
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الخامس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/5                   

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

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

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

  

                  https://www.almanahj.com/sa/5arabic1                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade5                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 معناها الكلمة  الجملة 
   دخلًَزيٌدًحائطا ًًكبيرا ً

غليظًالحاشية  ً    ارتدىًزيٌدًثوبا

عنًلظىًالفتن    عشتًبعيداً 

   الًيسخرًالمسلمًمنًأخيه

   إنًالقرينًإلىًالمقارنًينسب

عالمةً نوعه الخبر نوعه المبتدأ الجملة
 رفعهما

      كتابًهللاًنور
      الفتاتانًمحبتانًلعملًالخير
      المؤمنونًمخلصون
      األزهارجميلة

      طارقًأخوًعائشة

ألولا الدراسي الفصل    هـــ 14      _ 14     لعام خامسال للصف لغتي مادة قياس ورقة  

  الفتـــــــرة )       ( / الوحــــــــدة )       (

هـــ 144    /        /      التاريخ          الصف     ............................................... االسم  

 

 

 أ.حنانًالحبابي

 *حددي المبتدأ والخبر ونوعهما وعالمة رفعهما:

 *ما معنى الكلمات التي تحتها خط:
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 جمع مؤنث سالم  جمع تكسير جمع مذكر سالم
   

   

   

   

 

 

 أ.حنانًالحبابي

 *ضعي كال من الكلمات التالية وفق الجدول التالي:

ثونمتحد –عالمات  –حقائب  - أنهار –فاهمين  –أدوات  –أحداث  –طالب  –مسلمون   

 الطالب احفظ النصوص الشعرية.
 

------------------------------------------------------------- 
 

 الطالبة اكتبي النصوص الشعرية.
 

------------------------------------------------------------- 
 

 * نادي ما يأتي وفق المطلوب:
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 * اكتبي بخط جميل مراعية قواعد النسخ:
 ً .وسع ربي كل شيئاً علما  

 

------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- 

 * اكتبي ما يملى عليك:
 

-------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------  

 

 أ.حنانًالحبابي
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 * املئي الفراغ باسم تفضيل مناسب:

أفضل( –أكبر  –أسرع  –أطول  –)أعلى   

 من الكالم. ------------الصمت  -1

 من فيصل. -------------خالٌد  -2

 من القمر. ------------ الشمس -3

 من األسد. -----------لفهد ا -4

 من المال. ------------الوطن  -5

 

 * اختاري نوع العالقة بين كل كلمتين تحتهما خط فيما يأتي:

 ترادف( -. )تضاد السرور بالسعادة ويشعر محمد -1

 ترادف( –)تضاد  .القصيرة الطويلة وشجار شاهدت األ-2

 ترادف( –)تضاد . تفعةالشاهقة المرفي الجبال  تعيش الصقور-3

 ترادف( –)تضاد  .مسلية و ممتعةهذه القصة -4

 ترادف( –أحياناً.)تضاد  يضيقالطريق أحياناً و  يتسع-5

 

 أ.حنانًالحبابي
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أ.حنانًالحبابي

 *استخلصي الفكرة الرئيسية واألفكار الفرعية من النص:
ًيحكىًأنًولدينًطماعينًكاناًيتنزهانًفيًطريقًبينًالبساتينًالجميلة،
وبينماًهماًيسيرانًوًيتحدثانً،ًمرًبهماًفالحًيجرًحمارهً،ًيحملًعليهً

 نتاجًبستانهًوبيدهًتفاحةًكبيرة.

 الفكرة الرئيسية

 األفكار الفرعية

 *ضعي عنوان للنص السابق: .......................................

 أ.حنانًالحبابي
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 * ضعي عالمة الترقيم المناسبة:
 ءةًفوائدهاًعظيمةنورًًًًالقراًالعلم -1

 مًالكلمةًًًًاسمًًًًًوفعلًًًًوحرفًًأقسا -2

 ماًأجملًالقمر -3

 هلًحضرتًأسماء -4

 ماًأسرعًالطائرة -5

 مالكتابًالذيًأنزلًعلىًمحمد -6

 * رتبي الجمل اآلتية ثم اكتبيها متتالية ثم ارسمي لها خريطة معرفيه:
إرضاءًالناسًغايةًالًتدرك.ً----  

وأثناءًسيرهماًقابلهماًمجموعةًمنًاألصدقاءًالقدامى.----  

ذهبًالطحانًوولدهًفيًأحدًاأليامًإلىًالسوق.----  

يشتريه،أركبًالطحانًولدهًعلىًالحمار.ًعلهماًيجدانًمن----  

فقالوًله:ًأنتًتفسدًولدكًهكذا.أيركبًوأنتًتمشي؟----  

أستمرًالطحانًفيًفعلًمايرضيًاآلخرينًإلىًأنًفقدًالحمار.----  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 أ.حنانًالحبابي
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 أ.حنانًالحبابي

 * اجيبي عن عناصر القصة :

خصياتًًًًًًًًًًًالمشكلةًًًًًًًًًًًًًًًالحلعنوانًًالقصةًًًًًًًًًًًالمكانًًًًًًًًًًًالزمانًًًًًًًًًًًًالش  

 ---------------
---------------
---------------
---------------

---------------
---------------
---------------
---------------

---------------
---------------
---------------
---------------

---------------
---------------
---------------
---------------

---------------
---------------
---------------
---------------

---------------
---------------
---------------
---------------

اختر قرينك وانتخبه تفاخراً      إن القرين إلى المقارن ينسب                   

 أ..أكملي خمسة أبيات بعد هذا البيت:
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ب..أكملي تحليل الصور الجمالية اآلتية :

شبه الشاعر دعوة المظلوم بــ......................-1  

شبه.................بالعدوى التي تنتقل من المريض بالجرب إلى السليم.-2  

 3-شبه.................بالشيء المحسوس الذي يوازي بالميزان.
 


