
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/4                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الرابع في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/4arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/4arabic1     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الرابع اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade4                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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  Baniyas International Private School                                                مدرسة بني ياس الدولية الخاصة        

       Department of  :.     اللغة العربية                                                                                                            ( 2+ روضة 1رياض األطفال    ) روضة

        Grade    :      4                                                                         ( بنين +بنات  9  -1المرحلة األساسية  ) 

   :         Subject   الوطن يعيش فينا كما نعيش فيه                                                                                          ( بنين + بنات 12+  10) الثانوية   المرحلة

                  worksheet :                                                                                    : ........................................................ االسم
                                                    ) semester 

rd
,      3 

nd
2,      , 

st
1(                                                   8201- 9201 arSchool Ye   

              
 

 

   : ً  اقرأ انىص انتبني ، ثم أجت عه األسئهة انتي تهي

 

 

 

 اكتت معىى انُغىية كمب فٍمتٍب مه انىص انسبثق:  -1

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

 بل جبنيىُس في حت انُغه ؟مبرا ق -2

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

 استخرج مه انىص انمٍبرات انتبنية :  -3

 مرادف انكهمبت اآلتية:  -أ

 حمبية : ........................ -.................  ، انمريط : .... -انقبحهة : .................... ،  -

 مفرد انكهمتيه اآلتيتيه:  -ة

 األمطبر : ................................  -األراظي  :  .........................   ،    -

 ..................جمع كهمة ) تعحية ( : ...... -............... ، ثظذ كهمة ) كري( : ........ -ت

 اعرة انكهمبت انتي تحتٍب خػ في انىص: – 4

 قبَل : .....................................................................................................

      .................في حتِ : ...............................................................................

ًِ َ تقذيم انتعحيبت مه أجهً ، َ قيمة  انُغىية ٌي حت انُغه َ انتعهق ثً َ صُن مصبنح
ً انُغه راتً .       انُغىية في شعُر انفرد ثبنغيرة عهى َغىً ، فإن غبنً أحذٌ ثإسبءة شعَر ثأو

ًِ ، كمب تترَُح األرُض انمجذثة  في حتِ جبنيىُس  قبلَ َ  انُغه ) يترَح انعهيم ثىسيِم أرظ
 ثُاثم انمطر 

Almanahj.com/ae


