
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/5                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الخامس في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/5arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثالث  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/5arabic3     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الخامس اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade5                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس أسماء محسن اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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    :السؤال األول :حّوط األفعال الناسخة فيما يأتي 
 
 مازال  –ظلَّ  –أصبح  –إّن  –ليس  –أمسى  –كأّن  -صار –أضحى  –بات  -لعلَّ  –كاَن  –ليّت  –ظنَّ   
 
 

 الثاني: أكمل الجمل اآلتية بكتابة الفعل الناسخ المناسب في الفراغ:السؤال 
 
 ................... الهالل بدًرا .  1 

   ................. الضباب كثيفًا .2  
 ................. نظام البريد غي معروف.  3  
 ................. الغش مقبوًًل.4   
 ............... المؤمن يدعو ربه.5   
 ............... الطبيب ساهًرا على راحة المرضى.6   
 ............. األطفال يركضون ويمرحون طوال النهار. 7   
 ............. الرحلةُ ممتعةً. 8   
 
 جملة:السؤال الثالث: اقرأ الجمل اآلتية، ثم حدّد اسم الفعل الناسخ وخبره في كل  

 
 خبرها              اسمها         الجملة             

   .ليس  الكسول محبوبًا 
   .ظّل اإلماراتي معتًزا بماضيه

   .كانت ورقة الحياة تنمو بالقراءة
   أصبحت القرية العالمية شهرتها كبيرة.

   سيظل المستقبل في أيدي العلماء.
   أمسى الكون يسبح هللا.

   كانت المسرحية فصولها متنوعة.

   كانت الشجرة جذورها ممتدة.
   صار الحذاء كالوحش المخيف. 

 

 )مراجعة(الموضوع : 
    جملة كان وأخواتها

 لغة عربية :ادة المـ

 2/2019/       4  خ : ـــــالتاري

 

9201-8201العام الدراسي   
 الفصل الدراسي الثاني

 دةـارات العربية المتحـدولة اإلم

 دائــــــرة التعليـــــم والمعرفــــة

 مــدرســة الــرؤيـــــة الخاصــة

  ........... الشعبة:  الصف:.........
 ورقــــة عمل 



 
           السؤال الرابع: استخدم األفعال الناسخة اآلتية في جمل من إنشائك:  
 

 .....كانت : .................................................    
  مازال: .......................................................   
 ......................................................  أمسى:   
                       بات : .........................................................   
 ظلَّ : ...................................................   
 
 حّول المفرد إلى جمع في الجمل اآلتية، وغيّر ما يلزم : -1  السؤال الخامس:  
 

 بات العامل يسهر إلنهاء المشروع.    
    ....................................................................... 
 كان الطالب مجتهدًا .    
    ........................................................................ 
 ليس المهمل محبوبًا .    
    ........................................................................ 

 أصبحت الفتاة نشيطةً .    
   ......................................................................... 
 
 حّول المثنى إلى مفرد ، وغيّر ما يلزم: -2  
 
 بات الجنديان يحرسان الوطن.   

   ................................................................ 
 أصبح الولدان يتيمْين.   

   ................................................................. 
 
 السؤال السادس:  اضبط ما تحته خّط في الجمل اآلتية مع بيان الّسبب:  
  

 موحًشا.                           السبب: ............................... الطريقكان    
 .                     السبب: ...............................يانعةصارت ورقة الحياة    
 تسير بسرعٍة.                    السبب : .............................. الحافلةكانت    
 .                  السبب : ............................... مجتهداتالمعلمات  مازالت   
    
 
   

                                                                               معلمة املادة/ أمساء حمسن                                                                                                                                                                                            
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