
 

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                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس آمنة عباس علي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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آمنة عباس علي: معلمة اللغة العربية 

Almanahj.com/ae



اوا مائٌل إلى الس  تلجـأ
آمنة عباس علي: معلمة اللغة العربية 

Almanahj.com/ae



لف : مفر ها الظ ِّ
اوهاو الظفر المشقاوق

أرض اواسعة نا رة الماء ، ال نبات
ام فيها ثاني أكبر صحراء في الع

آمنة عباس علي: معلمة اللغة العربية 

Almanahj.com/ae



ةاليابس/ الجافـة األثـر
آمنة عباس علي: معلمة اللغة العربية 
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المكان/ الملجأ الحظ حركاتها اوماواقعها
آمنة عباس علي: معلمة اللغة العربية 

Almanahj.com/ae



، اوابحث في الفقرة ( 110: ص ) افتح كتاب النشاط 
ا يأتي ( المق مة ) األاولى  آمنة عباس علي: معلمة اللغة العربية :  عم 
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آمنة عباس علي: معلمة اللغة العربية 
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ال ذي
ال تي

ال تي
ال ذي

آمنة عباس علي: معلمة اللغة العربية 

39: ص 
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لٌ فصائصفحةٌ حظيرةٌ 

المحمية الطبيعية منطقة محظاورة لحماية الحياوانات

الن مُر من أسرع الحياوانات 

.الص  اقةُ أجمل ما في الحياة 

آمنة عباس علي: معلمة اللغة العربية 

39: ص 
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مكانشرقصحار

طيرانطائرطْيـر طيارة

آمنة عباس علي: معلمة اللغة العربية 

39: ص 
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آمنة عباس علي: معلمة اللغة العربية 

40: ص 
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آمنة عباس علي: معلمة اللغة العربية 

40: ص 
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حظائرحي  
االنقراضخاصة

الحفاظ عليها /صاونها  

آمنة عباس علي: معلمة اللغة العربية 
41: ص 

Almanahj.com/ae



السعاو يةاإلمارات
الاوعل الناوبيالغزال العربي

آمنة عباس علي: معلمة اللغة العربية 
41: ص 
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