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 دولة فلسطين  ميحرلا نمحرلا هللا مسب المبحث : اللغة العربية

عالمات اإلعراب  ،األحاديث النبوية)
التنوين  ، األصلية "الضمة"

( التعبير،الخط،والنون  

 وزارة التربية والتعليم العالي 

..../  1/ 1028التاريخ:  مديرية التربية والتعليم/رام هللا والبيرة  
دقيقة 53 الزمن :  .......................مدرسة   ...............اسم الطالب:............   

(عالمة 13مجموع العالمات :) األساسي  الخامسللصف  يوميامتحان  
  1028-1027للعام 

 

  واإلجابة على الورقة نفسها" (2(أسئلة،أجيب عليها جميعاً ،وعدد األوراق االمتحان)خمسة:عدد أسئلة االمتحان )ملحوظة"

 
  ثم أجب على األسئلة الت  يتليه؟ األحاريث النبوية الشريفة ( يت  ن  رس   قرأ النص اآلا

: ما من شيء أثقل في الميزان المؤمن يوم القيامة -ملسو هيلع هللا ىلص -قال رسول هللا
  من حسن الخلق "

 )عاليح ( ؟  عزف انحذٌث انُثٕي -1

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

 )عاليح (    ؟ يا انفكزج انعايح يٍ انحذٌث انُثٕي انشزٌف  -2

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

 )عاليح (يا أكثز يا ٌزخح يٍشاٌ انعثذ ٌٕو انقٍايح ؟ -3

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

 )عاليراٌ ( ٔضح يعُى )ًٌظك( فً اندًهرٍٍ اَذٍرٍٍ: -4

 انًؤيٍ عٍ انخٍز . )........................... ( . ًٌظك -

 ......................( .انشزطً تانهض . )... ًٌظك -

 عالماتَ(3)ََربة َ:َشَ َبَ رَ شَ  َكًم كًا فً انًثال : -5

 ٔقف : ......................../خهض :......................../ أكم : ...........................

 عاليح (يا انعًم انذي ال ٌُقطع فٍّ انثٕاب تًٕخ فاعهّ كًا َفٓى يٍ انحذٌث انذي درطُاِ )  -6

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

انخهق ( فً خًهح يٍ إَشائك ؟  )عاليح(  ضع انكهًح اَذٍح )  -7

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

 

 ( أمام العبارة اخلاطئة : )عالمتان(Xأمام العبارة الصحيحة وإشارة)(√)ضع إشارة -أ

 الضمة عالمة رفع أصلية .)     (  -1

 )      ( إذا ظهرت الضمة على أواخر األمساء أو األفعال املضارعة فإهنا تكون منصوبة . -2

                                                            (اتعالم01)   السؤال األول : القراءة الجهرية وفهم المقروء

                                                            (اتعالم7)   السؤال الثاني : القواعد 
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 )عاليراٌ ( ضع خطاً ذحد انكهًاخ انًزفٕعح فً كم يًا ٌأذً : -ب

 انعهًاُء ٔرثحُ األَثٍاِء . -1

 طاحاُخ انًظدِذ األقظى فظٍححٌ . -2

 عالياخ (3)تًا ْٕ يطهٕب يٍ تٍٍ انقٕطٍٍ يع انضثظ  ًَأل انفزاغاخ اَذٍح -ج

 يفٍذ    )اطى يزفٕع (  ...................... -1

 ٌُرح .......................انعظم يٍ رحٍق األسْار   )فعم يضارع يزفٕع(. -2

 ....................قارٌص   )اطى يزفٕع ( -3

 

 اقزأ انحذٌث انشزٌف اَذً ٔأخة تًا ْٕ يطهٕب . -أ

ٌٌ ٔال داتحٌ ٔالشًٌء إال كاَد  قال رطٕل هللا ملسو هيلع هللا ىلص :" ال ٌغزص يظهٌى غزطاً ،ٔال سرعاً ،فٍأكم يُّ إَظا

 نّ طذقحً " .

 انكهًاخ انًخرٕيح تانرٌٍُٕ تانٌُٕانكهًاخ انًخرٕيح 

 

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

. .........................../.................... 

. ........................../.................... 

. ........................../.................... 

 ٌٍ ؟رُٕت ذُرًٌُٕٓ ٔكهًح ت ذُرًٓاكرة يثاالً عهى كهًح   -ب

 كهًح ذُرًٓ تانٌُٕ : ........................... كهًح ذُرًٓ تانرٌٍُٕ : ...............................

 

 .اكرة يا ٌأذً تخظ انُظخ يع يزاعاج كراتح حزفً )ص ، ع( ؟ - أ

 

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

  العربية( . -يدرس -دمحم –اللغة ؟ ) رتب الكلمات اآلتية لتكون جملة مفيدة  -أ

 ..................................... معلم املادة : ..........

                                                            (عالمتان)    التعبير:  الخامسالسؤال 

                                                            (اتعالم4)   : اإلمالء  الثالثالسؤال 

                                                            )عالمتان(   السؤال الرابع : الخط 


