
 26/04/2020ليوم  السادسللمستوى  للغة العربيةا ورقة عمل مادة

  

       Exercise Oneلتمرين األول ا

 -: وغي ِّروا ما يلزم فيها مع تحريك نهايات الكلمات )ُمثنى ( مناسب أو فعل باسمأكملوا الجمل التالية  -
- Fill in the blanks below with a DUAL noun or verb putting the right stroke at the end of each word:-   

 ................... تؤدياِن واجّبهما بجٍد وَنشاٍط.  -1
  . أكَل الِطفالِن ......................... -2
 . أثنى الُمديُر على .................... -3
 ......... ......................كانِت الُغرفتاِن  -4
 . َسلََّمْت ُسعاُد على ..................... -5
 اُم .......................... وَعلقُهما على الحائِط. سَرَسَم الرَّ  -6
 ............................. ُيعالجاِن المرّضى. -7
 الِن التنظيَف في البيِت.......................... ُتكمِّ  -8
 الوالداِن ...................... على أوالُدهما. -9

اعراِن ...................... في الَمهرجاِن. -10  َظَل الشَّ

 

 Exercise Two      التمرين الثاني  
وا ما يلزم:  َحّول اجلُمل -  - الَتالية إىل صيغِة اجلَمِع وَغَّير

- Change the following sentences to the plural and change what is needed:- 

 الُجمل بصيغة الجمع الُجمل بصيغة المفرد
  َمديَنِتنا.َليَسْت ِمْن ديدُة الُمَعّلمُة الجَ 

  الّطاِلبُة اللُّبناِنيُة َتْدُرُس في َبيِتها.
  الُمّساِعَدُة ُتساِعُد في َمْدَرَستها.

ُم الطَّعاَم ُلرّكاِب طاِئَرتها.   الُمضِيَفُة ُتقدَّ
   الُمَهْنِدَسُة َتْجَمُع الَخرائَط ِلَمْشروِعها.
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 Exercise Three      التمرين الثالث 

 - :يف اجلدول التال   ا اجلُملوأكتبو اإلعرابية تُه  وبّّي حركاملذكر الّسامل  ع ج إقرأوا النص أدانه وإستخرجوا اجلُمل اليت تدل على  -
- Read the text below then find out the Masculine Plural sentences and write them in the  

following table:-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حركة اإلعراب  جع املذكر السامل ُجل  ت
1 -   
2 -   
3 -   
4 -   
5 -      
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  Exercise Four رابعالتمرين ال
   :  إىل اللغة األنكليزية مع الرتكيز على األزمنة احلوار التالَترجوا  -

- Translate the following Dialogue into English focusing on the time tenses: 

 

 (Translationترجمته )    ( (Dialogueالحوار    
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

       Exercise Five خامسالتمرين ال

-:وأكتبوه في الجدول أدناه من الجمل التالية ثم بّينوا عالمة نصبِه والسبب   )المفعول بهِّ(إستخرجوا  -  
- Find out the (Object) from the following sentences and write them with the sign of 

subjunctives in the table below:  

 الجمل المفعول بهِ  (Objects) عالمُة النصب  السبب 
 َأيَقَظ الرَّعُد النائَم.    
 ُيِحُب هللُا الُمحسنيَن.    
تيِن. كتبْت سناُء ِقصَّ      
. مّسرحياتِ ال شاهدتُ      
يِن. َل الالعُب َهدفَ َسجَّ      
ُب الوالديِن.ُيطيُع الُمؤدَّ      
َع ُمصطفى الُمّسافريَن.َودَّ      
التَّلميذاُت الُمعلماِت.رُم َتحتَ      
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       Exercise Six سادسالتمرين ال

 :  بين األقواس لمعرفة نوع الفاعل مابحسب   بفاعل مناسب وا الفراغات في الجمل التالية مألإِ  -
- Fill in each blank with an appropriate Subject according to what us in between the brackets for the type 
of subject: 

  )مفرد مذكر(                 َيلعُب .............. بالُكرِة.    -۱
 ) مفرد مؤنث(                تكتُب ............... الدَّرَس.   -2
 ) جمع مذكر سالم (           َيناُل ..................... الَجوائَز.  -3
 ) جمع مؤنث سالم(      َتعمُل ...................... في الْمصنِع. -4
 ) مثنى مؤنث(       أزهرْت ................... في الْحديقِة.  -5
           )مثنى مذكر(         شارَك ................... في الُمباراِة.  -6
 



 26/04/2020ليوم  السادسللمستوى  للغة العربيةا ورقة عمل مادة

       Exercise Seven ابعسالتمرين ال                                             
    :واإلجابة عن األسئلة التالية النَـّص أدناه  إقرأوا -

- Read the text below then answer the following questions: 
 

 زَيُت الزريتون 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ............................................................................................................................................. ؟ماذا َأْثَبتِت األْبحاُث  – 1

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

 ............................................................................................. ؟ما هي الَعالقُة َبْيَن َزيِت الّزيتون َوَعمليَِّة الَهْضمِ  -2

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

 ........................................................................................................... ما هي َفوائُد َزِيت الّزيتوِن في َضغِط الّدم ؟ -3

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

  ........................................................................................................................... َأيَن ُيسْتخدُم َزْيُت الزَّيتوِن ِبكْثرة ؟ -4

.......................................................................................................................................................................................... 
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 فرد الكلمات التالية : ماهو م -5

 ........................          الّشرايين -3               ..................    األبحاث  -1

 .......................          أْمراض -4               ...................      الزُّيوت -2

 -( أماَم العبارات التالية : ×( أو خطأ )  √ عوا عالمة صح )ض -6

حِة.أَثبتِت األبحاُث أنَّ زيَت  -أ  )       (    الّزيتوِن ُمِضٌر بالصَّ

 زيُت الّزيتوِن ال ُيؤذي ِجداَر الَمِعدة .      )       (  -ب 

 بشْكٍل َفوضويَّ في َتْخفيِف الُكوليستروِل.   )       (  َزيُت الزَّيتون  سِتخدامُ إُيساِعُد  -جـ 

 ُيسَتخدُم ِبكْثرٍة في َحوِض الَبْحِر األْحمِر.    )       ( -د 

 -: ضعوا كل كلمة من الكلمات التالية في جمل مفيدة -7

 .  ........................................................................................................................  يؤذي :  -

 .  .................................................... .................................................................  اْستِهالك :  -

 .   ........................................................................................................................  يُساِهُم : -

 .   ......................................................................................................................... : يُنَشَُّط  -

 

 


