
 

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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 الناسخ المناسب في الفراغ: : أكمل الجمل اآلتية بكتابة الحرفالسؤال األول

 
 ........... الجمل صبور. 1  
 علمت ............. االمتحان قريب. 2   
 ........... أحداث المسرحية دائرة أمامنا.3   
 ..........الندم نافع. 4   
 ......... الطالب يجتهد في دراسته. 5   
 النجاح جميل ............... الوصول إليه بحاجة إلى كفاح. 6   
 
 
 الناسخ وخبره في كل جملة: اسم الحرفالجمل اآلتية، ثم حدّد  : اقرأثانيالسؤال ال 

 
 نوعه     خبر إّن      اسم إنّ     جملة إنّ                    
    إن رجل الفطر قلبه رحيم . 

    إن براءة األطفال سر جمالهم. 
    ليتنا نجتهد في دراستنا .  
    كأن النافور المضيئة شالل من نور. 
    موعدهالعل الطائرة تهبط في  
    ب.غضبت أمي ألنني اسرفت في اللع  

تستطيع قطعة الفحم أن تفعل شيئا لو أنها 
 حاولت .

   

    ليت السفر مصروفاته قليلة .

 
 
           الناسخة اآلتية في جمل من إنشائك: السؤال الثالث: استخدم الحروف  
 

 ......................................................: ليت    
  : .......................................................لعل   
 ......................................................  :كأن   
                       : .........................................................أن      

 )مراجعة(الموضوع : 
    وأخواتهاإن  جملة 

 لغة عربية :ادة المـ

 2019/ 5    /  خ :ـــــالتاري

 

9201-8201العام الدراسي   
لثالفصل الدراسي الثا  

 دةـارات العربية المتحـدولة اإلم

 دائــــــرة التعليـــــم والمعرفــــة

 مــدرســة الــرؤيـــــة الخاصــة

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



 في الجمل اآلتية، وغيّر ما يلزم :حّول المفرد إلى  المثنى والجمع بنوعيه  -1  :السؤال الرابع  
 

 .  إن المزارع مجتهد في عمله    
      ....................................................................... 

      ...................................................................... 
 . ليت الطالب مجتهد       

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

   في عمله . إن المهندس ماهر   
    ........................................................................ 
   ......................................................................... 
 
 :  اضبط ما تحته خّط في الجمل اآلتية مع بيان الّسبب:السؤال الخامس  
  
 السبب: ...............................  يذهبن السيئات.                     الحسناتإن    
 ...............................السبب:                         فضة . صحنكأن البدر   
 .                    السبب : ..............................خبيرانلعل  الطبيبين    
 .                  السبب : ............................... مجتهدات إن   المعلمات    
    
 
   

                                                                               معلمة املادة/ أمساء حمسن                                                                                                                                                                                            


	دولة الإمـارات العربية المتحـدة
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