
  
 
 

                           
 

 

Summer pack for grade five (basic) Arabic 

 السؤال الاول : اقسئي الىص بامعان ثم أحيبي عن الاسئلت الخاليت :

 الىص: ابساهيم في املكخبت

دخل ابساهيم املكخبت ، قسأ قليال ثم خسج .  بحث ابساهيم عن حقيبخه الخضساء خازج 

املكخبت. ما  وحد ابساهيم الحقيبت . شاهد ابساهيم صديقه أحمد ، هى يحمل حقيبت 

خضساء . سأل ابساهيم أحمد : ملاذا أخرث حقيبتي ؟ أحاب أحمد : هره حقيبتي أها،ثم فخح 

اهظس داخل الحقيبت ، هره مالبس ي ، ثم أػلق الحقيبت . حعجب  الحقيبت وقال البساهيم :

ابساهيم ، هره الحقيبت  حشبه حقيبخه، ثم اعخرز وقال ألحمد :  عفىا هره ليست حقيبتي، 

في حقيبتي كخب و دفاجس و أقالم . قال له أحمد : زبما ججد حقيبخك في املكخبت . وس ي 

ل هي في امللعب ؟ جركس ابساهيم أخيرا مكان ابساهيم مكان حقيبخه . هل هي في الصف ؟ ه

 الحقيبت . وعم ، هي في البيت . 

الاسئلت :   

أين دخل ابساهيم ؟-1  

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

ماذا يحمل أحمد ؟-2  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ماذا في حقيبت ابساهيم ؟-3  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



  
 
 

                           
 

؟ يبت أحمدقماذا في ح -4  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

أين حقيبت ابساهيم ؟ -5  

 

 

 

 السؤال الثاوي : اكملي الجمل الاجيت بالكلمت املىاسبت                   

حقيبخه ( -كخابه -) ساعخه         .            -------------------بحث ابساهيم عن -1  

سىداء (  -حمساء -.                    ) خضساء ---------------------حقيبت ابساهيم -2  

الصف ( -البيت  -.             )املكخبت   ----------------وس ي ابساهيم حقيبخه في -3  

أقالم ( -كخب  -) مالبس    .                      ----------------في حقيبت أحمد  -4  

قسأ (:  -لعب  -ابساهيم في املكخبت قليال                 )كخب  --------------- -5  

 

 

 

 



  
 
 

                           
 

 

 السؤال الثالث : املئي الفساغ بالكلمت املىاسبت 

.أخي  ---------------------هرا  -1  

.------------------قلم الخلمير  -2  

أختي . ----------------هره-3  

.---------------هظازة املدزس  -4  

.---------------سأث قالخلميرة  -5  

  

 

اكخبي خمس حمل عن مدزسخك  :                                        السؤال السابع :    

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 



  
 
 

                           
 

خامس :  ازبطي الجملخين كما في املثال:                   السؤال ال  

أفهم القسان. -(2( أدزس العسبيت .                      )1) -املثال : م  

           ث- أدزس العسبيت ألفهم القسان .

أقسأ الكخاب . -(2( أدخل املكخبت .                                   )1م )-1  

------------------------------------------------------------------------------------------------ -ث    

أصل مبكسا . -(2( أزكب السيازة .                                  )1م )-2  

------------------------------------------------------------------------------------------------ -ث   

أدخل الصف.  -(2أفخح الباب .                                       ) (1م)-3  

.-------------------------------------------------------------------------------------------------ث  

أصلي الجمعت . -(2( أدخل املسجد .                                 )1م )-4  

----------------------------------------------------------------------------------------------- -ث  

الدزس .أكخب  -(2( اخر القلم .                                     )1م) -5  

           ---------------------------------------------------------------------------------------------- -ث

                              

 

 

 

 



  
 
 

                           
 

                                                        :  حجسة الدزس اكخبي اسماء الاشياء املىحىدة في

   

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


