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  التاريخ الثانية الفترة  الفصل الخامس الصف لغتي الجميلة (إجابة) المادة األول الفصل الدراسي
 

يقرأ نص عدد كلماته المهارة :  - أقرأُ النص قراءة جهرية ، و أراعي سالمة النطق و الضبط :1
) كلمة مع مراعاة  صحة 85(

الوقف وسالمة الوصل وتمثيل 
 المعنى.

 أن يكون النص واضح التشكيل-
أن  يكون النص مكتمل المعنى -

 ومشتمال على المهارات القرائية 
أن يقرأ الطالب النص قراءة جهرية -

أدائية مع مراعاة صحة النطق، 
والضبط اللغوي وصحة الوقف 

والوصل، وتمثل المعاني 
 ،واالسترسال دون توقف.

 أن يقرأ مع ضبط اآلخر بالشكل-
يحتسب خطأ الحرف بدرجة وخطأ -

 الحركة بنصف درجة
 ) درجة85الدرجة كاملة من (

 

ْعَجةُ   َعالٌَء َوالنَّ
هِ َهَرَب اْلَحَمُل ِمْن َعالٍء ، َولََجأَ إِلَى أُ  ْعَجِة ، َفَنَ◌اَداهُ ِبُهُدوءٍ مِّ َقاِئالً : أُِريُد أَْن أَْلَعَب َمَعَك ؛   النَّ

وَء . َفَقالَْت  ُه ُيِريُد ِبَصِغيِرَها السُّ ْعَجُة أَنَّ َك ؟ َوَمَشى إِلَيِه ِبُبْطٍء . َوَظنَِّت النَّ َفلَِم َتْخَتِبُئ َوَراَء أُمِّ
، َفَسَقَط َعلَى األَْرِض .. ُثمَّ َنَهَض َغاِضًباَوَبَدأَ َعْتهُ : لَْن َتْجُرَؤ َعلَى االْقِتراِب ِمْنُه ، َوَدفَ  لَِعالءٍ 

َيْضِرُبَها .  
ْعَجُة ِهَي الَِّتي تُ هُ  َوَسأَلَ هُ ُثمَّ َحَضَر َوالُِد◌ُ  ْبَدَة َواللَّحْ قَ  : أَلَْيَسِت النَّ ُم لََك اللَّبَن َواْلُجْبَن َوالزُّ  َوُكلَّ مَ دِّ

افَِئ ،  ؟ أََفالَ َنصَنُع ِمْن ِجْلِدَها ُكلَّ ِحَذاٍء َجِميلٍ  ِغَذاٍء َنافِعٍ  ، َوَنْنُسُج ِمْن ُصوفَِها اْلِكَساَء الدَّ
 . ؟!أََجاَب َعالٌء : َبلَى ! َفَقاَل لَُه َوالُِدهُ : َفَكْيَف ُتِسيُء إِلَى َمْن ُيْحِسُن إِلَيكَ 

 

 
 
 

يكتب عبارات في حدود المهارة :  - أَكتُب ما ُيملى عليَّ بخط النسخ :2
) كلمة  بخط النسخ وفق 50(

 القواعد المدروسة.
أن تكون من الكلمات التي تناولها -

 الطالب قراءة وفهما
يقدم للطالب إما قطعة إمالئية أو أن -

جمال مشتملة على المهارات 
اإلمالئية التي درسها خالل هذه 

  ذات قيمة معرفية الفترة وتكون
 ومهارية ووجدانية.

أن يراعى التزام الطالب بقواعد -
 الخط وموقع األحرف من السطر

أن تقرأ الكلمات على الطالب مع -
 عدم تسكين آخر الكلمة.

 ) كلمة50عدد الكلمات (-
) درجة لإلمالء 50تخصص (-

 ) درجات للخط10و(
 ) درجة60الدرجة كاملة من (-

 

واِء ، َفاْحِرْص َعلَى َتَناُوِل َطَعاِمَك اْلُمَتَواِزِن ِبِاْنِتظاٍم  يُّ ُيْغِنيَك َعِن الدَّ حِّ ُع و الصِّ ِغَذاُؤَك اْلُمَتَنوِّ
ِة اْلِجْسِم ،  ُر َعلَى ِصحَّ ْمَنِة ، َوَذلَِك ُيَؤثِّ ي إِلَى السِّ َعاِم ُيَؤدِّ َوِاْعِتداٍل ؛ ألَنَّ اإلِْفَراَط فِي َتَناُوِل الطَّ

اِتَها وَ  َة  َظاِئفَِها ِبَشْكلٍ وَ َفُيْؤِذي أَْجِهَزَتُه ، َفالَ َتُعوُد َقاِدَرًة َعلَى اْلقَِياِم ِبُمِهمَّ حَّ ٍد ، َواعلَْم أَنَّ الصِّ َجيِّ
اِء الَ   . َيَراهُ إالَّ اْلَمْرَضى ، َفاْلِغَذاُء ُمِهمٌّ لِِبَناِء اْلِجْسمِ  َتاٌج َعلَى ُرُؤوِس األَِصحَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الَِيِة :3 ُد الَمْفُعوَل ِبِه وأُبِّيُن َعالَمَة َنْصِبِه فِي اْلُجَمِل التَّ   -أَُحدِّ
تعرف وتمييز واستعمال المفعول المهارة : 

 به ( العالمة األصلية والفرعية)
 تكون الجمل المطلوب تحديد أن •

المفعول به وعالمته األصلية أو الفرعية 
فيها مفيدة وذات قيمة معرفية ومهارية 

 0ووجدانية 
 ) جمل 3تعرض للطالب (  •

يحدد من خاللها المفعول به وعالمة نصبه 
لكل جملة أربع درجات ، درجتان )الفرعية

لتحديد المفعول به ودرجتان لعالمة النصب  
  درجة ) .12الفرعية ( 

ينوع في الجمل بين العالمات الفرعية 
 واألصلية

  

 عالمة نصبه المفعول به الجملة 

 الكسرة نيابة عن الفتحة يَّاتِ وِ النَّشَ  . يَّاتِ وِ ُيِحبُّ َسْلَماُن النَّشَ  1

 الياء َنْوَعينِ  . َتَناَوْل َنْوَعيِن ِمَن اْلَفَواِكِه َيْوِمّيًا 2

لِميُذ َقَصَص األَنبِ  3  الفتحة َقَصصَ  . َياءِ ـَيْقَرأُ التِّ

 

الَِيِة :4 ُد الَفاِعَل ، َوأبيِّن َعالَمَة َرفِعِه فِي اْلُجَمِل التَّ   -أَُحدِّ
يتعرف ويستعمل الفاعل  :   المهارة

 (بالعالمات الفرعية )
تعرض للطالب أربع  •

جمل  يحدد من خاللها الفاعل 
وعالمة رفعه الفرعية ، لكل 
جملة درجتان ، درجة لتحديد 
الفاعل ودرجة لعالمة الرفع 

 الفرعية 
 درجات 8الدرجة الكاملة : ( 

( 

  

 عالمة رفعه الفاعل الجملة 

َة أُمِّ اْلَقَماِريشَ تُ  1 ُل الَجِزيَرَتاِن َمْحِميَّ  األلف الَجِزيَرَتانِ   .كِّ

 الواو الّزاِئُرونَ   .َيْسَتْمِتُع الّزاِئُروَن ِبُمَشاَهَدِة اْلَحديَقةِ  2

فُ يُ  3  الواو أَُخوكَ   .اَنُه ِباْلفُْرَشاِة َواْلَمْعُجونِ نَ  أَُخوَك أَسَنظِّ

ةً  4 الَِباِن َمَواِضيَع ُمِهمَّ الَِبانِ   .َطَرَح الطَّ  األلف الطَّ

 

الَِيِة إِلَى أَْسَماِء َتْفِضيٍل ، ُثمَّ أُْدخِ -5 َفاِت التَّ   : َها فِي ُجملٍَة ُمفِيَدةً لُ  أَُحوُل الصِّ
يتعرف ويستعمل المهارة : 

 أسلوب التفضيل
تعرض للطالب في جدول 

صفتان  ويطلب إليه تحويلهما 
إلى اسمي تفضيل ثم يضعهما 
في جمل مفيدة ، لكل تحويل 

درجتان ولكل جملة مفيدة 
درجتان. الدرجة الكاملة : ( 

  درجات ) ..8

 

 الجملة المفيدة اسم التفضيل الصفة 

ِة . أَْغلَى الَغالَءُ  1 َهُب أَغلَى ِمَن الفِضَّ  الذَّ

يِل . أَْقَصرُ  القَِصرُ  2  َنهُر اْلفَُراِت أَْقَصُر ِمْن َنهِر النِّ

 


