
 

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 الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/4                   

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

                 https://almanahj.com/bh/4arabic                   

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

 

                  https://almanahj.com/bh/4arabic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade4                   
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     * لتحميل جميع ملفات المدرس أشرف حسن اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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                                                            قسم البنين –مدارس اإليمان    
ةِ  نشاط تدريبي                                                                                    

َ
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  عن اهل

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

 

 إعداد األستاذ : أشرف حسن -   أوراق عمل الصف اخلامس االبتدائي 

               

اليَة ثَم أجْب عن األْسِئلة:  الفقرَة التَّ
ْ
 اقرأ

 

 
 
 

اِبقِة :  (1)  استْخرِْج من الِفْقَرِة السَّ

ة امرُفوعً فاِعًل    بالواو امرُفوعً فاِعًل    مَّ ر  َمْفُعوًًل ِبِه  بالضَّ  َساِلم جمَع ُمذكَّ

    
طة  اد )َرحيل(ُمضَ  ُمَراِدف )َبَنى( جمَع  َتْكسير َكِلَمة ِبَها هْمَزٌة متوِسِّ

    
 

ذي ُرِسَمت عليِه َمَع ُمَقاَرَنِة  (2) تي ِبَها الَهْمَزُة والحرَف الَّ الَيِة الكلمَة الَّ اسَتْخرِْج من الِعَباَراِت التَّ
الي:  الَحَرَكاِت من ِخََلِل الَجْدَوِل التَّ
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اليَة ثَم أجْب عن األْسِئلة:      الفقرَة التَّ
ْ
 اقرأ

 

اِبقِة استْخرِْج (1) َطة مع بياِن سبِب رْسِمَها من ِخَلِل الجْدَوِل من الِفْقَرِة السَّ تي ِبَها هْمَزٌة متوسِِّ
الكلماِت الَّ

الي َكَما في امِلَثاِل   : التَّ

ذي ُرِسَمْت   اْلَكِلَمة  الحْرُف الَّ
 الهمزة عليه        

َحَرَكُة الحرف      َحَرَكُة الَهْمَزة
ذي قبَلها  الَّ

 

 الَحَرَكتينأْقَوى 

 الَكْسَرةُ      اْلَكْسَرةُ   اْلَفْتَحةُ  اْلَياءُ  ِفَئة  
     

     
     
     

اِبَقِة:2) اليِة في الِفْقَرِة السَّ ْر سبَب َرْفِع الكِلماِت التَّ  (َفِسِّ

ى في ُجْمَلة  ُثمَّ  ِمئةاْجَعْل َكِلَمَة )   (3) خرى : ( ُمثنَّ
ُ
 جْمًعا في ُجْمَلة  أ

 

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

 

 

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

 

 اإلعراب الكلمة   

  ُكل  

  َخير 
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 هي : ِت كاَ رَ قاِعَدُة أْقوى الَح              
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