
 

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 األول  اضغط هنا                                  

  

                  https://almanahj.com/ae/5arabic1                   

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

                  https://almanahj.com/ae/grade5                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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                              الصف الخامس
 
 
 

Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 

 

 

 Classe : ------------------------------------ 

Subject :-  لغة عسبُة 

Lesson  على الشاطئ حىٌت  

Harvest Private School   

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 ورقة عمل
 -هيا يا بني أقرأ ثم أجيب : -السؤال األول :

 

 
   -اسحخسج  :

 ...............................................................                                ضمير .................  هىعه  -اسم مىصىل   :
 ..................................     حسف جس ....................... اسم مجسوز .........................اسم ...............................     فعل  ...

  ..........كلمحان بُنهما ثضاد  .........................,,و,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    مفسد كلمة الشىازع ........................
ن كسس ...  ..............................   ضد كلمة ًخحلف ..............................      حسف عطف ...............................ثىٍى

ن ضم .........................................   ثىىٍن فحح  ..............................     ثىٍى
____________________________________________________________________________________________________________ 

   -اكحب معاوي الكلمات آلاثُة :
س    ................  ..مشسئب  ..........................................                                      ...  الحضاَز

   مشازف  ...........................................                                       ثحجلى ........................... 
 ثحسف ............................................. ................................وكاز 

______________________________________________________________________________________________________ 
   -أجُب عن ألاسئلة آلاثُة :

 اليزا ؟علل جشبُه   الكاثبة جبل حفُت  بلىحة املىه
.......................................................................................................... 

 
د ثِسجس ( جبل حفُت  )) حىت ٌ على الشاطئ((؟ملاذا أسمى السحالة ) و   ٍلفٍس

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

 أًن ًلع جبل حفُت ؟
....................................................................................................... 

________________________________________________________________________________________________________ 



                              الصف الخامس
 
 
 

Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 

 

 

 Classe : ------------------------------------ 

Subject :-  لغة عسبُة 

Lesson  على الشاطئ حىٌت  

Harvest Private School   

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

   همىذج إجابة
 -هيا يا بني أقرأ ثم أجيب : -السؤال األول :

 

 
   -اسحخسج  :

 غائب      -:  هىعه       هى -:ضمير                               الري  -اسم مىصىل   :
 شمىخ   -:اسم مجسوز     بـ -:  حسف جس      ًمس -:فعل                                لعينا-:اسم 

 شازع -:مفسد كلمة الشىازع      صباح و مساءكلمحان بُنهما ثضاد  
ن كسس  و    -أو      -حسف عطف : ٌشبه   -: ضد كلمة ًخحلف       كلل   ثىٍى
 مىجىٌد  -:ثىىٍن ضم     حلُلة  -: ثىىٍن فحح 

____________________________________________________________________________________________________________ 
   -اكحب معاوي الكلمات آلاثُة :

س       ممحد ألعلى -:مشسئب                                       املسثفعات واملىخفضات الحضاَز
    ضىاحي-:مشازف                                                                   سظهث -:ثحجلى 

 ثمُل  -:ثحسف                 زشاهحه -:وكاز
______________________________________________________________________________________________________ 

   -أجُب عن ألاسئلة آلاثُة :
 اليزا ؟علل جشبُه   الكاثبة جبل حفُت  بلىحة املىه

 كسحسها . األن له سحس  
 

د ثِسجس ( جبل حفُت  )) حىت ٌ على الشاطئ((؟ملاذا أسمى السحالة ) و   ٍلفٍس
 . ألهه ًسي أن ٌشبه الحىت حين ثساه من ألاسفل

 أًن ًلع جبل حفُت ؟
 في جىىب شسق مدًىة العين .

________________________________________________________________________________________________________ 


