
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/5                   

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

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

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

    

                  https://almanahj.com/bh/5arabic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade5                   
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     * لتحميل جميع ملفات المدرس أشرف حسن اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/bh/pages/search?teacher_name=أشرف حسن
https://t.me/omcourse_bot
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


                                                            قسم البنين –مدارس اإليمان    
 ُرووِ  النَّاس خةةعلى األفعال النَّاسخة واحل  نشاط تدريبي                                                                              

 ........................... : الشعبة .......................................................................................... اسم التلميذ :                                                 الصف اخلامس االبتدائي   
 م   02     /     /   التاريخ :ف  حسن                                                                أ. أشر:  المعلم       

 

 )إعداد األستاذ:أشرف حسن( أوراق عمل الصف اخلامس االبتدائي 

               

 

       اقرْأ الِفْقَرَة التَّاليَة ُثم أِجْب عن األسئلة:

 

 

 

 
 
 

                                                 ختَّيَِّ اإلَجابََة الصحيَحَة ِمَّا بني القوسني  :  (1)

ا :  -أ  الكلمات الَّيت حتتها خط يف الفقرة جمرورة ألَّنَّ

َتَدأ)                                                               (  مضاف إليه   – اسم جمرور حبرف جر  – مب ْ
 ( . َدانَةِ  – َدانَةَ    –  َدانَةم )                           إنَّ ...... طَالَِبٌة جممَْتِهَدٌة:    -ب

 (.   ضروي ِ    –  ضروري      –  ضرورّيً )                        أْصَبَح احلَاسموبم ....... -ج   
 حب َُّها   (.  –نوممَها     –ممَضاد ) َشَغفمَها (:                                ) كمْرهمَها    -د     

اِلُب (. -الَطاِلَب    -)الطالِب                              يْصِقلم موِهَبِة  ..............   -ه         الطَّ
ا مرةأخرى أدِخْل على كل ُجمَلٍة حرف      (1) ة وفعًل  َناِسخ  اِلي :  ا ناِسَخا مرَّ  من ِخًَلِل الَجْدَوِل التَّ

        

 مْسُبوَقة  بفْعٍل َناِسٍخ  مْسُبوَقة  بحرٍف َناِسٍخ         الُجمَلةُ 

 

 الِكَتاُب جديد  
  

 

ِ أذكياء
 طًلُب الصف 

  

 

ْفُل سعيد   ِ
 الط 

  

َاِجَع السَّاِدَسةم مَساًء ؛ فَدَخَلت َدانَةم غمْرفَ تَ َها  السَّاَعةم َحاَنِت          ،   الِقَراَءةِ دمرموَس َكَعاَدِِتَا ِلُتم
، وَبَدأْت ميم ِ لتَّصْ ا براِمجَ ، ُثَّ شغََّلِت  املمعلِ َمةِ ، وأتمََّلت ممََلَحظَاِت  حلَاسموبِ وأْخَرَجْت َدْفَُتَ ا

 الَّيِت تَ ْعَتزِمم املَْدَرَسةم إْصَدارََها . جمَللَّةِ ا تمصِمَم ِشَعارَ 
بُّ ك    َا حتم ؛ فَيزيدم الطَّاِلب  ويْصِقلم موِهَبِة الطِ ْفِل  ذََكاءَ اسمويب ألنَّهم يمنمِ ي ثَّيًا بْرََنَمَج التَّْصميِم احلَ إَّنَّ

 .التَّْصميم، ، وكلََّما أتْ َقَنت برََنجًما من الربَاِمِج اجلديَدِة زَاَد َشَغفمَها ِِبَِوايَِة درَاَسِة العملموِم إقْ َباُلمَا على 
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ابِ  (2) َؤاِل السَّ َر في السُّ ذي تغيَّ  ِق على املُْبَتَدأ والخَبِر هَو  تغييُر ................................الَّ

 

ا كاِمًَل : (3)  أعرب الِعَباَرة الَتالَيَة إعراب 

موَذُج اإلعرابي    النَّ
 

ِ  أْذِكَياء  .إنَّ 
َب الصف   طًلَّ
 إنَّ : حرفُّ ناِسخٌّ .

َب : اسم إنَّ مْنُصوب وعًلَمُة نْصِبِه الفْتَح     اِهَرُة على آخرِه .ُطًلَّ  ُة الظَّ
ِه الَكْسَرُة الظاهرُة على آخره .     ِ ِ : ُمضاف إليه مجرور وعًلَمُة جر 

ف   الصَّ
اِهَرُة على آخرِه .         ُة الظَّ مَّ  أْذكَياء  : خبر إنَّ مْرُفوع  وعًلَمُة رْفِعِه الضَّ
 

ا وغي ِ  (4) اِبَقِة )ِفْعًل  َناِسخ   ْر َما يْلَزُم ( .أْدِخْل على الُجْمَلِة السَّ

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

 

 

............................................................................................................................................................... 
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 تذكَّْر أنَّ 

خملم على لعلَّ (وهَي َتدْ  –ليَت  –لكنَّ  –كأنَّ   –*احلروف الَناِسَخَة )إنَّ           

َتدأ :و ) تنصب     ا          اجلمْمَلِة االمسيَِّة         (امَسَها   سميهِ تم ملمب ْ

خربها ( سميهِ تم ترفعم       اخْلَرَب و   )                

* من  األفْ َعاَل الَناِسَخةَ          

  على )َكاَن /أْصَبَح / أْضَحى / أْمَسى / ظلَّ / َصاَر / ََبَت (وهَي َتْدخملم         

تَ  رَب وتم امَسَها / تْنِصبم  سميهِ دأ :وتم اجلمْمَلِة االمسيَِّة   ) تْرَفعم     املمب ْ خربها ( سميهِ       اخلَْ  

  

إنَّ الصَّاِدَق ََمْبموٌب .       ِمثَاٌل :  

 

                  َكاَن الصَّاِدقم ََمْبموًَب .
 نستنِتجم ِمَّا سَبَق :

لم على اجلمْمَلِة االمْسيَِّة َتْدخم  هَي  َعْكسم األفْ َعاِل النَّاِسَخِة ِعْنَدَماأنَّ احلمرموَف النَّاِسَخَة   


