
 

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 األول  اضغط هنا    

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

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

                  https://almanahj.com/bh/grade4                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس ايمان أمين وأمينة الجزيري اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 مملكة البحرين 
 وزارة التربية والتعليم

 مدرسة سترة االبتدائية للبنات
  

 
 إلتقان الظاهرةالطالبة ولية األمر تُملي

 فتى بطلـ 1
جتمة  فتيةان يةريو حةوت بيةت النبةي و يريةدون يتلة  و وكةان ق معة  و ويةد في ليلةة رهيبةة ا 

أوحى إلي  بالهجرة و فطلب من على بن أبى طالب أن ينام علةى سةرير، و ويتىطةى ببردتة  و 
فلم يتردد ـ رضي ق عن  ـ وعةر  نسسة  للمةوت خ و ةرن النبةي مةن بيتة  و ويةد أعمةى ق 

 في هجرت  خ أبصارهم عن  و فلم يرو، و ومضى 
  
 من األحاديث النبوية  ـ 2

يات رسوت ق صلى ق علي  وسلم : " مثت المؤمنين في توادهم و وتراحمهم و وتعاطسهم 
 مثت الجسد و إذا اشتكى من  عضو تداعى ل  سائر األعضاء بالسهر والحمى " خ 

 ويات : " ما يت وكسى و  ير مما أكثر وألهى " خ 
 يد العليا  ير من اليد السسلى " خ ويات : " وال

  
 

 اليمامة والصياد ـ 3
 رن صياد ومع  بنديية متوجها إلى إحدى الىابات و باحثةا بةين أشةجارها عةن الطيةر خ ولةم  

حمامةةة تسةةج  بةةوعلى صةةوتها مةةن إحةةدى  يجةةد شةةيئا و وهةةم بةةالعودة مةةن حيةة  أتةةى و فسةةم 
 األشجار خ

لةردى و ولةم تةذهب رحلةة البندييةة إلةى الحمامةة فوصةابها ادنا من تلك الشجرة بحذر تم سةدد  
 خ الصياد سدى

  
 وصف على بن أبى طالب ـ 4

كان علّى علم الهدى و وكهف التقى و ومجمت الحجا و وبحةر النةدى و وبيةت العةد و داعيةا    
 الورى إلى المحجة العظمى و متمسةكا بةالعروة الةوثقى و  يةر مةن امةن واتقةى و وأفضةت مةن
تقمص وارتدى و وأبر من انتقت وسعى و وأفصح من تنسس ويرأ و وأكثر من شهد النجةوى و 

 سوى األنبياء و والنبي المصطسى خ 
 
  

 عمر بن عبد العزيز ـ 5
ستعلى على أحد و أو استحيا فةي تولى ال دفة حي  أحيا سنة المصطسى و ولم يرو عن  أن  ا 

بالزهد في الدنيا و والتقوى في المولى جت وعد و وكم دعا إلةى االنصةراف عةن و عرف حق
 مباهج الحياة األولى و والعمت لآل رة و وكان ينوى عن كت ما يىضب ق سبحان  وتعالى خ 

  
 

 يط  إمدئية
 األلف اللينةظاهرة 



 الحيوانات الداجنة ـ 6
تسيد منهةا خ ويةةد منةذ االف السةنينخ واإلنسةةان يُعنةى بالحيوانةةات الداجنةة خ يحةةافظ عليهةا و ويسةة

أصةةبحت هةةذ، الحيوانةةات تعتمةةد عليةة  أشةةد االعتمةةاد فةةي الحصةةوت علةةى المرعةةى و والعلةةف 
والمةةووى و والويايةةة مةةن المةةر  والعةةدوى و وفةةى عصةةرنا الحاضةةر يهةةتم النةةاس بتوسةةيس 

 المزارع لتربية المواشي والدواجن خ 
  
 

  الفالحـ  7
ويكةةر، الشةةر و ويمقةةت األذى ألم فةةرد مةةن  السةد  رجةةت نشةةيط يسةةكن القةةرى و يحةةب ال يةر 

ي رن كةت يةوم ويةت السةرى وهةو يسةرع ال طةا إلةى حقلة  ومزرعتة  و حية  يبةذر الورى و 
 يجني الثمر خ  أو الحب و أو يسقي الزرع

السد  سعيد بحيات  و ي رن يبيت الضحى إلى إحدى الربا القريبة ليستنشق شذى      
اظري  بقطرات الندى و ومتعت  الوحيدة صيد القطا و سواء األزهار و وأريج الورد و ويمت  ن

 بالشراك أم بالحصى خ 
 
 
 
 
 
 
 

 ة أحمد الجزيرم: أ / أمينإعداد : أ / إيمان أمين                             مديرة المدرسة


