
 

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 مريم دليم اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 لة التي تليهاقرئي النص التالي ثم أجيبي عن األسئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماذا َحَدَث في الغابة ذاَت َيْوٍم؟  -1س

................................................................................................ 

 

م( 9191 - 9102مادة اللغة العربية للصف الرابع) اثرائية فيأنشطة   

 اْلُعْصفوُر َوالنَّار

ي غاَبٍة َكثيَفِة اأَلْشجاِر، َبديَعُة اأَلْلواِن، َمليَئٍة ِبَأْنواِع الطُّيوِر َواْلَحَيواناِت، كاَن َيعيُش ُعْصفوٌر ف  -1   
نَّاِن. َد َفْوَق اأَلْغصاِن ِبَصْوِتِه الرَّ  َلطيٌف َجميٌل ، اعتاد َأْن ُيَغرِّ

ديِد اْلَحراَرِة، َوالشَّْمُس ُمْحِرَقٌة، َواْلَهواُء الِفٌح، َشبَّ في اْلغاَبِة َحريٌق هاِئٌل، َوفي ذاِت َيْوٍم شَ   -2   
النُّموُر ِإلى  اْلِفَيَلُة وَ  اأُلسوُد وَ  َفاْنَدَلَعْت َأْلِسَنُة النِّيراِن، َواْمَتدَّْت ِإلى ُكلِّ َمكاٍن. َفَتساَبَقْت الذِّئاُب وَ 

 وَتها في اْلغاَبِة، َحتَّى َتْنجَو ِبَنْفِسها.اْلَهَرِب، تاِرَكًة ُبي
ى اْلَفْوِر َأمَّا ذِلَك اْلُعْصفوُر َفَلْم َيْهُرْب، َوَلْم ُتْرِهْبُه النِّيراُن اْلِمْنَدِلَعة، َوال ُسُحِب الدُّخاِن، َبْل َبَدّأ َعل   -3  

، ثُمَّ َيْعَمُل ِبِإْخالٍص َوِصْدٍق. َفطاَر ُمَرْفِرًفا ِإلى اْلُبَحْيرَ  غيِر َقْطَرَة ماٍء، َوَعال في اْلَجوِّ ِة، َوَأَخَذ ِبِمْنقاِرِه الصَّ
ُر هذا اْلَعَمَل َمرًَّة َبْعَد ُأْخرى. َبْيَنما راَحِت اْلَحَيواناُت اْلهاِرَبُة تَ  ْسَخُر ِمَن َأْلقى ِبها َعلى اْلَحريِق، َوراَح ُيَكرِّ

غيِر َوِهَي َتقوُل: َأتَ  غيُر َأنََّك قاِدٌر َعلى ِإْطفاِء اْلَحريِق ِبهِذِه اْلُمحاَوالِت اْلُعْصفوِر الصَّ ُظنُّ َأيُّها الصَّ
 اْلياِئَسِة؟

غيُر: َأْعَلُم َأنِّي َلْن َأْسَتطيَع ِإْطفاَء اْلَحريِق، َولِكنِّي َأقوُم ِبواِجبي َفَقْط.  -4     َسِمَعِت  قاَل اْلُعْصفوُر الصَّ
َخِجَلْت باقي اْلَحَيواناِت   ْصفوُر، َفَبَدَأْت ِبَنْقِل اْلِمياِه ِبَخراطيِمها، ِلُتْطِفَئ النَّاَر اْلُمْشَتِعَلة.اْلِفَيَلُة ما قاَلُه اْلعُ 

 ِمْن َنْفِسها، َفَبَدَأْت ُتساِعُد اْلُعْصفوَر َواْلِفَيَلة َعلى ِإْطفاِء اْلَحريق.
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 ماذا فعلت الحيوانات عنما اندلعت النيران في الغابة؟ -2س

.............................................................................................................. 

  ماذا َفَعَل اْلُعْصفور ِللتََّغلُِّب َعلى اْلَحريق؟ -3س

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

  َكْيَف َأثََّر َتَصرُّف اْلُعْصفور َعلى باقي اْلَحَيوانات؟  - 4س

.............................................................................................................. 

 
  النص ما يلي : استخرجي من -5س

 . ( لفرارمرادف كلمة ) ا الفقرة الثانيةمن  -أ

................................................................................................... 

 (.الخوفمرادف )  الفقرة الثالثةمن  -ب

.............................................................................................. 

 
 

 مفيدة من إنشائك تبين معناها     في جملضعي الكلمات التالية   -6س

 .............................................................................. تْسَخر:  -أ

 .......................................................................... خراطيمها:  -ب

 ........................................................................... المشتعلة: -ت

 ............................................................................. محرقة:  -ث
 .................................: .......................بديعة األلوان -ج
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، بل بقي ينقل الماء بمنقاره إلطفاء ، َوَلْم ُتْرِهْبُه النِّيراُن اْلِمْنَدِلَعةالعصفور  َلْم َيْهُربْ ))  -8س 
 النار(( ما رأيك في تصرف العصفور؟ و لماذا؟

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

غيِر َوِهَي َتقوُل: َأَتظُ ))  - 9س  غيُر راَحِت اْلَحَيواناُت اْلهاِرَبُة َتْسَخُر ِمَن اْلُعْصفوِر الصَّ نُّ َأيُّها الصَّ
 (( ما رأيك في تصرف الحيوانات؟  و لماذا؟َأنََّك قاِدٌر َعلى ِإْطفاِء اْلَحريقِ 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

  ما رأيك في هذا العمل؟ ولماذا؟قام العصفور بتعريض نفسه للخطر من أجل الغابة.  - 11س 

.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

 َلو لم َيُقم الُعْصفوُر ِبُمحاَوَلِة إْطفاِء الَحريِق ماذا كاَن َسَيْحُدُث؟    -11س 
.............................................................................................................. 

 ما الدرس المستفاد من قصة العصفور و النار؟ -12س 

............................................................................................... 

 هل النص السابق حقيقي أم خيالي؟  و لماذا؟ -13س

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

َفة المالئمة ِلَشْخِصيِة " الُعْصف -14س   ور" في النصالصِّ
              َجبان                                          مجتهد 

 ُشجاع                                             بيرك 
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 وضحي الخيال في األبيات التالية:  -15س
 

 ألنت حديقتي و نعيم روحي             و حسبي نعمة أني أراك -أ

............................................................................................................. 
 

 رضعت مع الحليب هواك طفال        فعززني و شرفني هواك -ب

.......................................................................................................................... 

 بكل ناحية شذاك      ذكراك                     حتى سأنشر في الورى -ت

.....................................................................................................................  

 
 اكتبي مما تحفظين األبيات التي تتفق مع المعاني التالية:  -16س
 

 سأسعى يا وطني لرفع مكانتَك بين البلداِن.  -أ

....................................                    .................................... 
 

 يفدي اإلنسان وطنه بعينيه.  -ب
....................................                    .................................... 

 
 الوطن بمثابة البستان الجميل  وهو من أكبر النعم. -ت

....................................                    .................................... 
 

 مع الحليب منذ الصغر.حب الوطن  الطفل  رضع   - ث 

........                    ................................................................ 
 

 ال أجد يا وطني حصنًا منيع يحميني غيرك .  -ج 
....................................                    .................................... 

 
 ينشأ اإلنسان منذ الصغر على حب الوطن فيتعود عليه. -ح

 
 ....................................                   .................................... 



 عزيزتي التلميذة      بطاقة المراجعة ال تغنيِك عن الكتاب المدرسي
| 5 

 
 

 القواعد النحوية
 
 

 

 

 

 

 أستخرج من النص السابق ما يلي:                             - 1س

 

 فعلين:  ..............................    ...................... -أ

 .............................حرفـين:   ............................. ، .... -ب

 ، ............................... حيوان:  .......................ل ين اسم -ت

  اسم جماد:   ....................... -ث

 ، ................................. : ..............................صفتين  -ج

 اسم مؤنث:  ......................... -ح

 مذكر:  ........................ اسم -خ

 اسم يدل على الجمع: ........................ -د

 اسم يدل على المفرد: ............................. -ذ

                       ...............................: ........................ةمفيد جملة -ر

َمليَئٍة ِبَأْنواِع الطُّيوِر َواْلَحَيواناِت، كاَن َيعيُش ُعْصفوٌر َلطيٌف  في غاَبٍة َكثيَفِة اأَلْشجاِر، َبديَعُة اأَلْلواِن،

نَّاِن. َد َفْوَق اأَلْغصاِن ِبَصْوِتِه الرَّ  َجميٌل ، اعتاد َأْن ُيَغرِّ

اِئٌل، َفاْنَدَلَعْت َأْلِسَنُة َوفي ذاِت َيْوٍم َشديِد اْلَحراَرِة، َوالشَّْمُس ُمْحِرَقٌة، َواْلَهواُء الِفٌح، َشبَّ في اْلغاَبِة َحريٌق ه
ًة ُبيوَتها في النِّيراِن، َواْمَتدَّْت ِإلى ُكلِّ َمكاٍن. َفَتساَبَقْت الذِّئاُب َواأُلسوُد َواْلِفَيَلُة َوالنُّموُر ِإلى اْلَهَرِب، تاِركَ 

 اْلغاَبِة، َحتَّى َتْنجَو ِبَنْفِسها
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 رة إلى أسماء مؤنثة واألسماء المؤنثة إلى أسماء مذكرة وأغير ما يلزم:                                       أحول ما تحته خط من األسماء المذك - 2س

 

 الساحة الصف و جلست مع زميالتها . لتلميذةنظفت ا -أ

.................................................................................................. 

 مع والده إلى شاطئ البحر. الولدذهب   -ب

................................................................................................... 

 في حديقة الحي.األوالد يلعب   -ت

............................................................................................ 

 

 .بما هو مطلوب بين القوسيناملئي الفراغات في الجمل التالية  -3س

 ) حرف (                                                       ذهبت أمي ............ السوق. .أ

 ) فعل (                                           البرميل.في القاذورات  ................... .ب

 ) اسم (                                               .فوق ......................لبل يغرد الب .ت

 ) فعل (                                                     قلم أزرق.ب الواجب ............. .ث

 )  اسم (                                                    .الصفنظافة على ................  تحافظ  .ج

 ) حرف (       التلميذ النشيط .............  المدرسة ............ الصباح الباكر.يذهب  .ح

 

 أرتب الكلمات التالية ألكون جمال مفيدة:   -4س
                                 

 لفتاةا - الزهور –وضعت  – الزهرية - في

                    ................................................................................................ 

 الطبيبة –المستشفى  –تخرج  –ظهًرا  -من 

................................................................................................ 

      



 عزيزتي التلميذة      بطاقة المراجعة ال تغنيِك عن الكتاب المدرسي
| 7 

 
      

 رطي.الش –قبض  –على  -اللص 

................................................................................................ 
 

 والمجتهد. –يحترم  –المهذب  –الناس  –التلميذ 

  ................................................................................................ 
 

 الطالب. –اإلمتحان  –ال  –ينجح   -في  –الكسول 

................................................................................................ 
 

 تمتص. –الرحيق  -من  –الزهور  –النحلة 
................................................................................................ 

 
 عمله. –يذهب  –إلى  –الصباح  –العامل  -في 

................................................................................................ 
 

 وفق أقسام الكالم. صنفي الكلمات  في الجمل التالية -5س

 حرف فعل اسم الجمل

    ه.يتجول الرجل الغريب في المنتز

    تقرأ التلميذة القصة في المكتبة.

    تخزن الطفلة  نقودها في حصالتها.

    اشترت المعلمة عدًدا من القصص.
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  غيري ما يلزم تغييره: بنوعيهما وجمع  او ال مثنى الحولي العبارة التالية من المفرد المذكر إلى المفرد المؤنث و  - 6س 
 

 الرسام ماهر
 

 رد مؤنث : ..........................................................مف

 مثنى مذكر: ............................................................

 مثنى مؤنث: ...........................................................

 .........................جمع مذكر: ..................................

 جمع مؤنث: ...........................................................
 

 الفالح نشيط

 مفرد مؤنث : ..........................................................

 مثنى مذكر: ............................................................

 مؤنث: ........................................................... مثنى

 جمع مذكر: ...........................................................

 جمع مؤنث: ...........................................................

 

 أحدد نوع االسم الذي تحته خط: :7س
 

 .    ) اسم ...................(لرفب على اوضعت ندى الكتا .1

 العش فوق الشجرة.  ) اسم ...................( العصفوريبني  .2

 .          ) اسم ...................(الزرقاءيلعب خالد بالكرة  .3

 الشاي.                 ) اسم ...................( كماليشرب  .4
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  ثالثا الخط :

 

 من خط النسخ إلى خط الرقعة. تين التاليتينحولي العبار
 

 رضعت مع الحليب هواك طفال        فعززني و شرفني هواك

........................................................................................................... 
 
 

 الجنة تحت أقدام األمهات
..................................................................................................... 

 
 
 

 مديرة المدرسة
 م دليممري .أ

 إعداد معلمات الصف الرابع
 


