
 

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                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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ثمًّ  أجيب عن االسئلة : ٬أقرأ النص التالي   

 

 العنزتان
يعيشان عند منحدرين صخريين عاليين على  كان قطيعان من المعز   ٬في سالف الزمان 

ُل بين هذين المنحدرين . كل    من ضف تي النهر . وكان جسٌر َخشبٌي ضيٌق و قديٌم يص   

بينما كانت عنزةٌ بيضاُء ُمهيبةٌ  ٬كانت قائدةُ القطيع األول عنزةٌ سوداء تتسُم باالحترام 
أرادْت العنزتان القائدتان ُعبوَر الجسر في الوقت  ٬تقودُ القطيع اآلخر . و في أحد األيام 

نفسه . و كان الجسُر ضيقاً ال يسمح إال بمرور  عابٍر واحٍد . و هكذا التقت العنزتان في 
خرى بالعبور أوالً .ولم ترَض إحداهما لأل ٬وسط الجسر   

ومن  ٬! دعيني أعبُر أوالً . قالت العنزة السوداء : " تنحي جانباً  العنزتان تقتتالن بدأت  
ثم  تعبرين أنت بعدي " . فصاحت العنزة البيضاء بغضٍب : " بل تنحي أنت  جانباً ! لقد 

و رفضت كل منهما الخضوع  ٬وصلُت قبلك ". و هكذا تناطحت العنزتان لوقٍت طويٍل 
و اقتتلتا قتاالً شديداً . ٬و تشابكت قرونها خرى . ألمر األ  

طرين  فسقطْت العنزتان العنيدتان  ٬أدى االقتتال العنيف إلى انشطار الجسر القديم إلى ش 
 في النهر   و غرقتا .

 

 أوالً : أختار اإلجابة الصحيحة :
تتسم العنزة السوداء  بـ  : - 1  

الغرور -جـ                      االحترام    -ب         التعاون                  -أ            

معنى كلمة )انشطار ( في جملة : انشطار الجسر القديم إلى شطرين :  - 2  

التفاف - جـ               انقسام           - ب             اجتماع              - أ           

 

 

  دة : اللغة العربية المـــــــا
 2019/  5   / 7:    التاريـــــخ

 

2018-9201العام الدراسي   

  الفصل الدراسي الثالث

 دولة اإلمـارات العربية المتحـدة
 دائــــــرة التعليـــــم والمعرفــــة

الــرؤيـــــة الخاصــةمــدرســة   

مراجعة األول االختبار التكويني  
 

 .....................الشعبة :  صف: الثالث       ال    ........................................................................م :ـــــساال
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نحي ( :ضد كلمة ) ت -3  

اعتزلي  - جـ       ابتعدي                  - ب      اقتربي                   - أ           

جملة تعبر عن الخصام بين العنزتين ثمَّ أكتبها  :    

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

لماذا لم تستطع العنزتان المرور معاً على الجسر في الوقت نفسه ؟   - 6  

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

 ثانياً : أجيب عن األسئلة التالية :

ن سؤال للجواب التالي : -1 أكو   

.....................؟ .......................................س: ......................................  

 ج: في تمام الساعة السابعة صباحاً .

أحول الجملة التالية إلى جملة اسمية :  -2  

....................................................................   ←هطَل  المطُر بغزارةٍ      

أحول األفعال التالية إلى الفعل الماضي : -3  

 الفعل يركضُ  استكشفْ  يشتري ارسمْ 

 الفعل الماضي    
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األســـــــــئلة ** انتــــــهت    
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