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  التاريخ الثانية الفترة  الفصل الخامس الصف لغتي الجميلة  المادة األول الفصل الدراسي
 

أن يكون النص واضح  أقرأُ النص قراءة جهرية ، و أراعي سالمة النطق و الضبط  -۱
 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 (
 

 
 

  - أَكتُب ما ُيملى عليَّ بخط النسخ :2
أن تكون من الكلمات التي تناولها الطالب قراءة 

 وفهما
يقدم للطالب إما قطعة إمالئية أو جمال أن 

مشتملة على المهارات اإلمالئية التي درسها 
  ذات قيمة معرفية خالل هذه 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 (

) درجات 10) درجة لإلمالء و(50تخصص (
 للخط

 ) درجة60الدرجة كاملة من (

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



الَِيِة :3 ُد الَمْفُعوَل ِبِه وأُبِّيُن َعالَمَة َنْصِبِه فِي اْلُجَمِل التَّ   -أَُحدِّ
 تكون الجمل المطلوب تحديد المفعول به أن •

وعالمته األصلية أو الفرعية فيها مفيدة وذات 
  0قيمة معرفية ومهارية ووجدانية 

 ) جمل يحدد من خاللها 3تعرض للطالب (  •
لكل جملة )المفعول به وعالمة نصبه الفرعية

أربع درجات ، درجتان لتحديد المفعول به 
ودرجتان لعالمة النصب  الفرعية  الدرجة 

  درجة ) .12الكاملة ( 
 ينوع في الجمل بين العالمات الفرعية واألصلية

 

عالمة  المفعول به الجملة
 نصبه

الُب ِكَتاَبْين  الياء ِكَتاَبْين َقَرأَ الطَّ
 الياء الَحاِضرين َقاَبلَ أَْحمُد الَحاِضرين

بيُب أَباَك بَِتناِوِل  َنَصَح الطَّ
 الَخْضَروات

 األلف أََباكَ 

 
 
 
 

الَِيِة :4 ُد الَفاِعَل ، َوأبيِّن َعالَمَة َرفِعِه فِي اْلُجَمِل التَّ   -أَُحدِّ
تعرض للطالب ثالث 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
 األلف الَعاِمالنِ  َيْهَتمُّ الَعاِمالِن ِبَنَظاَفِة َمْصَنَعُهَما.

اُبون إِلى الَغاَبةِ . اُبون َحَضَر الَحطَّ  الواو الَحطَّ
 الواو أَُخوكَ  َشاهَد أَُخوَك اْلُمَباَراةَ .

  الواو أَُبوكَ  َحَضَر أَُبوَك َحْفَل اْلَمْدَرَسِة .

 
 
 
 

الَِيِة إِلَى أَْسَماِء َتْفِضيٍل ، ُثمَّ أُْدخِ -5 َفاِت التَّ    : َها فِي ُجملٍَة ُمفِيَدةً لُ  أَُحوُل الصِّ
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 اسم التفضيل الصفة
ولُ  اَرةَ  أَْطَولُ  الطُّ  الَباِخَرةُ أَْطَوُل ِمن السيَّ
 أَنَت أَْحَسُن ِمن أَخيكَ . أَْحَسنُ  الُحْسنُ 

 
 
 
 

 


