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 الدويل  املسار /اختبار القبول للصف اخلامس ابتدائي  الجتيازاملهارات املطلوب اتقاهنا 
Required Skills for Grade 5 Entrance Exam 

 مهارات
 اللغة العربية 

 
 مشرفة املادة 
 أ / لينا الزراري

 

املبتدأ واخلرب، أنواع الفعل ، فعل األمر ، الفاعل ) ابلعالمة األصلية الضمة ( ، املفعول به) ابلعالمة األصلية الفتحة ( ،  : الوظيفة النحوية
 ، الفاء ، مث .املفعول املطلق ) ابلعالمة األصلية الفتحة ( ، حرف اجلر واالسم اجملرور ) ابلعالمة األصلية الكسرة ( الصفة ، املعطوف ابلواو 

 : اجلمل املثبتة ، أنواع الكلمة ، املفرد واجلمع ، املذكر واملؤنث ، مجع املؤنث السامل ، تصنيف الكلمات إىل : "اسم ،  الصنف اللغوي
 فعل ،حرف" أمساء اإلشارة ، مجع املذكر السامل ، األمساء املوصولة ، الضمائر، املفرد واملثىن واجلمع ، مجع التكسري .

 األمساء املوصولة . –الدعاء االستفهام  –األمر  –النهي  –النفي  –: اجلملة املثبتة  األسلوب اللغوي
 كلمات حذفت األلف من وسطها ، مهزات الوصل والقطع ، دخول ) أل ( على الكلمات املبدوءة بـ :  الرسم اإلمالئي

اء املفتوحة ، دخول الباء والفاء والكاف على الكلمات املبدوءة بـ ) أل ( ، ) الالم ( ، دخول الالم على الكلمات املبدوءة بـ ) أل ( الت
 اهلمزة املتطرفة ، األلف اللينة يف آخر الفعل ، األلف اللينة يف أخر االسم .

مهارات اللغة 
 االجنليزية

 
 مشرفة املادة
 أ / رمي صاحل

1-To comprehend a reading passage correctly. 
2. To use vocabulary words correctly.     
3. To use spelling rules correctly. 
4. To proofread misspelled words. 
5. To identify types of sentences. 
6. To identify plural and possessive forms. 
7. To identify and use parts of speech (nouns, verbs, adjectives, adverbs, prepositions) 
correctly. 
8. To identify verb tenses correctly (past, present, future) 
9. To identify action and linking verbs, regular and irregular verbs, main and helping 
verbs.  
11. To identify different types of pronouns (subject, object, possessive) 
11. To use comparative and superlative forms correctly.   
12. To write a complete paragraph correctly. 

 Mathمهارات  
 

 مشرفة املادة
 دالل اليافاويأ / 

 

1. Time table from 1 to 12 
2. 2 digits by 2 digits Multiplication 
3. 2 digits by One digit  Division 
4. Write multiplication or division equation from word problem 
5. Rounding 
6. 3 digits addition 
7. 3 digit subtraction 
8. Prime and composite numbers 
9. Factor and multiple 

Good Luck 
 

 إدارة املرحلة االبتدائية


