/
اجعل كلمة ( أخوك
ي

الفاعل
المسلمون
السيارات

نوعه
جمع مذكر سالم
جمع مؤنث سالم

) فاعال يف جملة مفيدة

:الدرجة 3:

عالمة رفعه
الواو
الضمة

 :الدرجة 1:

سمع أخوك النصيحة
ج/
أعرب الجملة التالية
ي

إعرابا تاما الدرجة 3:

يجمع الفالحان الثمار
إعرابها
الكلمة
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة
يجمع
الفالحون فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم
مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة
الثمار
د /اختاري من بي األقواس اإلجابة الصحيحة واكتبيها يف الفراغ
 0تتناول فاطمة ..........من األطعمة -تستخدم المصانع ........الحديثة

الدرجة 1:

( نوعان  -نوعي )
َ
( اآلالت  -اآلالت )

ـه /
وبين نوعه
يل
ضع خطا تحت المفعول به يف كل جملة مما ي
ي
ي
 وجه المعلم أخاك للطريق الصحيح -كرم المدير التالميذ عل تفوقهم

الدرجة 2:

نوعه مفرد من األسماء الخمسة

نوعه جمع تكسي
تابع

تابع
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الثاب
السؤال
ي
بين السبب
الن رسمت همزتها عل واو يف الجمل التالية ثم ي
 حددي الكلمات يالدرجة 2:

السبب
الكلمة
الهمزة ساكنة وما قبلها مضموم
المؤمنون
الهمزة مفتوحة وما قبلها مضموم
مؤدبة

الجملة
المؤمنون إخوة
هند تلميذة مؤدبة

صل حروف كلمة ( ي ء ث ر ) ثم اكتبيها بشكل
 -ي

صحيح الدرجة 1:

يؤثر
اكتن ما يمل عليك
ي

 :الدرجة 2:

العاقل تؤدبه النصيحة 0
السؤال الثالث :
 -اختاري اإلجابة الصحيحة من بي األقواس

الدرجة 3:

 -1تنقسم حروف خط النسخ من حيث كتابتها عل السطر إىل
( ثالثة أقسام  -قسمي  -أربعة أقسم )
( تيل عن السطر  -ترتكز عل السطر )
 -2الحرو ف  :ن ل و
 ج  -ق )( ب
 -3من الحروف المستقرة عل السطر

اكتن الجملة االتية بخط النسخ
ي

الدرجة 2:

الزهر جميل
ـــ
ن
ا تهت الأسئلة
ال
معلمة  :نورة الأحمري

