
 

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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Learner-based high quality education 
 

  

           ................. Classe :  

                             ........................:Subject  

                       .............................:Lesson    

Harvest Private School   

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 أنواع الضمائر
 -تذكر أن ضمائر الرفع المنفصلة  :

 
 ضمير غائب  ضمير مخاطب  ضمير متكلم 

 
 

 للمفرد المذكر .    أنا عامل نشيط   أنا 
 المفردة المؤنثة   أنا تلميذة مجتهدة  

 

للمفرد المخاطب      أنَت صديق    أنَت 
 مخلص .

للمفردة المخاطبة      أنِت تلميذة    أنت  
 ة .متفوق

 

للمفرد المذكر الغائب    هو عامل   هو
 نشيط  
للمفردة المؤنثة الغائبة  هي تلميذة  هي

 مهذبة .

للمثنى المتكلم المذكر     نحن -1   -نحن 
 تلميذان نشيطان .

للمثنى المتكلم المؤنث  نحن -2 -
 تلميذتات متفوقتان .

 نحن لجماعة الذكور المتكلمين -3 -
 نحن العبون ماهرون  -
 لجماعة االناث المتكلمين  نحن-4 -
 نحن العبات ماهرات  -

 

 للمثني  المخاطب المذكر    أنتما 
 أنتما العبان متفوقان . 
 للمثنى المخاطب المؤنث      أنتما 

 أنتما تلميذتان متفوقتان .
   
 

للمثنى المذكر الغائب    هما صديقان   هما 
 مخلصان .

ن للمثنى المؤنث الغائب   هما فالحتاهما   
 نشيطتان 

  
 لجمع المخاطبين ) الذكور (   أنتم

 أنتم عمال نشيطون .
 لجمع المخاطبات ) اإلناث (   أنتن    

 أنتن تلميذات مجتهدات .

 لجمع الغائبين ) الذكور(    هم
 هم مهندسون ماهرون . 
لجمع الغائبات ) اإلناث (   هن    هن 

 طبيبات ماهرات 

 
_______________________________________________________________________ 

 
   -الجمل اآلتية: غائب  مناسب هيا يا بطل أكمل بضمير  
 
 ..............مهندسات متميزات . -3...........طبيبة نشيطة .          -2        ...................تلميٌذ مجتهدٌ  .-1
 

___________________________________________________________________ 
   -أحوط الضمير في الجمل التالية وأحدد نوعه : 
 

 أنا ولدٌ مهذٌب  . -
 أنتما تلميذتان بارعتان .             -
 هما فالحان نشيطان . -
 أنت صديق مخلص . -

 
 
  
 
 

 نوعه   الضمير  
 

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

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

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



                              
   

  
  

Learner-based high quality education 
 

  

           ................. Classe :  

                             ........................:Subject  

                       .............................:Lesson    

Harvest Private School   

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 نموذج إجابة
   -هيا يا بطل أكمل بضمير غائب  مناسب  الجمل اآلتية: 

 
 تلميٌذ مجتهٌد  .    هو-1
  
 يبة نشيطة .طب هي -2
 
 مهندسات متميزات . هن -3  

________________________________________________________________ 
 

   -أحوط الضمير في الجمل التالية وأحدد نوعه :
 

 أنا ولدٌ مهذٌب  .  
  
 ان بارعتان . أنتما تلميذت -

            
 هما فالحان نشيطان . -
 
 أنت صديق مخلص . -

__________________________________________________________________ 

 نوعه   الضمير 
 متكلم  انا 

 مخاطب  أنتما 
 غائب  هما 
 مخاطب  أنت 


