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الطالب  :    ...................................................الفصل :                            .......................................................اسم

 : مشرفالمادة 
نار   أبو محمد

متاحمن 0509811641ت:
ا79

  : الخولي  أسامة المادة معلم
0565948637جوال / 

الجميلة                  )      (                           :    لغتي المادة عمل ورقة الهلية الكفاح ابتدائية
الدراسي                                                       للعام الثاني الدراسي الخامس       :   هـ  1435/1436  الفصل الصف

                                                                             

عام:    في رقم   ) 2020رؤيتنا المحلي (         1م مجتمعهم لخدمة المنتجين والمبدعين القادة المملكةـلبناء في
              

  

                                  

                                      ) الياء)     على المتوسطة الهمزة

: مطلوب      هو بما التالي الجدول امل

الهمزة الكلمة قبلها  حركة ما الحركتين حركة لها  أقوى المناسب الحرف

الياءالكسرةساكنمكسورةمسائل

لئيم

متفائل

أسئلة

مبادأة

سئم

: صحيح       بشكل الهمزة لتكتب التالية الحروف صل

الكلمةالحروف

س       ءْ بئسِب

ة           ءَ يــ ِل َم

ض     ءِ ا َر َف

ر    ي ِء َز

 

) الستثناء)  أسلوب

: التالي       الجدول في الفعلية الجملة أركان حدد

منه  الجملة الستثناء المستثنى المستثنىأداة
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درًسا     الدروسإل محمد درساإلالدروسذاكر

جزءا     إل القرآن محمد حفظ

مدينتين     إل المملكة زرتمدن

تفاحة    إل التفاح أكلت

: بالمثال          موضح هو كما استثناء أسلوب إلى التالية الجمل حول

فصل-      . وبقاء الكتاب فصول محمد قراءة

. فصل-      إل القصة فصول محمد قرأ

غرفة-       . وبقاء المنزل غرف العاملة تنظيف

.................................................................-

. سؤال-       وتركه الختبار أسئلة عن خالد إجابة

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

. ورقتين-      وبقاء البحث أوراق حفصة طباعة

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

) الخمسة)  الفعال

المثال         : في كما التالية الفعال من الخمسة الفعال صغ

غائب الفعل مثنىمثنى
مخاطب

غائب  جمعجمع
مخاطب

الخاطبة  ياء

تعملينتعملونيعملونتعملنيعملنيعمل 
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يأكل

يذاكر

ينام

يتفوق

: الخمسة        الفعال من مناسب بفعل التالية الفراغات أكمل

-. وطنهم ..................  الجنوـد

-. الواجب ................  الطالبان

-. المنزل ................    أعمال في أنِت

-. والديكما .............  أنتما

-. بالمباراة ..............     الفوز أجل من اللعبون

) والمنقوص)   المقصور السم

: الممدود       السم منها واستخرج التالية الفقرة اقرأ

ومن                 أسرتها على قرأت ما لتروي الراوي بدور وقامت قصة ذاتصباح هدى قرأت
المحاميفي             محاولت تنجح ولم يديه بقطع السارق على القاضي حكم القصة أحداث

لسماع              السعادة منتهى في السرة وكانت الله حدود من حد هذا لن السارق تبرئة
القصة .

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

............................      ..............................          
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: منقوص       أو مقصور باسم التالية الفراغات أكمل

الحيواناتفي    .................. ترعى

. النبات  .............   على تتساقطقطرات

 .............. البريد  لــ شكرا

المعلم .............    سؤال عن أجاب

العلج   ................    إتمام بعد من هند خرجت

: النصالوصفي             عناصر من تعلمته مع مراعاة مع تفصيليا وصفا نومك صفغرفة

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

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

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

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

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

.

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

والتمني   الترجي أسلوبا

:) (    ) ( ليت        بــ تمني أو لعل بــ رجاء أسلوب الول المثال غرار على صغ

. الختبار-       في الكاملة الدرجات على محمد حصول

. الختبار        في الكاملة الدرجات على يحصل محمدا لعل

لجدك؟-     أخرى مرة الشباب عودة

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

. البد-    إلى الحروب انتهاء

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

. العالم-   يعم السلم

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

. النظافة-    على والمحافظة الطلب

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

. المياه-    استهلك وترشيد المواطنون

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

. الصلة    على والمحافظة البناء

..................................................................
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الجر                                                 بحرف المجرور

: الول         المثال غرار على مطلوب هو بما الجدول أكمل

المجرور الجملة                    الجر  السم الجر حرف علمة

بإطارين   مزخرف الياءالباءإطارينالباب

المسجد    في أباك قابلت

الموعد    عن تتأخر ل

أخيك   على سلمت

بالفلحين   الدولة تهتم

: الضبط           مع مناسب مجرور اسم أو بحرفجر التالية الفراغات أكمل

الحديقة-  .............  . خالد ذهب

. عمق-   ..... محمد نام

.................. لـ-    الجندي تقدم

. الصباح-  ..........   طابور فيصل تأخر

. البناء-  .............   .............   الم تسهر

                                        


