
 

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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مساعدة عاجلة مساعدة عاجلة   منكممنكم  حتاجحتاج، أ، أدقائيدقائيصْ صْ ا أَ ا أَ ا یَ ا یَ بً بً حَ حَ رْ رْ مَ مَ 
ألصل إلى ألصل إلى   ؛؛، یجب عليَّ أن أعبر ھذا النھر، یجب عليَّ أن أعبر ھذا النھر

الضفة األخرى، فھل باإلمكان أن تساعدوني الضفة األخرى، فھل باإلمكان أن تساعدوني 
                  ألنني ألنني   ؛؛ااربما نحتاج جسرً ربما نحتاج جسرً   ؟؟على فعل ذلكعلى فعل ذلك

::ھیا لنبدأھیا لنبدأ  ..ال أجید السباحةال أجید السباحة

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



:من األسماء الموصولة

ثم

بین

متى

الذین

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



:اسم موصول للمفرد المذكر

اللذان

الذي

التي

الالئي

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



:كل الكلمات أسماء موصولة ماعدا

ھو

اللذان

اللتان

الالئي

ھنا سنحتاج ھنا سنحتاج 
إلى بناء الجسر

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



إذا أعطى وھب...سبحان

التي 

الذین 

الذي

الالتي

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



.رعتني واھتمت ألمري... أمي ھي 

الالئي

التي

اللتان

الذي

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



:جمیع الكلمات لیست أسماء موصولة ، إال كلمة

ماذا

ھذان

ھم

اللواتي

ھیا بسرعة

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



یطیعان ، وال یعصیان الوالدین... جاء

اللتان

اللذان

الذي

الذین

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



.أطعن هللا ورسولھ...ھن 

ھؤالء

الذین

ھم

الالتي

بقي القلیل فقطبقي القلیل فقط

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



.تنیر حیاتي... ھيالصالة 

التي

ھذه

اللذان

الذي

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



ھم أھلي وأصحابي...سأصل أرحامي 

التي

الذین

الالتي

اللتان

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



تحفظان القرآن الكریم... ھما

الذي

اللذان

اللتان

التي

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



شكراً لكم یا أصدقائي

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


