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المملكة العربية السعىدية وزارة 
 التربية والتعليم

 

 

 

 الخامس االبتذائي
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 اللغة العربية
 

 

 :المادة 
 

    

        

         

     

 تقرير كشف بالمهارات
 

   

         

 

 

     

  

 الترتيب المهارة الفترة

 1 (رفؼهًب ثبنؼاليخ انفزػٍخ ) ٌتؼزف وًٌٍز وٌستؼًم انًجتذأ وانخجز انفتزح األونى

 2 . ٌكتشف ػٍ  يؼبًَ انكهًبد يٍ خالل سٍبق انُض انًسًىع  انفتزح األونى

 4 (جًغ تكسٍز ، جًغ يذكز سبنى ، جًغ يؤَث سبنى  ): ٌظُف انجًىع إنى  انفتزح األونى

 5 (ال)ٌتؼزف وٌستخذو أسهىة َذاء يب فٍه  انفتزح األونى

 6 ٌمزأ َظىطب يغ يزاػبح  طحخ انىلف وساليخ انىطم وتًثٍم انًؼُى انفتزح األونى

 7 ٌكتت ػجبراد ثخط انُسخ وفك انمىاػذ انًذروسخ انفتزح األونى

 8 (ثبنؼاليبد انفزػٍخ )ٌتؼزف وٌستؼًم انفبػم  انفتزح األونى

 9 ٌجذي انزأي وٌُبلش فً يىػىع يُبست  انفتزح األونى

 11 ٌجذأ ثؼزع األفكبر انزئٍسخ ثى انتفظٍهٍخ  انفتزح األونى

 12 ٌكتت كهًبد تحىي هًزح يتىسطخ  انفتزح األونى

 13 .ٌجٍت ػٍ أسئهخ حىل يب استًغ إنٍه انفتزح األونى

 14 ٌتؼزف وٌستؼًم أسهىة انتؼجت  انفتزح األونى

 17 ٌظف انًشبهذاد انٍىيٍخ  انفتزح األونى

 22 (شزح ، تًثٍم ، تذنٍم  )ٌىسغ فكزح استًغ إنٍهب  انفتزح األونى

 23 . ٌستظهز انُظىص انًمزرح انفتزح األونى

 24 ٌمذو ػزػب شفهٍب  انفتزح األونى

ٌكتشف يؼبًَ انكهًبد انجذٌذح يٍ خالل انتؼبد وانتزادف وانِسٍبق واستخذاو  انفتزح األونى
 انًؼجى

27 

 28 فً أول انكهًبد و وسطهب (آ  )ٌزسى انهًزح انًًذودح  انفتزح األونى

 30 ٌجٍت ػٍ أسئهخ تفظٍهٍخ حىل َظىص انكتبة انًمزر انفتزح األونى

 32 ٌجزي يمبثهخ شفهٍخ انفتزح األونى

 33 ًٌٍز ثٍٍ انحمبئك واَراء  انفتزح األونى

 36 ٌستخهض األفكبر انزئٍسخ وانفزػٍخ انفتزح األونى

 37 التزاح ػُبوٌٍ يُبسجخ نهُض انفتزح األونى

ػاليبد انتؼجت ،انفبطهخ ، انُمطتٍٍ ، انُمطخ: ٌىظف ػاليبد انتزلٍى  انفتزح األونى
 ػاليبد االستفهبو ،

39 

 42 ٌزسى خزٌطخ  يؼزفٍخ نُظىص تُطىي ػهى سًبد َض وطفً  انفتزح األونى

 44 ٌستخزج ثؼغ انظىر وانتزاكٍت يٍ انُظىص انشؼزٌخ  انفتزح األونى

 45 ٌستخذو انؼُىاٌ وانفهزس وػُبوٌٍ انفظىل نتؼٍٍٍ يكبٌ انًؼهىيخ  انفتزح األونى

 46 ٌستخذو انًؼجى نهىطىل نًؼبًَ انكهًبد انفتزح األونى

 2 . ٌكتشف ػٍ  يؼبًَ انكهًبد يٍ خالل سٍبق انُض انًسًىع  انفتزح انثبٍَخ
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 4 (جًغ تكسٍز ، جًغ يذكز سبنى ، جًغ يؤَث سبنى  ): ٌظُف انجًىع إنى  انفتزح انثبٍَخ

 6 ٌمزأ َظىطب يغ يزاػبح  طحخ انىلف وساليخ انىطم وتًثٍم انًؼُى انفتزح انثبٍَخ

 7 ٌكتت ػجبراد ثخط انُسخ وفك انمىاػذ انًذروسخ انفتزح انثبٍَخ

 8 (ثبنؼاليبد انفزػٍخ )ٌتؼزف وٌستؼًم انفبػم  انفتزح انثبٍَخ

 9 ٌجذي انزأي وٌُبلش فً يىػىع يُبست  انفتزح انثبٍَخ

 10 (ثبنؼاليبد انفزػٍخ )ٌتؼزف وٌستؼًم انًفؼىل ثه  انفتزح انثبٍَخ

 11 ٌجذأ ثؼزع األفكبر انزئٍسخ ثى انتفظٍهٍخ  انفتزح انثبٍَخ

 12 ٌكتت كهًبد تحىي هًزح يتىسطخ  انفتزح انثبٍَخ

 13 .ٌجٍت ػٍ أسئهخ حىل يب استًغ إنٍه انفتزح انثبٍَخ

 14 ٌتؼزف وٌستؼًم أسهىة انتؼجت  انفتزح انثبٍَخ

 17 ٌظف انًشبهذاد انٍىيٍخ  انفتزح انثبٍَخ

 19 ٌتؼزف وٌستؼًم أسهىة انتفؼٍم  انفتزح انثبٍَخ

 22 (شزح ، تًثٍم ، تذنٍم  )ٌىسغ فكزح استًغ إنٍهب  انفتزح انثبٍَخ

 23 . ٌستظهز انُظىص انًمزرح انفتزح انثبٍَخ

 24 ٌمذو ػزػب شفهٍب  انفتزح انثبٍَخ

ٌكتشف يؼبًَ انكهًبد انجذٌذح يٍ خالل انتؼبد وانتزادف وانِسٍبق واستخذاو  انفتزح انثبٍَخ
 انًؼجى

27 

 28 فً أول انكهًبد و وسطهب (آ  )ٌزسى انهًزح انًًذودح  انفتزح انثبٍَخ

 30 ٌجٍت ػٍ أسئهخ تفظٍهٍخ حىل َظىص انكتبة انًمزر انفتزح انثبٍَخ

 32 ٌجزي يمبثهخ شفهٍخ انفتزح انثبٍَخ

 33 ًٌٍز ثٍٍ انحمبئك واَراء  انفتزح انثبٍَخ

 35 ٌكتت يمبال ػهًٍب انفتزح انثبٍَخ

 36 ٌستخهض األفكبر انزئٍسخ وانفزػٍخ انفتزح انثبٍَخ

 37 التزاح ػُبوٌٍ يُبسجخ نهُض انفتزح انثبٍَخ

 38 ٌكتت إػالَب فً حذود خجزته انفتزح انثبٍَخ

ػاليبد انتؼجت ،انفبطهخ ، انُمطتٍٍ ، انُمطخ: ٌىظف ػاليبد انتزلٍى  انفتزح انثبٍَخ
 ػاليبد االستفهبو ،

39 

 40 ٌتكىٌ يٍ فمزاد يتؼذدح (لظظً )ٌكتت َظب سزدٌب  انفتزح انثبٍَخ

 41 ٌكتت انُض ثطزٌمخ انفمزاد انفتزح انثبٍَخ

 42 ٌزسى خزٌطخ  يؼزفٍخ نُظىص تُطىي ػهى سًبد َض وطفً  انفتزح انثبٍَخ

 43 ٌُفذ خطىاد انمزاءح انًتؼًمخ  انفتزح انثبٍَخ

 44 ٌستخزج ثؼغ انظىر وانتزاكٍت يٍ انُظىص انشؼزٌخ  انفتزح انثبٍَخ

 45 ٌستخذو انؼُىاٌ وانفهزس وػُبوٌٍ انفظىل نتؼٍٍٍ يكبٌ انًؼهىيخ  انفتزح انثبٍَخ

 46 ٌستخذو انًؼجى نهىطىل نًؼبًَ انكهًبد انفتزح انثبٍَخ

 2 . ٌكتشف ػٍ  يؼبًَ انكهًبد يٍ خالل سٍبق انُض انًسًىع  انفتزح انثبنثخ

 3 ٌتؼزف وٌستخذو أسهىثً انتًًُ وانتزجً  انفتزح انثبنثخ

 6 ٌمزأ َظىطب يغ يزاػبح  طحخ انىلف وساليخ انىطم وتًثٍم انًؼُى انفتزح انثبنثخ

 7 ٌكتت ػجبراد ثخط انُسخ وفك انمىاػذ انًذروسخ انفتزح انثبنثخ

 9 ٌجذي انزأي وٌُبلش فً يىػىع يُبست  انفتزح انثبنثخ

 11 ٌجذأ ثؼزع األفكبر انزئٍسخ ثى انتفظٍهٍخ  انفتزح انثبنثخ

 12 ٌكتت كهًبد تحىي هًزح يتىسطخ  انفتزح انثبنثخ

 13 .ٌجٍت ػٍ أسئهخ حىل يب استًغ إنٍه انفتزح انثبنثخ
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 15 (إال )ٌتؼزف وٌستؼًم أسهىة االستثُبء ثـ  انفتزح انثبنثخ

 16 ٌتؼزف و ٌستؼًم األفؼبل انخًسخ انفتزح انثبنثخ

 17 ٌظف انًشبهذاد انٍىيٍخ  انفتزح انثبنثخ

 18 (ثبنؼاليبد انفزػٍخ  )ٌتؼزف وٌستؼًم انًجزور ثحزف انجز  انفتزح انثبنثخ

 22 (شزح ، تًثٍم ، تذنٍم  )ٌىسغ فكزح استًغ إنٍهب  انفتزح انثبنثخ

 23 . ٌستظهز انُظىص انًمزرح انفتزح انثبنثخ

 24 ٌمذو ػزػب شفهٍب  انفتزح انثبنثخ

ٌكتشف يؼبًَ انكهًبد انجذٌذح يٍ خالل انتؼبد وانتزادف وانِسٍبق واستخذاو  انفتزح انثبنثخ
 انًؼجى

27 

 28 فً أول انكهًبد و وسطهب (آ  )ٌزسى انهًزح انًًذودح  انفتزح انثبنثخ

 29 ٌكتت َظب وطفٍب يٍ فمزاد يتؼذدح  انفتزح انثبنثخ

 30 ٌجٍت ػٍ أسئهخ تفظٍهٍخ حىل َظىص انكتبة انًمزر انفتزح انثبنثخ

 31 ٌكتت يمبثهخ طحفٍخ انفتزح انثبنثخ

 32 ٌجزي يمبثهخ شفهٍخ انفتزح انثبنثخ

 33 ًٌٍز ثٍٍ انحمبئك واَراء  انفتزح انثبنثخ

 34 (نًختزع أو يكتشف )ٌكتت سٍزح غٍزٌخ  انفتزح انثبنثخ

 36 ٌستخهض األفكبر انزئٍسخ وانفزػٍخ انفتزح انثبنثخ

 37 التزاح ػُبوٌٍ يُبسجخ نهُض انفتزح انثبنثخ

ػاليبد انتؼجت ،انفبطهخ ، انُمطتٍٍ ، انُمطخ: ٌىظف ػاليبد انتزلٍى  انفتزح انثبنثخ
 ػاليبد االستفهبو ،

39 

 42 ٌزسى خزٌطخ  يؼزفٍخ نُظىص تُطىي ػهى سًبد َض وطفً  انفتزح انثبنثخ

 43 ٌُفذ خطىاد انمزاءح انًتؼًمخ  انفتزح انثبنثخ

 44 ٌستخزج ثؼغ انظىر وانتزاكٍت يٍ انُظىص انشؼزٌخ  انفتزح انثبنثخ

 45 ٌستخذو انؼُىاٌ وانفهزس وػُبوٌٍ انفظىل نتؼٍٍٍ يكبٌ انًؼهىيخ  انفتزح انثبنثخ

 46 ٌستخذو انًؼجى نهىطىل نًؼبًَ انكهًبد انفتزح انثبنثخ

 2 . ٌكتشف ػٍ  يؼبًَ انكهًبد يٍ خالل سٍبق انُض انًسًىع  انفتزح انزاثؼخ

 3 ٌتؼزف وٌستخذو أسهىثً انتًًُ وانتزجً  انفتزح انزاثؼخ

 6 ٌمزأ َظىطب يغ يزاػبح  طحخ انىلف وساليخ انىطم وتًثٍم انًؼُى انفتزح انزاثؼخ

 7 ٌكتت ػجبراد ثخط انُسخ وفك انمىاػذ انًذروسخ انفتزح انزاثؼخ

 9 ٌجذي انزأي وٌُبلش فً يىػىع يُبست  انفتزح انزاثؼخ

 11 ٌجذأ ثؼزع األفكبر انزئٍسخ ثى انتفظٍهٍخ  انفتزح انزاثؼخ

 12 ٌكتت كهًبد تحىي هًزح يتىسطخ  انفتزح انزاثؼخ

 13 .ٌجٍت ػٍ أسئهخ حىل يب استًغ إنٍه انفتزح انزاثؼخ

 17 ٌظف انًشبهذاد انٍىيٍخ  انفتزح انزاثؼخ

 20 (ثبنؼاليبد انفزػٍخ )ٌتؼزف وٌستؼًم انظفخ  انفتزح انزاثؼخ

 21 ٌتؼزف وٌستؼًم االسى انُكزح وانًؼزفخ  انفتزح انزاثؼخ

 22 (شزح ، تًثٍم ، تذنٍم  )ٌىسغ فكزح استًغ إنٍهب  انفتزح انزاثؼخ

 23 . ٌستظهز انُظىص انًمزرح انفتزح انزاثؼخ

 24 ٌمذو ػزػب شفهٍب  انفتزح انزاثؼخ

 25 (جًٍغ، كم )تؼزف ويحبكبح أسهىة انتىكٍذ ثـ  انفتزح انزاثؼخ

 26 (ثبنؼاليبد انفزػٍخ )ٌتؼزف وٌستؼًم االسى انًؼطىف  انفتزح انزاثؼخ

ٌكتشف يؼبًَ انكهًبد انجذٌذح يٍ خالل انتؼبد وانتزادف وانِسٍبق واستخذاو  انفتزح انزاثؼخ
 انًؼجى

27 
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 28 فً أول انكهًبد و وسطهب (آ  )ٌزسى انهًزح انًًذودح  انفتزح انزاثؼخ

 30 ٌجٍت ػٍ أسئهخ تفظٍهٍخ حىل َظىص انكتبة انًمزر انفتزح انزاثؼخ

 31 ٌكتت يمبثهخ طحفٍخ انفتزح انزاثؼخ

 32 ٌجزي يمبثهخ شفهٍخ انفتزح انزاثؼخ

 33 ًٌٍز ثٍٍ انحمبئك واَراء  انفتزح انزاثؼخ

 34 (نًختزع أو يكتشف )ٌكتت سٍزح غٍزٌخ  انفتزح انزاثؼخ

 36 ٌستخهض األفكبر انزئٍسخ وانفزػٍخ انفتزح انزاثؼخ

 37 التزاح ػُبوٌٍ يُبسجخ نهُض انفتزح انزاثؼخ

ػاليبد انتؼجت ،انفبطهخ ، انُمطتٍٍ ، انُمطخ: ٌىظف ػاليبد انتزلٍى  انفتزح انزاثؼخ
 ػاليبد االستفهبو ،

39 

 42 ٌزسى خزٌطخ  يؼزفٍخ نُظىص تُطىي ػهى سًبد َض وطفً  انفتزح انزاثؼخ

 43 ٌُفذ خطىاد انمزاءح انًتؼًمخ  انفتزح انزاثؼخ

 44 ٌستخزج ثؼغ انظىر وانتزاكٍت يٍ انُظىص انشؼزٌخ  انفتزح انزاثؼخ

 45 ٌستخذو انؼُىاٌ وانفهزس وػُبوٌٍ انفظىل نتؼٍٍٍ يكبٌ انًؼهىيخ  انفتزح انزاثؼخ

 46 ٌستخذو انًؼجى نهىطىل نًؼبًَ انكهًبد انفتزح انزاثؼخ
 

 


