
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/4                   

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

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

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

https://almanahj.com/bh/4arabic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade4                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس عمرو سليمان اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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  نَّ نَّ ا أَ ا أَ نَ نَ غَ غَ لَ لَ بَ بَ ، ، ييئِ ئِ ااقَ قَ دِ دِ صْ صْ ا أَ ا أَ بً بً حَ حَ رْ رْ مَ مَ 
  ،،ىىنَ نَ بْ بْ مَ مَ ا الْ ا الْ ذَ ذَ ي ھَ ي ھَ فِ فِ   ِئًال ِئًال ااھَ ھَ   اایقً یقً رِ رِ حَ حَ 

ُ سَ سَ  ُ أ   ؛؛اءِ اءِ فَ فَ اإلطْ اإلطْ   ةَ ةَ ارَ ارَ یَّ یَّ سَ سَ   رُ رُ ضِ ضِ حْ حْ أ
م م یكُ یكُ لَ لَ عَ عَ   مْ مْ تُ تُ نْ نْ أَ أَ وَ وَ   ،،یقَ یقَ رِ رِ حَ حَ الْ الْ   دَ دَ مِ مِ خْ خْ نُ نُ لِ لِ 

ِن ِن عَ عَ   ةِ ةِ ابَ ابَ جَ جَ اإلِ اإلِ فِي فِي ي ي تِ تِ دَ دَ اعَ اعَ سَ سَ مُ مُ 
..ةِ ةِ لَ لَ ئِ ئِ سْ سْ األَ األَ 

إعداد عمرو سلیمان معلم اللغة إعداد عمرو سلیمان معلم اللغة 
..مدارس اإلیمانمدارس اإلیمان  العربیة،العربیة،



:من حروف الجر

مع 

الحرف

كیف

في 

إعداد عمرو سلیمان معلم اللغة إعداد عمرو سلیمان معلم اللغة 
..مدارس اإلیمانمدارس اإلیمان  العربیة،العربیة،



::االسم الواقع بعد حرف الجر یكوناالسم الواقع بعد حرف الجر یكون

مرفوعا

مجرورا

منصوبا

مجزوما 

إعداد عمرو سلیمان معلم اللغة إعداد عمرو سلیمان معلم اللغة 
..مدارس اإلیمانمدارس اإلیمان  العربیة،العربیة،



.االسم المجرور....یقع حرف الجر

فوق

تحت

قبل 

بعد

إعداد عمرو سلیمان معلم اللغة إعداد عمرو سلیمان معلم اللغة 
..مدارس اإلیمانمدارس اإلیمان  العربیة،العربیة،



:النوم ....الصالة خیر 

من

في

عند

بـ

إعداد عمرو سلیمان معلم اللغة إعداد عمرو سلیمان معلم اللغة 
..مدارس اإلیمانمدارس اإلیمان  العربیة،العربیة،



.المسجد واجبة....الصالة 

من

عن

في 

بـ

إعداد عمرو سلیمان معلم اللغة إعداد عمرو سلیمان معلم اللغة 
..مدارس اإلیمانمدارس اإلیمان  العربیة،العربیة،



.صیام رمضان....أنا مستعد 

على

لـ

كـ

من

إعداد عمرو سلیمان معلم اللغة إعداد عمرو سلیمان معلم اللغة 
..مدارس اإلیمانمدارس اإلیمان  العربیة،العربیة،



.رمضان.... الفقیر...الصدقات 

لـ      في

من     في

في     من

على    من

إعداد عمرو سلیمان معلم اللغة إعداد عمرو سلیمان معلم اللغة 
..مدارس اإلیمانمدارس اإلیمان  العربیة،العربیة،



..الوردةالوردة................أميأمي

في

على

بـ

كـ

إعداد عمرو سلیمان معلم اللغة إعداد عمرو سلیمان معلم اللغة 
..مدارس اإلیمانمدارس اإلیمان  العربیة،العربیة،



.السماء ...فُرضت الصالة فُرضت الصالة 

إلى

في

كـ

على

إعداد عمرو سلیمان معلم اللغة إعداد عمرو سلیمان معلم اللغة 
..مدارس اإلیمانمدارس اإلیمان  العربیة،العربیة،



،،ِ�ِ ِ�ِ   دُ دُ مْ مْ حَ حَ الْ الْ 
ى ى لَ لَ عَ عَ   ةُ ةُ رَ رَ طَ طَ یْ یْ السَّ السَّ   تِ تِ مَّ مَّ تَ تَ 

..یقِ یقِ رِ رِ حَ حَ الْ الْ 

إعداد عمرو سلیمان معلم اللغة إعداد عمرو سلیمان معلم اللغة 
..مدارس اإلیمانمدارس اإلیمان  العربیة،العربیة،


