
 

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/4                   

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

https://almanahj.com/ae/4     

* 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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:  ضمائر الرفع المنفصلة 

أنا 

نحن  

أنَت 
أنتما 
أنتم 

أنت  
أنتما
أنتنَّ 

هو 
هما
هم 

هي 
هما 
هنَّ 

م ضمائر الُمتكل   

ضمائر الُمخاَطب

ضمائر الغائ ب 

يرجى حفظ جميع الضمائر ونوع كل منها: واجب 

ميسون عويمر



الجملة  الضمير   

. كتبُت الواجَب .......  

. كتبنا الواجَب ....... 

. نحبُّ الوطَن ..... 

.أحبُّ الوطَن ..... 

.  أساعُد أبي وأمي ..... 

أنا 
نحن 

: ضع الضمير المناسب في الفراغ 

( : نحن -أنا  ) ضمائر المتكلم 
: ....................االسم 
: ...................الصف 

ميسون عويمر



الجملة  الضمير   

. تدرسَن بجد  .......  

. تدرسون بجد  ....... 

. تدرُس بجد  ..... 

.تدرسان  بجد  ..... 

. تدرسين بجد  ..... 

. تصومون رمضان ...... 

.  تصْمَن رمضان ...... 

أنَت 
أنتما 
أنتم 
أنت  
أنتنَّ 

: انتبه 

ونأنتم تشرب
َن أنتنَّ تشربْ 

ونأنتم تكتب
ن  أنتن تكتبْ 

: ضع الضمير المناسب في الفراغ 

(أنتم  –أنتما -أنَت   ) ضمائر الُمخاَطب 
(  : أنتنَّ –أنتما –أنِت ) 

: ....................االسم 
: ...................الصف 

ميسون عويمر



الجملة  الضمير   

. يكتبان  .......  

. تكتبُ ....... 

. يكتبَن ..... 

.يكتبوَن ..... 

. يكتُب ..... 

. يتلو القرآن ..... 

. يتصدقن بالمال ......... 

هو 

هما

هم 

هي 

هنَّ 

: انتبه 

ونهم يشرب
نَ هنَّ يشربْ 

ونهم يرسم
نَ هنَّ يرسمْ 

: ضع الضمير المناسب في الفراغ 

( هم  –هما -هو  ) ضمائر الغائب 
( : هنَّ –هما –هي ) 

: ....................االسم 
: ...................الصف 

ميسون عويمر


