
 

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                                  
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 (    تدرييب   نوع النشاط ) .(التعليم االبتدائي)ِقْسُم البنني ـ  -مدارس اإلميان 

 

 
 

 إعداد األستاذ/أشرف حسن -أوراق عمل الصف اخلامس االبتدائي 

               

  (     الشعبة )       ( امس الخ الصف )                                    اسم الطالب :

 

  
  :اقرْأ الفقرة التالية مث أجب عن األسئلة     

              
 

 
 
    

 :         من بني القوسني  خترْي اإلعراَب الصحيَح لكلِّ كِلَمٍة حتتها خٌط يف الِعَبارَِة السَّابَِقةِ )أ(  

 َمْعُطوف(.  -َخََب    -فة  (               ) صِ النَّاِفع)إعراُب :    فائَدةٌ  النَّاِفعُ الِعْلُم   -1     
 

 ( املَْدَرسيَّة )إعراُب : والِقَصصِ  اْلمْدرسيَّةمن الُكُتِب    -2   
 َمْعُطوف جمُرور(.-ِصَفة جمرورَة   –) معُطوف َمْنُصوب                                                 

 

ُهم  -3     .  ( مْنُصوبَة  -  مرُفوَعة -  جْمُرورَة ) ِصَفٌة : (   َمةقيِِّ  )إعراُب : قيَِّمة ة  َمْعُلومَ فيتعلَّم ِمنـْ
 

 .    ( مْنُصوبَة  -  مرُفوَعة -  جْمُرورَة ))إعراب : الذَّكي(   ِصَفٌة :           الذَّكي  الطَّاِلُب  -4      
  

 
 
 
 
 
 

 ا :أْكِمل كلَّ ِعَبارٍَة ِبِصَفٍة ُمَناِسَبٍة مَع  َضْبِطَها َضْبط ا صحيح   (أ)

ِعُبوَن هَدف ا ................  . –.             ..........    سلَّْمُت عَلى رُجلٍ  -  سجََّل الَّلَّ

.  -            .   ........... أحب  ِقَراَءَة الُكُتبِ  -  اْنطََلَقِت الطَّائَِرُة ........... يف اجلَوِِّ
  

 تْبعًا للَموُصوِف  الِكفَايَةُ  :أن يعرَب التلميذُ الصفةَ 

مْعُلوَمة   حْيِرُص عَلى أن يْكَتِسبَ  ْفٌع ِلَصاِحِبِه ، والطَّاِلُب الذكي  الِعْلُم النَّاِفُع فائَدٌة ون
املتخصِّصني   الَباِحثني  من الشيَِّقِة ، ويْستفيد مفيدة  من الُكُتِب اْلمْدرسيَّة والِقَصصِ 

ُهم َمْعُلوَمة  قيَِّمة ، فاْجَعِل أْهَداَفَك الغالَيَة أَماَم َعيَنيك. ؛ فيتعلَّمَ   ِمنـْ

 :  من األشياء اليت تتبُع فيها الِصَفُة الـَموصوفَ 

 اإلفراد والَتثنيَّة والـجمع -2  .                          نكري والتعريفالتَّ  -1

 اإلعراب. -4                                    التذكريوالتأنيث.-3



    
 (    تدرييب   نوع النشاط ) .(التعليم االبتدائي)ِقْسُم البنني ـ  -مدارس اإلميان 

 

 
 

 إعداد األستاذ/أشرف حسن -أوراق عمل الصف اخلامس االبتدائي 

               

  (     الشعبة )       ( امس الخ الصف )                                    اسم الطالب :
 

 (  :1) ثالِ أكمْل اإلعراَب النَّاقص مكان الفراغاِت كالـمِ ( )ب
امُ  َّل  فْ طِ شاَهْدُت  -1  . بَتِسم 
 
 )وهو الـموصوف(هِ رِ خِ ى آَ لَ عَ  ةُ رَ هِ االظَّ  ةُ حَ تْ ِبِه الفَ صْ ُة نَ مَ ََّل عَ وَ  وبٌ صُ نْ مَ  هِ بِ  لٌ عوُ فْ طفَّل :  مَ    

 .نصبها الفتحة الظَّاهرة على آخرها  ةُ مَ ََّل ة وعَ وبَ صُ نْ مَ  ةٌ فَ صِ ُمبَتِسم ا :            

 املوصوف يف العَّلمة اإلعرابيَّة( )الصفة تتبع
 

 ةُ السَّريعَ أيب  سيَّارَةُ  َوَصَلتْ  -2

 ) وهو املوصوف(.ِه .الضَّمَُّة  الظَّاِهَرُة على آِخرِ فاعل مرفوع وعَّلمة رفعه :  سيَّارَةُ                  

 .......................................................................................................................: السَّريعةُ                
 

 )ب( خترْي اإلجابَة الصَّحيحة ِمَّا بني القوسني :    
 .  ( ةِ امِلثَاليِّ  -   ةُ امِلثَاليَّ  –  ةَ امِلثَاليَّ )                       .................  ةَ كرََّمِت املْدَرَسُة املُعلِّمَ 

 (.الصَّاِلحِ  – حَ الصَّالِ  – الصَّاِلحُ )                         .................   لصَّديقِ امُت َعلى سلَّ 
 .(  كريِ الْ   – اْلكريُ   - اْلكريَ )                          .................  رأيـَْنا َصاِحَب السَّيَّارَةِ          

 
 بَعََّلَماِت إْعَراٍب فرعيَّة صفة مرفوعة مرَّة  ومنُصوبَة مرة  وجمرورة مرة  أخرى اجعْل كلمة )الـُمخِلص( ) ج(   

 )يف ثَّلث ُُجٍَل من عندك (                                                                                         
............................................................................................................................................................................... 

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

 

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



    
 (    تدرييب   نوع النشاط ) .(التعليم االبتدائي)ِقْسُم البنني ـ  -مدارس اإلميان 

 

 
 

 إعداد األستاذ/أشرف حسن -أوراق عمل الصف اخلامس االبتدائي 

               

  (     الشعبة )       ( امس الخ الصف )                                    اسم الطالب :

 بارات التالية :يف الع ط  خَ ُُ  تهَ ا حتَ مَ  أعربْ  (أ)
 

 . ةٌ قَ دَ صَ  ةُ بَ يِِّ الطَّ  ةُ مَ لِ الكَ  -1
 

 إعراهبا الكلمة   
َتدأ مْرُفوع وعَّلَمُة رْفِعِه الضَّمَُّة الظَّاِهَرُة               )وُهو املَوُصوف(     ةُ مَ لِ الكَ   ُمبـْ
 على آخرِِها. ِصَفٌة مْرُفوَعٌة وعََّلَمُة رْفِعَها الضَّمَُّة الظَّاِهَرةُ        ةُ بَ يِِّ الطَّ 

 

ُب  -2  حْمُبوبُون. النَّاِفِع  الِعْلمِ ُطَّلَّ
 

 إعراهبا الكلمة
  
  
 

 .  اجلديَدةَ الَقَدِم  ُكَرةَ اْشرتيُت   -3
 

 إعراهبا الكلمة
  
  

 

 .النَّاِجَح الِعْلِم  طاِلبَ أكرْمُت  -4

                                   

 إعراهبا الكلمة
  

  


