
مديرة المدرسة باإلنابة

سعاد البالول/أ

مذكرة اختبار الوحدة الثانية
في اللغة العربية للصف الخامس



القراءة
الجهرية 

محتوى
االختبار

القواعد
النحوية

الرسم 
الهجائي

الثروة
اللغوية

التذوق
الفني

من جنود هللا/ وسام على صدر الكويت/ بصمة الصوت

( الفهم ) لقراءةالجهرية دروس ا

القواعد النحوية

اإلفراد ) حاالت الفاعل -الجملة االسمية وركناها 
(والتثنية

الرسم الهجائي

الهمزة -الهمزة المتطرفة على ألف –بأنواعه التنوين )

(المتطرفة على واو 

التذوق الفني

( تحديد مواطن الجمال–التعبير األجمل )

الثروة اللغوية

–المعنى السياقي -المفرد–الجمع –الضد –الترادف 
التصريف 



الجهرية
(الفهم ) 

دروس 
القراءة



لورانس كريستي

ما أبرز استخدامات بصمة 
الصوت ؟



.ألن هللا ميز بها كل إنسان عن اآلخر 

.الخلق في تدل على قدرة هللا العظيمة

كم عدد البصمات التي منحها هللا لإلنسان ؟.قدرة هللا وإبداعه 

هل تتطابق بصمة الصوت بين األشخاص ؟

ما أنواع البصمات لدى اإلنسان؟



من استخدامات بصمة الصوت الكشف 
. عن المحتالين والمتهمين في الجرائم  





السحاب المحمل بالمطرالذي ينزل فتنتفع به الكائنات

الطاقة الكهربائية

الدعاء الذي

االلتزام بتعليمات السالمة التي تنشر 

.في وسائل اإلعالم

ترتفع درجة حرارة األرض مما يؤدي

.لهالك وموت الكائنات الحية 



إناأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم 

نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز 
.نخل منقعر

تالكائناهللا



اللغويةالثروة 



الكلمة
الضدالكلمة

المرادف
راْبتَكَ –ن أَتْقَ -تَميَّز أَبََدعَ 

ُمْختَِلفَةةُمتباينَ 

َظَهرتَرَزتبَ 

ُمقابِل ظيرنَ 

يَتَفَكَّرلأَمَّ يَتَ 

تَْنُشرهاهاتَبُث  

ثَة نَظيفَةُملَوَّ

فََشلنَجاح

أَْضرارائِدفَو



ةَخزان-زينةخَ زائنخَ 

َعميلُعَمالء

ُجْهدُجهود

نَموذَجنَماذج

َغَزواتَغْزَوةالمفردالكلمة

ِحَكمِحْكمة 

الجمعالكلمة





اختر اإلجابة الصحيحة

.دفع الرجل ثمن البضاعة

.دفع الطفل صديقه

َسدَّدَ 

َضَربَه وأبعده بقوة



الفني التذوق 



.البصمة تختلف من إنسان إلى آخر

البصمة سمة فريدة تميز كل إنسان عن 

.غيره 

اختر التعبير األجمل 

.أبدع هللا في خلق اإلنسان

اختر التعبير األجمل 

.في خلق اإلنسان أشياء عجيبة



.العلم ينير العقول 

.ضع خطا تحت الكلمة التي أعطت التعبير جماال

.القراءة غذاء العقل والروح

.الوطن حصن يحمي أبناءه

.الرضا مفتاح السعادة في الحياة

.األم بحر في العطاء

بشير

يداعب



النحوية القواعد











الهجائيالرسم









أكمل الجمل بكلمة بها همزة متطرفة على الواو

.من البحر .......... نستخرج -1

............يسير الطفل بــ -2

الفرص بين ........يجب أن نحقق -3
.العاملين

المتهم على االعتراف ......... لن -4

.بجريمته 
.بحالة الطقس .......... نستطيع -5


