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 الفحص النهائي للصف الخامس

 سالميةإقراءة وتربية 

 القراءة:
 

 اقرأ النص وأجب على األسئلة التالية: -1

كان أخي صالح يلعب بالكرة, وفجأة أصاب زجاج نافذة الجيران. وعندما أخبر والدنا, أمره 

للجار واالعتذار منه. وعندما اعتذر صالح من الجار قال له الجار, ال عليك بالذهاب 

 رك.ياصغيري لقد قبلت اعتذا

ولما عاد صالح الى البيت قال له أبي: احرص يابني دائما على راحة الجار والتتسبب أبدا 

 في ازعاجه وأذيته. 
 

 من هم الشخصيات, وماهي المشكلة وكيف تم حلها؟ -2

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

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

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

 يماذا أمر األب ابنه, ولماذا؟ -3

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

 هل تحرص على راحة جارك ولماذا؟ -4

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

 بماذا تميز موقف الجار ولماذا؟ -5

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

 ب الكلمات اآلتية بجملتين مفيدتين:أرت -6

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

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

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

.... ................................................................................................................... 
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 اكتب جمل على نمط الجمل التالية؟ -7

 ال يتسع الجسر اال لخروف واحد

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

 كان التلميذ كسوال,ثم أصبح مجتهدا

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

 خالد نتعاون لحل تمارين القراءة تعال يا

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

 

 اذكر أضاد الكلمات التالية: -8

مرتفع..................../اشتد....................../الحار....................../ 

 دخول....................../جميلة................./ترحيب....................../ 

 

 أضع االشارة صح أمام الجمل الصحيحة:  -9

 ..............الصديق الينصح صديقه.

 ..............يتوجه الصديق اللى صديقه للتحية.

 ..............الهدية تعبير عن الشكر.

 

 ابحث عن جذر الكلمات التالية: -11

 مريض................./دراسة...................../شفاء.................../عودة....................

 قريب..................

 أعيد كتابة الكلمات التالية: -11

 زيارة المريض من فعل الخير

1..................................................................................................

2............................................................................................... 

3................................................................................................. 
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 :التربية االسالمية
 

 االسئلة التالية: اقرا النص وأجب على -1

 تعالى على كل مسلم عاقل بال  قادر ماليا وصحيا مرة واحدة ف  العمر. الح  فرض هللا

أكبر الح  , ليتطهر بها االنسان من الزنوب والخطايا. ويمثل عبادة فرضها هللا تعالى

تجمع للمسلمين, حيث يجتمعون على عبادة هللا وحده. ويح  المسلمون الى بيت هللا 

 الحرام ف  مكة المكرمة لتأدية مختلف شعائر الح  الت  فرضها هللا عليهم.
 

 أضع دائرة حول الجواب الصحيح: -2

 هل يجب الح  على الفقير       نعم       ال

 هل يجب الح  على المريض    نعم       ال

 هل يجب الح  على المجنون    نعم       ال

 ة هللا      ألجل السياحةلماذا يح  المسلم                لطاع
 

 اضع دائرة حول الجواب الصحيح:  -3
 

من مفسدات الصوم: الوضوء/ األكل عمدا/ الق ء عمدا/تطهير األموال/الشرب عمدا 

 /اعطاء الزكاة للفقراء والمساكين.
 

 الصحيح: االشارة صح امام الجملة الصحيحةأضع  -4

 ..........اليكون المسلم صادقا مع غيره

 ..........الكذب صفة تؤدي بصاحبها الى الهالك

 ..........المخادع ناجح ف  أفعاله

 مامعنى التواضع؟  -5

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

................................................................................................. 
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 كيف يكون االنسان متواضعا؟ -6

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

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

 

 تحدث عن قصة تعرفها للرسول الكريم عليه الصالة والسالم -7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................. 
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 أسئلة الصف الخامس لمادة القواعد 
 

 أضع خطا تحت المفعول به وخطين تحت االسم المجرور: -1

 أكلت طعاما شهيا وشربت عصيرا لذيذا. -

 اشتريت تفاحة من بائع الخضراوات. -

 بالملعقة.شربت من القارورة وأكلت  -

 شاهدت ولدا يبك  ف  الحديقة. -
 

 أضع خطا تحت الفاعل وخطين تحت االسم المجرور: -2

 يذهب الولد الى المدرسة. -

 يأكل خالد العنب من السلة. -

 يقدم الرجل مساعدة للمحتاجين. -

 تحدثت زهرة مع المدير. -
 

 أضع خطا تحت المضاف اليه:  -3

 أقيمت الحفلة ف  ساحة المدرسة. -

 الهدايا على الطالب المتفوقين.وزع المدير  -

 مكتبة المدرسة واسعة. -

 باب البيت مقفل. -

 أضع فاعال أو مضاف اليه ف  الفراغ: -4

 كتب.......................رسالة. -

 سائق......................ماهر. -

 انتهت......................من دروسهن. -

 كتاب.......................ف  الخزانة. -
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لمبتدأ وخطين تحت الخبر وأضع الحركة أضع خطا تحت ا -5

 المناسبة:

 الجو جميل هذا الصباح. -

 السماء صافية. -

 الغرفة مقفلة. -

 أصحح الجمل اآلتية: -6

 الجزر مفيدات............................ -

 الطبيب ماهرة............................ -

 المريضان نائمة.......................... -

 ناشطتان.......................الممرضات  -

 

 أدخل كان أو احدى أخواتها عل الجمل اآلتية وأحرك آخر الكلمات:  -7

 الرياضة مفيدة............................................................ -

 الكرتان كبيرتان........................................................... -

 ...........................................................الملعب واسع... -

 المتفرجون متحمسون.................................................... -

 

 أذكر جمال يكون فيها كان: -8

 جملة فعلية:........................................................ -

 ...............................:..........................مثنى  -

 جمع مؤنث سالم:................................................... -

 جمع مذكر سالم:.................................................... -
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 أدخل ان أو احدى أخواتها على الجمل اآلتية:  -9

 صافية........................................................السماء  -

 المدينة كبيرة.......................................................... -

 البحر هادىء.......................................................... -

 .............الشباب يمارسون الرياضة.............................. -

 المالكمان قويان....................................................... -

 الثل  يغط  الشوارع.................................................. -

 السيارتان متوقفتان................................................... -

 

 أعرب المفردات التالية: -11

 الكسول ناجح بالمسابقةلعل  -

 الكسول  -

 ناجح -

 بالمسابقة -

 الكتاب رائعان  -

 الكتاب -

 رائع -

 كان الجو لطيف -

 الجو -

 لطيف -
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اضع الكلمات التالية مع الضمائر التالية باالضافة الى  -11

 ضمائر الملكية:

 قناع –طاولة  –كتاب 

 أنا..................../..................../........................

 ..................../..................../........................نحن

  ..................../..................../........................انت

 ..................../..................../........................أنت

  ..................../..................../........................أنتم

 ..................../..................../........................أنتن

 ..................../..................../........................هو

 ......................................../..................../....ه 

 ..................../..................../........................هما

 ..................../..................../........................هما

  ..................../..................../........................هم

 ................../............................................/..هن

 

 أعرف الكلمات التالية وأضعهن ف  جملة مفيدة: -12

 ................../.........................................كتاب -

 ................./.............................................دجاجة -

 .................................................../...........مدرسة -

 ....................../............................................بنت -

 ................................../..............................الكرة -
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 أعرب الجمل التالية: -13
 

 أكل سام  التفاحة -
- .................................................................................................

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

 وقع القلم على األرض -
- .................................................................................................

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

 تذهب أمل الى المدرسة -
- .................................................................................................

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

 أحدد الفعل المضارع والفعل الماض والفعل األمر: -14

 اركضيركض, يذهب. مشى, اذهب, كل, يسبح, اقفز, اكتب, سبح, رفع, كتب, 

 ........................................................:األفعال الماضية 
.................................................................................. 

 ..................................:األفعال المضارعة 
................................................................. 

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

 األمر:..................................................................................... أفعال 
................................................................................................... 

 

 …هللا ءنشاإ   ابلتوفيق. نهتت إلأس ئةلإ  
                                                                   

 نج  إمعلمة الصف:   


