
                                                                                                                                                                                                                    

               7                                 سلسلة المعالي ـ حمادة ماهر ( تليجرام)األستاذ / حمادة ماهرإعداد 
 

 

 الثروة اللغوية

  الصف الخامس

 الوحدة األولى  ) أنا اإلنسان(
 

 الدرس الكلمة الترادف الكلمة  الضد  الكلمة املفرد الكلمة الجمع

 ريب شك تعلمون  تجهلون  ×××× ××× فراش فرش
أيات من 

 سورة البقرة

 أنا مسؤول فسيح واسع ×××× ×××× نصائح نصيحة ××× ××××

 شيدوا بنوا وداد كره ×××× ×××× فؤاد أفئدة
أنشودة 

 الوطن

 

 املعنى السياقي ) خلق ( 
 

 ) السؤال في االختبار (   ي .نيين مختلفين في سياقين من إنشائبمع خلقوظف كلمة أــــ 

 

 

 

 

 ) شاعر ـــ مشاعر ــــ شعور ــــــ شعائر ــــــ شراع ـــــ شريعة ...........(تصريف ) شعر ( ـــــ 

 ( السؤال في االختبار )    أضع اسما مناسبا من تصريفات كلمة ) شعر ( في كل فراغ مما يأتي :ـــــ 

 ........ قصيدة معبرة .         الشاعرأ ـ ألف .......

 ...... خاصا به .شعاراصمم الفريق ...... ـ ب  

 ..... األم تجاه أبنائها .      مشاعرـ ما أروع ....... ج

 ...... الحج . شعائر د ـ يعظم املسلمون ... 

 

 

 

 خلق هللا السموات واألرض أوجد

 لةخلق العالم اآل صنع



                                                                                                                                                                                                                    

               8                                 سلسلة المعالي ـ حمادة ماهر ( تليجرام)األستاذ / حمادة ماهرإعداد 
 

 

 الوحدة الثانية ) األرض كوكبنا (
 

 الدرس الكلمة الترادف الكلمة  الضد  الكلمة املفرد الكلمة الجمع

 متباينة مختلفة ×××× ×××× عمالء عميل ×××× ×××
 بصمة الصوت

 برزت ظهرت ملوثة  نقية نماذج نموذج ×××× ××××
وسام على 

 صدر الكويت

 من جنود هللا  تبثها تنشرها ×××× ××××× ××× ×××× حكمة حكم

 

 املعنى السياقي ) دفع (

 ينيين مختلفين في سياقين من إنشائبمع دفعوظف كلمة أــــ 

 صديقه دفع الصديق دين سدد

 دفع املعلم التالميذ للتفوق  شجع ـ حث

 

 أضع اسما مناسبا من تصريفات كلمة ) قدر ( في كل فراغ مما يأتي :ــــ 

 ........ على كل ش يء .         قادرـ هللا ـ تعالى ـ ...أ 

 .......... كبير في قلوبنا قدرـ للوالدين .....ب 

 الجميع .    ......تقديرـ الذي يتقن عمله ينال ... ج

 .......... هللا عزوجلقدرةد ـ الطبيعة دليل على .....
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 الوحدة الثالثة ) كوكب الخير والسالم (

 

 الدرس الكلمة الترادف الكلمة  الضد  الكلمة املفرد الكلمة الجمع

 يمنح يأخذ ×××× ×××× سنبل سنابل
مطر 

 خفيف
 صبر وثمر الطل

 ال للتنمر دعم ساندةم ×××× ××× قيم قيمة ×××× ××××

 نهر الخير ظمأ عطش ××××× ××××× هتافات هتاف ×××× ××××

 

 املعنى السياقي ) وقع (

 . ينيين مختلفين في سياقين من إنشائبمع  وقعوظف كلمة أـــــ 

 وقع الطفل أثناء اللعب سقط

 وقع الحق  ثبت

 

 ــ استسالم ـــ سالمة ــ........(تصريف كلمة ) سلم ( ) سالم ـــ تسليم ـــ مسلم ـــ استالم 

 أضع اسما مناسبا من تصريفات كلمة ) سلم ( في كل فراغ مما يأتي : ــــ ـ

 ........  أرجاء العالم . السالمأـ ما أروع أن يعم .....

 ....... بطاقات الدرجات.استالمـ فرحنا بإنجازنا عند....... ب

 نا املصاب .  ......صديقسالمةـ حمدنا هللا على ...... ج

 ........  على صالته .املسلمد ـ يحافظ ..... 

 


