
 

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                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa/5
https://www.almanahj.com/sa/5
https://www.almanahj.com/sa/5arabic
https://www.almanahj.com/sa/5arabic
https://www.almanahj.com/sa/5arabic1
https://www.almanahj.com/sa/5arabic1
https://www.almanahj.com/sa/5arabic1
https://www.almanahj.com/sa/grade5
https://www.almanahj.com/sa/grade5
https://t.me/sacourse
https://t.me/sacourse
http://www.tcpdf.org


يتغل : ةداملا ميحرلا نمحرلا ا� مسب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
: نمزلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو

: مويلا ب ميلعتلاو ةيبرتل ةماعلا ةرادإلا
33 نم : ةجردلا ىلوألا ةرتفلل يريرحتلا رابتخالا ةسردم

( ) سماخ : لصفلا ............................................................................................................................ :بلاطلا مسا

/ ةداملا ملعم ،،،قيفوتلاب مكل يتاينمت

:- هاندأ لودجلا قفو ةيلاتلا تاملكلا نم الك فنص : لوألا لاؤسلا

بتك – تاذ – نيمهاف – راحب – تاودأ – بالط – نوملسم

بئاقح – تاثدحتم – راهنأ – تانمؤم - نوبتاك – نوثدحتم – تاملاع

ملاسلا ركذملا ملاسلاعمج ثنؤملا ريسكتلاعمج عمج

:- اهقوف بولطملا قفو ةيلاتلا ةلئسألا نع بجأ : يناثلا لاؤسلا

:- ةبسانم تاملكب ةيلاتلا لمجلا لمكا ∙

.كملعم مرتحا ................... اهيأ اي -1

.كتيب يف يدعقا .................. اهتيأ اي -2

:- بولطملا قفو يتأي ام دان ∙

صوصنلا ظفح .................................................................................... )بلاطلا )
.ةدراولا

.نيدلاولا ُرب ...................................................................................... )ةبلاطلا )
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يتغل : ةداملا ميحرلا نمحرلا ا� مسب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
: نمزلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو

: مويلا ب ميلعتلاو ةيبرتل ةماعلا ةرادإلا
33 نم : ةجردلا ىلوألا ةرتفلل يريرحتلا رابتخالا ةسردم

( ) سماخ : لصفلا ............................................................................................................................ :بلاطلا مسا

/ ةداملا ملعم ،،،قيفوتلاب مكل يتاينمت

:- يلي اميف احيحص امسر ةطسوتملا ةزمهلا مسرا : ثلاثلا لاؤسلا

حيحصلاةملكلا حيحصلاةملكلامسرلا مسرلا
ز ِء ْا لف َء َس
س ْء مَر ل ق َء َت

ل و ُء ْس مم و ُء ْش م
ب ْء رِذ ْء َث
م ُء ةَل َء ِر
م ِء ْا ل بم و ُء َد

:- ةيلاتلا لمجلا يف امهعفر ةمالعو ربخلاو أدتبملا ددح : عبارلا لاؤسلا

طخب و رطسلا ىلع ةباتكلا تاعارم عم خسنلا طخب ةيلاتلا ةرابعلا خسنا : سماخلا لاؤسلا
:- ليمج

{ قيرطلا{ نع ىذألا ةطامإ ىلع ملسملا رجؤي

ةيمسالا هعفرأدتبملاةلمجلا هعفرربخلاةمالع ةمالع

ناقوفتم .........................................................نابلاطلا

ٌتامرتحم .........................................................ُتابلاطلا

ٌرهام .........................................................ُلماعلا

نوصلخم .........................................................نونمؤملا
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يتغل : ةداملا ميحرلا نمحرلا ا� مسب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
: نمزلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو

: مويلا ب ميلعتلاو ةيبرتل ةماعلا ةرادإلا
33 نم : ةجردلا ىلوألا ةرتفلل يريرحتلا رابتخالا ةسردم

( ) سماخ : لصفلا ............................................................................................................................ :بلاطلا مسا

/ ةداملا ملعم ،،،قيفوتلاب مكل يتاينمت

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

:- يلي اميف ةلمج لك نم بولطملا بسحب بجعت : سداسلا لاؤسلا

:لوقأف ةروبسلا ربك نم بجعتأ -1
..............................................................................

: لوقأف ةرايسلا ةعرس نم بجعتأ -2
...........................................................................

: لوقأف تالواطلا ةرثك نم بجعتأ -3
..........................................................................

:- هاندأ لودجلا يف هعفر ةمالع و لعافلا ددح : عباسلا لاؤسلا

عفرلالعافلاةلثمألا ةمالع

قئادحلا نوعرازملا قسني

تازاغلا نم يقاولا مَاّمكلا كوبأ سبلي

لابجلا ىلعأ يف نارقصلا شيعي

رابتخالا يف كوخأ حجن

لصفلا نم ُبالطلا جرخ

ةملعملا عم سردلا ُتابلاطلا تبتك

1.5
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يتغل : ةداملا ميحرلا نمحرلا ا� مسب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
: نمزلا ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو

: مويلا ب ميلعتلاو ةيبرتل ةماعلا ةرادإلا
33 نم : ةجردلا ىلوألا ةرتفلل يريرحتلا رابتخالا ةسردم

( ) سماخ : لصفلا ............................................................................................................................ :بلاطلا مسا

/ ةداملا ملعم ،،،قيفوتلاب مكل يتاينمت

زافلتلا ُدلولا دهاشي


