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&newbook)4-(unit-work sheet-)5GRADE (   

   -هات عكس الكلمات اآلتية : 1س

 عكسها الكلمة  

 نشيط  َكْسََلن

 كاذب  َصاِدق  

 خفيفة ثَِقيلة  
 مكسورة َسِليمة  

 باع  إِشتَرى

 سعيد  َحِزين 

 بطيئة  َسِريعة  

 قوي  َضِعيف  

 أسفل  أَعلَى  

 بارد  َساِخن 

   -اختار الكلمة الغريبة :2س

 َجمع اْلَطَوابع  -4ِسنِدبَاد     -3اْلُمَراسلة      -2اْلفُُروسية     -1

 تَدبِير َمنَزِلي  -4َغرب      -3َشَرق            -2ِشَمال         -1

 َصيد الطَّيور -4َصيد األَرانب -3الطَّيَران       -2َصيد األَسَماك -1

 فَحم -4نَهر           -3بَحر            -2ُمِحيط         -1

 َعلى -4فِي            -3ِلَماذا            -2إِلى           -1

   -اختار اإلجابة الصحيحة :3س

 قَصتِين (   –َكتَب الطَّالُب.....................   ) قَصتَان  -1

 َدرَسان (  –يَْقرأ التَّلميذُ.....................   )َدِرسين  -2

 يَْصَطاد (   –هُم...............َحيوانَات الصََّحراء ) يَْصَطاُدون -3

 يَبِيعُون (   –هُم...............َورق الطَّباعة ) يَبِيَع -4

 يُلُوثون (  -َهواء اْلَمِدنية ) يُلََوث  هُو..............-5
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 فيما (  –ال تَْفِكر.............. اَل يَْنفَعك ) بينما -6

 إلى (   –........اللص ) على  ْستََطاع الشُّرِطي أن يَْقبُض ......اِ-7

 الذين (   –َشْكر األَُستَاذ األَواَلد ................ أقاموا المعسكر  ) الذي -8

 دينارين (   –) ديناران  يَْدفع اْلمشتري .................. -9

 يتيم (   –. ) زعيم   ...............َمْن فَقَد أَبوهُ َصِغير يُسمى -10

 َعاِلم (  –ُمفرد ُعلَماء ............... ) ِعلَم -11

 َزائفة (  –َمعنَى َواجفَةَ .............. ) َخائفة -12

 همزة قطع (   –نَوع اْلَهمزة فِي َكلمة اِْستَغفر ) همزة وصل -13

 قطع (   همزة –نوع الهمزة في كلمة إبراهيم ) همزة وصل -14

 َعاِلماً (   –................ ) َعاِلٌم  َكان الصَّديقُ  -15

 ( اْلِمَطُر  –اْلَمَطر ليس ...............غزيراً ) -16

 اْلُمجتهدون (  –َصار................فَاِعلين فِي اْلُمْجتَمع ) اْلُمْجتهدين -17

 طالبة (   –...... ) طالبتان  ُمؤنَث َكلَمة َطالب .........-18

  طالبة (   –َجمع اْلُمذكر لكلمة طالبات ) طَلب -19

 متساوين (   –ليس النهاُر والليُل .................. ) متساويان -20

  -اكتب مفرد الكلمات اآلتية : 4س

 المفرد  الجمع  
 لص وصصَ لُ 

 أسد سودأُ 

 دراجة  ات اجَ درَ 

 أرنب انب ارَ 

 سنبلة نابل سَ 
 سيارة ات ارَ سيَّ 

 فأر  ران فئِ 

 زهرية  ات يَ رِ هِ زَ 

 مخزن  ازن خَ مَ 
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 جرس  اس رَ جْ أَ 

 

   -هات معاني الكلمات اآلتية باالنجليزي : 5س

 المعنى  الكلمة  
 Army جيش 
 Rogue وغد

 Surprise ُدهش 
 Fuel وقُود 
 Furniture أَثاث 
 Ribbon ِزمام

ار بَ   Sailor حَّ
 Nests أَعَشاش 

 Stones ِحَجارة 

 Hobby ِهَواية 

  Condition َشرط

 Rich       َغني

   -ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة :6س

   -اْلبِيئة ِهي : -1

   يط بهِ حِ ل شيء يُ ان و كُ قامة اإلنسَ ان إِ كَ مَ  -1

 َمكان اْلَحَصول َعلى اْلفَحم  -2

   -تَحتَاج الطَّائَرات إِلى :-2

 ِديزل    -1

 ُكيروسين -2

   -أَنَواع النَّقل :-3

 أْربعة -1

 ثََلثة  -2
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ياضة:-4    -من انواع الرَّ

سائل - 2ُكَرة السَّلة -1  ِكتَابة الرَّ

 -قصة اْلعُصفُور و اإلنسان :-5

 َواقِعية -1

 َخيَالية  -2

 -اْلهَواية الجيّدة ِهي التَّي تَجد فِيها :-6

 التَّسِلية  -1

 اْلَمال -2

 -اْلَجِميل هو الذَّي تجد فيه :الشَّاِطئ  -7

احة  -1  الرَّ

حمة -2  الزَّ

   -رياضة مكانََها الَماء:-8

 ُكَرة اْليد  -1

 السَّبَاحة  -2

 -الذَّي يُحب الُمَراسلة فهو :-9

سائل  -1  َدائماً يَْكتُِب الرَّ

 َدائماً يَْضحُك ويُغنِي  -2

 -با ِهي :الُكَرة التَّي يَْشتِرك فِيها اِثنَان و عشرون اَلع-10

 الُكرة الطَّائرة  -1

 ُكَرة اْلقَدم -2
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( أمام العبارة  خطأ( امام العبارة الصحيحة وكلمة)صحضع كلمة )  7س

   -الخاطئة :

 (      صح  اإِلنحَدار َمعنَاه َسطح َمائِل فِي َجبل أو مجرى َماء ) -1

 (    صحاْلِهَواية َعمل يَفعلهُ اإِلنَسان في غيِر َوْقَت اْلعَمل )  -2

 (    صحَجمع طابع طوابع  )   -3

 (    خطألَحم اْلعُْصفُور يُْشبع اإِلنََسان )   -4

 (     خطأاْلْفُروسية ِرياضة يَشترك فِيها حيوان و حيوان )  -5

 (   صحاْلَماس ِمْن األَْحَجار الَكِريمة )    -6

 (     خطأاألَبار للحصوِل على الَكهَرباء )   يَْحفُر النَّاس -7

ُحون اْلبَقر للحصوِل على اللَّبن )    -8  (   صحيُربِي اْلفَلَّ

 (    صحيقصد النَّاس المناطق السَّاحلية فِي الصيف )  -9

   (  صحَعكس ِشَمال َجنُوب )   -10

 

 

      ALL THE BEST             

 

Mrs:Amani   

Mrs:Niamat 


