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 " رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري"

 للصف الخامس  المادة: اللغة العربية                                                                   سلطنة عمان

 : اإلجابة في نفس الورقة مالحظة                                                        وزارة التربية والتعليم 

 صفحات  تنبيه: األسئلة في أربع                                            المديرية العامة للتربية والتعليم   

 : ساعتان الزمن                                                         محافظة شمال الشرقيةب

 (2015-2014للعام الدراسي ) ( الثاني نهاية الفصل الدراسي األول ) للدورامتحان 

 :..............................الصف ................................................................:............اسم الطالب

 درجات( 10): أوال النصوص القرائية

 ثم أجب عن األسئلة التي تليه: ،اقرأ النص اآلتي

بم تحس أيها له: فهرعت به الى الطبيب الذي فحصه ثم قال  ،يهزل أأعراضا على ابنها الذي بد الحظت األم

 في بطني ومعدتي اللتين تؤلماني. : أشعر بألمالصغير؟ فأجاب

اختر غذاءك ، ونصحه قائال: ألمك أعطيتك هذه األدوية التي ستخفف :، وقالدعا الطبيب المريض إلى المكتب

ة الرياضة مع وال تغفل عن ممارس ،واحرص على نظافة جسمك ولباسك ،ية له تأثير على الصحةسوء التغذ بحذر ألن

 لذين ال تقدر العيش دون سالمتهما.فالرياضة مفيدة لجسمك وعقلك ال ،الرفاق الذين تحبهم

 :أكمل ما يلي (1

 كلمة "الرفاق " جمع مفردها ................................... - أ

 الطبيب "هرعت به تعني ......................."فهرعت به إلى  - ب

 به (شكت  -سرعت به                      أ -                             رمت به    -)  

 ؟....................................................................................الصغيرممَّ كان يشكو  – (2

 .........................................................................-المريض بــ أطفل نصح الطبيب ال (3

  ........................................................................-ب                                     

بم تنصحه؟ ف ،ويأكل مأكوالت غير صحية ،هية غذائلك زميل ال يهتم بنوع -(4

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

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

 . هات مقولة أو حكمة تؤيد ذلك؟.................................................المحافظة على الصحة واجب علينا –( 5

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

 ؟نوانا مناسبا للنصضع ع –( 6

................................................................................................................ 
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 درجة (12ثانيا : النصوص األدبية :)

 من الحكم واألمثال    

 )درهم وقاية خير من قنطار عالج (

 الجســد ()القلب طليــعة 

 )الزم الصحة يلزمك العمل (

  -أكمل الفراغات فيما يلي : -(1

 اهتمام (  -حماية               -رقابة               -أ( كلمة " وقاية " تعني  ............................. )     

 الوزن ( -الزمن               -المال              -ب( القنطار من مسميات  ............................. )     

 من المحافظة على الصحة. اإليجابي الناتجاألثر اذكر  –( 2

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

"إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله"  أي الحكم السابقة تتفق مع قول الرسول  الرسول الكريمل قوي( 3

 الكريم. 

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

 ؟( شاهدت عامل بناء يعمل تحت أشعة الشمس الحارقة وال يلبس خوذة تحمي رأسه، بم تنصحه4

.............................................................................................................................ولماذا؟

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

  كيات التي يمارسها الطالب تضر بصحتهم، هات مثاال من الواقع على ذلك؟مما يؤسف له أن كثيرا من السلو -(5

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

 ؟كون الصحة تاجا على رؤوس األصحاء( كيف يمكن أن ت6

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

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

 ............................( الحفظ: في كل شبر من ثـــــــــــــرا                           ك .........7

 ......                         األيــــــام   نـصـًرا    أمــجــدا.......................................

..........................................................                          .......................... 
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 درجات ( 10ثالثا : التطبيقات اللغوية : )

 –الجملة الفعلية -المثنى   -المعرفة    -سمية جملة اال: )المة المناسبة من الخيارات اآلتيةامأل كل مستطيل بالكل (1

 الكالم ( –الجمع 

                        

 . اسم يدل على شيء معين                      

    

 .ما دل على اثنين او اثنتين                      

            

 .باالسمهي الجملة التي تبدأ                                 

 .له ثالثة أقسام: اسم وفعل وحرف                                

 

 :اضبط بالشكل أواخر الكلمات التي فوق الخط (2

 ( قريـــب النــصر)لعل                          

 

  -أكمل الفراغ باإلجابة المناسبة : (3

 ...................مثل )لبنى(.ـ........................مثل )مدرسة ( أو بـاالسم المؤنث قد يختم ب -أ(       

 من أخوات كان ........................ و....................... –ب(       

 ( اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة:4

 " سّبح هلل ما في السموات وما في األرض" الفعل في اآلية السابقة هو: -1

 السماوات -في       ج -سّبح        ب -أ

 لنكرة في الشطر السابق:كاد المعلم أن يكون رسوال: االسم ا -2

 رسوال -يكون      ج -المعلم     ب -أ

   -:ن المثنى إلى الجمع وغير ما يلزمم حول الجملة اآلتية –( 5

 ) القاضيان عادالن (  التحويل هو.................................................                  

 تية وغير ما يلزم :الجملة اآلأدخل كان أو إحدى أخواتها على  -(6

 ( ..........................................) اإلخالُص واجب ٌ                          

 ....................................  أصابع ( ) أعط مفرد كلمة -(7
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 : اإلمالء والترقيم والخط :رابعا

 :التي تليهااقرأ الفقرة اآلتية، ثم أجب عن األسئلة 

 الشديد من ملك نفسه  ولكنَّ " ليس الشديد بالصرعة، قال رسول هللا ــ صلى هللا عليه وسلم ــ )      ( 

 (    )   " عند الغضب

 .مة الترقيم المناسبة بين القوسينضع عال (1

 --: استخرج من الفقرة السابقة (2

 كلمة بها همزة وصل ............................ -أ (   

 نون ساكنة .............................ب كلمة تنتهي -(ب  

 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي:  -(3

 متطرفة (   -قطع      -وصل       -أصدقاء ( هي همزة .............................. ) الهمزة في كلمة ) -أ 

  :همزة القطع  -ب 

 ال ترسم وتنطق (    -ال ترسم وال تنطق                - رسم وتنطق                 ) ت                     

  

 أكمل الفراغ بما يناسبه : -(4

 " هي ................................. محمدٌ ( نوع النون في كلمة " ) وما محمٌد إال رسول -أ 

 ................................................. جملتين تأتي بين الفاصلة المنقوطة -ب 

 

    -(  اكتب ما يلي بخط الرقعة :5

 تاه (وقنعه هللا بما آ ،ورزق كفافا ،أسلم)قد أفلح من                 

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

 

 

 لجميع بالتوفيق والنجاحانتهت األسئلة ودعواتي ل

 



المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الشرقية     

 نموذج إجابة االمتحان النهائي لمادة اللغة العربية للصف الخامس

 م 2015/  2014للعام الدراسي  ) الدور الثاني (  الفصل الدراسي األول

 درجات ( 10أوال: النصوص القرائية ) 

رقم 
 المفردة

 الدرجة اإلجابة

 رفيق - أ 1س  
 أسرعت به . - ب

 درجة 
 درجة

 درجتان   .كان يشكو من أمل يف بطنه ومعدته 2س 
 اختيار الغذاء الصحي  -أ  3س 

 احملافظة على النظافة الشخصية  -ب 
 ) يكتفى بعنصرين (            ممارسة الرياضة  -ج 

 درجتان
 

باحلرص على اختيار الغذاء الصحي حىت يتجنب األمراض ويبقى اجلسم  4س 
 ( عن اجإجابة بسسلوبهالطالب إذا عربتقبل إجابة ) والعقل بصحة جيدة 

 تاندرج 

إذا كانت العبارة ) تقبل إجابة الطالب العقل السليم يف اجلسم السليم   5س 
 (دالة

 درجة 

إذا عرب عن الفكرة السابقة  ) تقبل إجابة الطالب. صحة االنسان  6س 
 بسسلوبه(

 ةدرج 

 درجة ( 12ثانيا: النصوص األدبية: )  
 محاية - أ 1س  

 الوزن  - ب
 درجة 
 درجة 

)  أو مالزمة العمل، توفري لوقت واجلهد ،وعقل سليمالتمتع جبسم صحي   2س 
 (الصحة بسسلوبه احملافظة على نتائج  تقبل إجابة الطالب إذا عرب عن

 درجة 

 درجتان  القلب طليعة اجلسد( ) 3س 
أنصحه بضرورة ارتداء غطاء الرأس؛ لكي ال يصاب بضربة مشس فيضر  4س 

 يؤثر ذلك يف أدائه لعمله ويقلل إنتاجه. ذلك بصحته ،و
  درجتان

 ةدرج عدم غسل اليدين قبل الطعام، عدم تناول اجإفطار، اجإكثار من املشروبات  5س 



 التصرفات الغذائية اخلاطئة.الغازية. أو أي مثال دال على 
ب قيمتها إال من فقدها وأصابه املرض ولذلك وجالصحة ال يستشعر  6س 

الطالب إذا عرب عن املعىن  تقبل إجابة).علينا شكر اهلل على نعمة الصحة
 بسسلوبه(ذاته 

 درجتان 

كم حدثت عنك ،  )½(وبكل فجر ترسم ، )½(الطهر معىن يقتدى   7س 
 )½(الشط حىت غردا، )½(املياه

 درجتان 

 

 درجات ( 10ثالثا: التطبيقات النحوية: )   
              املعرفة - أ 1س 

 املثىن - ب
 اجلملة األمسية  - ج
 الكالم - د

 درجتان  
نصف )لكٍل 

 (الدرجة 

 ( فتح) بال        النصر    -أ  2س 
 ( بالضم )    قريب   -ب 

 درجة½ 
 درجة½ 

 بتاء التسنيث املربوطة  - )أ( (1 3س 
 بسلف التسنيث املقصورة  -    
) يكتفى باثنتني لكل منهما نصف  أمسى -  أضحى – صار)ب( 
 (درجة

 درجة ½ 
 درجة½ 

 درجة½
 درجة½ 

 درجة/ درجة رسوال -ج -2سّبح          -أ -1 4س 
 درجة   القضاة عادلون -أ  5س
 درجة صار اجإخالصُ واجبًــــــــا 6س
 درجة أصابع مفردها إصبع  -  7س

 درجات ( 8رابعا: اإلمالء والترقيم والخط: ) 
  درجة  درجة½ ( ./ ) درجة ( ½  :)   1س 
 الشديد / الصرعة  / الغضب  -أ  2س 

 من -ب 
 درجة
 درجة

 مهزة قطع  -أ  3س 
 ترسم وتنطق -ب 

 درجة 
 درجة



 نون التنوين  -أ   4س
 إحدامها سبب يف األخرى  -ب 

درجة   
 درجة 

كتابة حروف األلف والباء والتاء والنون يعطى الطالب الدرجة بشرط مراعاة   5س 
 والكاف خبط الرقعة.

 درجة  

 انتهى النموذج 

 


