
 

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 الثاني  اضغط هنا                                

    

                  https://www.almanahj.com/sa/5arabic2                   

* 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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 منتدى التربية والتعليم بالمدينة المنورة –االستاذ أبو أنس 
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 هـ 144: ....../........./....... التاريخ: ................                                  مدرسة
 االستثناء بإال–األسلوب اللغوي :  الموضوع: لغتي الجميلة                               أوراق عمل مادة

 

 قياس مهارة :    محاكاة أسلوب االستثناء بإال 

 لغويات  ( √)وظيفة نحوية()( كتابة)العنصر الذي يقومه النشاط: )    ( استماع     )     ( تحدث   )( قراءة    

 :نوعه  عقاربها أرى الساعة إال 
 استثناء ( –استفهام  –) نداء

 انسج على منوال المثال اآلتي : 

 زرت مدن المنطقة الغربية إال ينبع 

 حضر جميع الطالب .....طالبا  يا أيها  .............اجتنب  السرعة 

 الغائبينولم يكرم  الحاضرين كرم المدير الطالب 

 بأسلوب استثناء أعبر عن معاني الجملة التالية

 أيهاالغافل ......إلى هللا يا 

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

 
 توقيع ولي األمر :

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

 : مةتوقيع المعل

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

 لم تتقنأتقنت 

 ذاكرت جميع المواد إال .........

 أحب الفاكهة  .......التفاح 

 
 توقيع ولي األمر :

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

 : مةتوقيع المعل

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

 لم تتقنأتقنت 

 حفظت القرآن إال ............



 

 
 منتدى التربية والتعليم بالمدينة المنورة –االستاذ أبو أنس 
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 هـ 144: ....../........./....... التاريخ: ................                                  مدرسة
 الصنف اللغوي : االسم المقصور والمنقوص    :  الموضوع: لغتي الجميلة                               أوراق عمل مادة

 

 التعرف على االسم المقصور والمنقوصقياس مهارة : 

 لغويات  ( √)وظيفة نحوية()( كتابة)العنصر الذي يقومه النشاط: )    ( استماع     )     ( تحدث   )( قراءة    

 ........................................................ اسم : االسم المقصور هو :
................................................................... 

 أحاكي المثال األول :

 
 توقيع ولي األمر :

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

 : مةتوقيع المعل

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

 لم تتقنأتقنت 

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

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

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

 نجا المؤمن من حادث السير 

 قضى الرجل بين الخصمين

 حمى الجندي بالده

 سم مقصور أضع خطا تحت  كال

 الصفا  الثنا

عاملين

 مستشفى علي  يحي

 ........................................................ اسم : االسم المنقوص هو :
................................................................... 

 المؤمن ربه دعا ......................... .........................

 الجملة االسم المنقوص الفعل



 

 
 منتدى التربية والتعليم بالمدينة المنورة –االستاذ أبو أنس 
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 هـ 144: ....../........./....... التاريخ: ................                                  مدرسة
 مجرور بحرف الجرالوظيفة النحوية : :  الموضوع: لغتي الجميلة                               أوراق عمل مادة

 

 إعراب المجرور بحرف الجر قياس مهارة : 

 لغويات  ( √)وظيفة نحوية()( كتابة)العنصر الذي يقومه النشاط: )    ( استماع     )     ( تحدث   )( قراءة    

 إعرابه المجرور 

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

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

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

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

 الجملة 

حب األوطان من اإليمان 

 تأكل  من نباتات أرضه

 في الجمل التالية :  جر المجرورأحدد عالمة 

 عامالن 
 عاملين عاملون 

 عالمة إعرابه

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

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

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

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

................. سلمت على الفائزين 
........

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

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

طفال  ................. مررت باألأ
........

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

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

................. نظرت إلى الطالبين
........

 أختار اإلجابة الصحيحة وأكتبها في الفراغ :

 نحتاج إلى .....................

 الفائزون 
 سلمت على .................. الفائز الفائزان 

 
 توقيع ولي األمر :

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

 : مةتوقيع المعل

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

 لم تتقنأتقنت 



 

 
 منتدى التربية والتعليم بالمدينة المنورة –االستاذ أبو أنس 
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 هـ 144: ....../........./....... التاريخ: ................                                  مدرسة
 الترجي بلعل والتمني بليت–الصنف اللغوي :  الموضوع               : لغتي الجميلة                أوراق عمل مادة

 

 أسلوب الترجي والتمني قياس مهارة : 

 لغويات  ( √)وظيفة نحوية()( كتابة)العنصر الذي يقومه النشاط: )    ( استماع     )     ( تحدث   )( قراءة    

ينقسم الجمع إلى 

 أصنف األساليب التالية حسب الجدول التالي 

 
 توقيع ولي األمر :

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

 : مةتوقيع المعل

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

 لم تتقنأتقنت 

 هو : الترجي 

 هو  التمني

 ليتك ترجع بنا للوراء

 لعل اإلمتحان سهال 

 لعل هللا يرحمنا 

 ليت شبابنا يعود
 لعل الخير قادم 

ليت الشباب يعود 

 أسلوب  الترجي

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

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

 أسلوب  التمني

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

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

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

 الوقوع ومن أدواته .................  .........طلب أمر مرغوب 

 الوقوع ومن أدواته .................  محبوب .........طلب أمر 



 

 
 منتدى التربية والتعليم بالمدينة المنورة –االستاذ أبو أنس 
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 هـ 144: ....../........./....... التاريخ: ................                                  مدرسة
 األفعال  الخمسة األسلوب  اللغوي : :  الموضوع: لغتي الجميلة                               أوراق عمل مادة

 

 
 قياس مهارة :    تحويل المفرد لجمع مذكر سالم  

 لغويات  ( √)وظيفة نحوية()( كتابة)العنصر الذي يقومه النشاط: )    ( استماع     )     ( تحدث   )( قراءة    

 الخمسة وأضعها في جملة مفيدة  األفعالأشتق من الفعل يشرب

 
 توقيع ولي األمر :

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

 : مةتوقيع المعل

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

 لم تتقنأتقنت 

 يشرب 

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

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

 

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

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

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

 تشربان 

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

 تشربان 

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



 

 
 منتدى التربية والتعليم بالمدينة المنورة –االستاذ أبو أنس 
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 هـ 144: ....../........./....... التاريخ: ................                                  مدرسة
 المعطوف الوظيفة النحوية : :  الموضوع: لغتي الجميلة                               أوراق عمل مادة

 

بالعالمات الفرعية     المعطوف قياس مهارة : إعراب  

 لغويات  ( √)وظيفة نحوية()( كتابة)العنصر الذي يقومه النشاط: )    ( استماع     )     ( تحدث   )( قراءة    

 المعطوف حرف العطف

 مثنى الطالبان

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

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

 الجملة 

 تقابل خالد وعلي

 ثم صبياكان الشاب طفال 

 في الجمل التالية :  وعالمة إعرابالمعطوف وحرف العطفالمعطوف أحدد 

 المعلم ُ
 المعلْم  العمال َ

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

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

 اإلنسان يستحق التكريم والعناية

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

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

 يتحدث إلخوانه وأبيه

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

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

 فالمعلمونخرج الطالب

 أختار اإلجابة الصحيحة وأكتبها في الفراغ :

 ............. حضر المدير ثم 

 المتسابقان المتسابقُ المتسابقين   
 .............كرم المدير المدير الناجح  و 

 
 ولي األمر :توقيع 

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

 : مةتوقيع المعل

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

 لم تتقنأتقنت 

 إعرابه عالمة

 األلف

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

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

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

.....................
....
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 هـ 144: ....../........./....... التاريخ: ................                                  مدرسة
 جميع -التوكيد بكل –االسلوب اللغوي :  الموضوع: لغتي الجميلة                               أوراق عمل مادة

 

 التوكيد قياس مهارة :    محاكاة أسلوب  

 لغويات  ( √)وظيفة نحوية()( كتابة)العنصر الذي يقومه النشاط: )    ( استماع     )     ( تحدث   )( قراءة    

 : بلفظ توكيد مناسب أمأل الفراغ في ما يأتي 

 :  التوكيد هو 
لفظ يقصد به ...........المعنى في نفس 

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

 األسد ...................من الثعلب 

 كلها  حفظت القصيدة كلها 

 حفظت السورة ............... حضر الطالب ..................

أكلت التفاحة ......................  ذاكرت الدرس .................... ّأ

 ان ............................فهمت الدرس غسلت الفواكه ............ قبل أكلها 

 أضع األلفاظ المعطاة في جملة مفيدة 

 كل ...........................................

 جميع ...........................................

 جميعهم  ...........................................

 
 توقيع ولي األمر :

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

 : مةتوقيع المعل

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

 لم تتقنأتقنت 



 

 
 منتدى التربية والتعليم بالمدينة المنورة –االستاذ أبو أنس 
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 هـ 144: ....../........./....... التاريخ: ................                                  مدرسة
 النكرة والمعرفةف اللغوي : الصن:  الموضوع: لغتي الجميلة                               أوراق عمل مادة

.. 
 
 
 
 

 اللغوي : التعجب     
 

 

 التمييز بين النكرة والمعرفةقياس مهارة :

 لغويات  ( √)وظيفة نحوية()( كتابة)العنصر الذي يقومه النشاط: )    ( استماع     )     ( تحدث   )( قراءة    

 أصنف الكلمات التالية إلى ما يدل على معين وما يدل على غير معين  

 
 توقيع ولي األمر :

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

 : مةتوقيع المعل

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

 لم تتقنأتقنت 

 حصان-فتاة-تبوك -التلفاز –حديقة  –حسين 

  -ساعة -سعاد -رجل -تونس -التفاحة  

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

 النكرة هي 
 اسم يدل على شيء غير معين )       (

 اسم يدل على شيء معين )       (

 المعرفة هي 
 اسم يدل على شيء غير معين )       (

 اسم يدل على شيء معين )       (

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

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

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

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

 ما يدل على معين

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

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

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

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

 معينغير ما يدل على 

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

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

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

................................................ 
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 بالعالمات الفرعية    الصفةقياس مهارة : إعراب 

 لغويات  ( √)وظيفة نحوية()( كتابة)العنصر الذي يقومه النشاط: )    ( استماع     )     ( تحدث   )( قراءة    

 انوعه الصفة 

 مفرد التفاحة 

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

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

 الجملة 

 جاء الطالب الذكي 

 المتفوقانحضر الطالبان 

 في الجمل التالية :  إعراب الصفة أحدد عالمة 

 جميلتان 
 جميلتين  جميلة 

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

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

 الطالبات المجتهدات محبوبات 

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

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

 رأيت الطالبين الكريمين

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

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

 فازت الطالبتان المجتهدتان

 أختار اإلجابة الصحيحة وأكتبها في الفراغ :

 قرأت قصتين 

 الفائزان 
 الفائزون  الفائزين 

 حضر الطالب 

 
 توقيع ولي األمر :

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

 : مةتوقيع المعل

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

 لم تتقنأتقنت 

 إعرابهاعالمة

 الفتحة 

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

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

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

.....................
....
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 االستاذ ابو انس

 المنورة منتديات التربية والتعليم بالمدينة
 ال تنسونا من صالح دعائكم


