
 

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                   
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     * لتحميل جميع ملفات المدرس هدى سلمان وابتهاج منصور اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 مراجعة وتعديل المعلم األول: أ. ابتهاج منصور                                                        إعداد: أ. هدى سلمان                                

 
 مملكة البحرين                                                                                
 وزارة التربية والتعليم 

   قادسية االبتدائية للبناتمدرسة ال
 
 

 اللغة العربية للصف الرابع االبتدائينماذج تدريبية في مادة 
 م 4102 -4102للعام الدراسي 

    اإلمـــالء:
 

 ؟( ــة ةأو  ت)  مناسبة التاء الاألسماء التالية ب يأكمل: 4س 

أحضررا لهرا  ---الجرد والجرد . ---هناء تجيد القرراء ---عندما أصبحـ ---ومبتهجـ ---فرحـ ---العائلـ ---كانـ

 ---صررــقـ، وبعررد االنتهرراء مررن ال ---هنرراء تقرررأ فرري صمررـ ---، أخرر  ---مررن القصررل والروايررا ---مجموعررـ

 جدها وجدتها على ه ه القصل . ---شكر

 
 الكــلـــمــات اآلتــيــة مـــكــان الـــفـــراغ مـــنـــونـــة بـــالـــفـــتـــح: يكـــتــبأ : 0س
 
 

 .يءبــر -مـــبـــنــى -هـــــنـــيـــئ - وفــــاء -مــســتـــشـــفى  -ء ضـــيـــا - جــــزء -تــــجـــــربـــــة   -وقـــت 

 
   عـــلــــمـــيـــة نــــاجـــحـــة.  ....................أجــــــرى الـــتـــلــــمــيـــ 4

    طــــويـــــالً فـــــي مـــخـــتـــبـــره. .....................أمــــضى الـــعـــالـــم 0

   .....               ............. .أشـــــرقـــت الـــشـــمــس فــمــألت الــــكــون3

           مــــن الـــــقـــرآن الـــكــــريــــم................... أقــــرأ كــــل يــــوم 1

 لـــــمـــن عـــــمـــل صـــالـــحـــاً. ...................... 1

 ضــخــمـــاً.......................أنــــشــأت الــدولــة  .6

 ................الح أكـــثــر الــنــاس لــألرض. الـــفـــ7

 ........................يـــطـــلـــق ســـراح الــمــتــهــم إذا كـــان .8

 جــمــيــالً.................. صـــمــم الــمــهــنــدس 9

مـرـع ضـبرـم مـرـا قبرل  كــمــا في الـمـثـال مــا يــلــزم ياألفـــعــال الـتالية من المـضـارع إلـى الماضي وغير حولي: 3س
 .الهمزة بالــشــكــل

  
 الــمــاضـي المضارع
 يــخــتــبــئ
 يــنــشــئ
 يــهــيــئ
 يــخــطــئ

 اخــتــبـَـأ

 

 االسم:
 الصف:
 التاريخ:
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 (4) :فهم المضمون

ابرة أن األسرد لرى كرل حيوانرات الغإأعلن ـمرض األسد ذات يوم وعجز عن الخروج من عرينر  ليبحرع عرن طعامر ، فر     

أن هر ا مريض وعلى كل جنس من الحيوانات والطير أن يرسل واحداً من أفراده لزيارت  فهو آمن مرن االعترداء علير ، و

 يضمن  شخصياً. األمان وعد

 

آمنة غير خائفة بعد  يوم على عرين األسد لتزوره في مرض  وهـد يـوهك ا توافدت حيوانات الغابة وطيورها يوماً بع    

 ال تجرررررررررت مررررررررن االقترررررررررات مررررررررن عرينرررررررر . انررررررررت تهرررررررررت منرررررررر  حتررررررررى عنررررررررد اقترابرررررررر  مررررررررن أحرررررررردها وأن ك

 

لب لصراحب : آ رار االقردام كلهرا تردل علرى دخرول الحيوانرات ـلت ذلك كل الحيوانات والطيور إال الثعالب فقرد قرال  عرـفع     

 تراه أعيننا، ال ما تسمع  آذاننا!!الطيور عرين األسد، لكنها ال تدل على خروجها من  ياصديقي؛ علينا أن نصدق ما و

 

 عنواناً مناسباً للنل. ي: ضع4س

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

 ؟إلى كل الحيواناتاألسد لن ـماذا أع: 0س

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

 عـنـدما زارت األسـد؟ اـورهـيـابة وطـغـحيوانات الكــيف كـــان شــعــور : 3س
 

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

 الـثـعـالب األســـد المـــريض؟ ر: لـمــاذا لــم تــز1س

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

 من النل ما يلي: يجاستخر :1س

 ..................................: خـــائـفـةضد ..........................      اسم بيت األسد:

 نـــهــايـــة للـقـصـة. يكـــتـــبأ: 6س

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

................................................................................................................................. 
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 (0) :فهم المضمون

 سأل : ماذا بك يرا بنري؟ هرل تحرس أصفر عظاماً بارزةً ولوناً و  ،هزيالً  نظر المعلم إلى ياسر في دهشة .. فرأى جسماً     

ولرم أعمرل  ،أنا أهملت نفسي، قال: ال فطورك؟ سأل : هل تتناول قال: ال سأل : هل تؤدي عملك بنشاط؟ قال: نعم صداعاً؟

وكشرف عرن رهرره  ،فحرل الطبيرب بطنر  وقلبر  .وحّول  إلى طبيب الوحدة الصحية أمسك  المعلم بيده .بنصح أبي وأمي

ومن  ذلرك   ،بأسرت  واتصلت المدرسة ،الة ضعف شديد سببها إهمال التغ ية ووصف ل  العالج والدواءوقال ح، وصدره

وُيقسم وقته بيي  اعمميو واعميذا وا واعويا ي   ،ويحافظ على مواعيد غذائهبانتظام، اليوم تغيرت حالت . أخ  يتناول فطوره 

 .يه عافيته واستود صحتهفمادت إع ،اعمدوس  تالحظه واعبيت يمتني به و انت ،اعنافم 

 

 :عن األسئلة التالية ي م أجــيــب ،النل السابق قراءة صامتة متأنية ئيقــرا -

 

 ؟للنل عنواناً مناسباً  ي: ضع4س

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

 ياسر؟ لماذا ُدهش المعلم عندما نظر إلى : 0س

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

 ياسر؟ ةفعل المعلم لمعاون ماذا :3س

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

 وقوت ؟ صحت  ياسر استرد كيف :1س

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

 ؟من النل هــايالدروس التي اســتــفــدتـــا : مـ6س

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

.................................................................................................................................. 
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 النصوص الشعرية: مـــن قـــصـــيــدة الــنـــخــيــل:

 فــؤائـــد الـــنـــخـــلـــة كــمـــا فـــهـــمـــت مـــن الـــنل. ي: عــدد4س

4........................................: 0...........................:............. 3........................................: 

                                                                    ...........................مــــا جـــمع رســـــول؟          ..............................؟ : مـــا مـــرادف راســـيـــات0س

                   ................................ ................       مــا مــفـرد  ــمــراً؟؟  ( نـــجـــود مـــا مـــضـــاد )       

 ـ .ياشـــرحــحددي  و: فـــي الـــبـــيـــت الـــتــالـــي تــــشـــبـــي ، 3س

 صـــــاعـــدات لـــلــســـمـــاء                    راســـــيــــات كــــالـــجــــبــــال        

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

 كــل كــلــمــة ممـا يـــلــي فــي جـــمـــلــة. ياســـتـــخــدم :1س

 ........................................................................................................................ الـــورى:

ـا: َـّ  ....................................................................................................................... مـَــنـَــنـ

 : مــا هــي المـــراحـــل الـــتي يــمــر بــهــا  ــمـــر الــنــخــيـــل:1س

4........................................: 0........................................: 3........................................: 

 عــلــى مـا يــلـــي: الــبـــيــت الــدال يكـــتــبأ: 6س

 .......................................................................................................................  :تـتـميـز النخلة بالكرم

 ........................................................................................ يدخره لوقت الحاجة: اتعطي النخلة اإلنسان  مر

 األبــــيـــات الـــنـــاقـــصــة. ي: أكـــمــــل7س

ــــــــــــــــــــــــحـــن ــــــــــــــــــــــــن ربـ ــــــــــــــــــــــــالـعـمـات الــ ــــــــــــــــــــــــاســب               ي          ـ ــــــــــــــــــــــــات فـق ــــــــــــــــــــــــهــي الـ  واءــ

 اءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــســلـدات لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعص لاـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــالــــات كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــراس

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

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

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

.................................................................................................................................. 
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 عـــد النـــحــوية:الـــقـــوا

 نـــوع كـــل جــمـــلة مــن الــجـــمــل اآلتـــيــة: ي: حـــدد4س

 فعلية اسمية الجمل

   ف.ـيـصـل الـصـي فـج فـضـنــالرطب ي .4

   يـصـنـع الــقــالف الــسـفـن. .0

   زار الـتـالمـيـ  مـتـحـف الـبـحـريـن الـوطـنـي. .3

   بـــزراعــة الـنـخـيـل.الــبــحـريــن تــشــتـــهـر  .1

   نــظــمـت مــدرســتــنـا مـسـابـقـة  ـقـافـيـة. .1

 

 الــجــمــل الفــعــلــيــة إلـــى اســمــيــة والــجــمـــل االســـمــيــة إلــى فــعــلـــيـــة فــيـــمــا يـــلي: يل: حـــوَ 0س

.............................................................................                               . حـــكـــم بـــالــــعـــدليـ الـــقـــاضـــي .4

 .........................................................................   تــــســـهـــر األم عــلــى راحـــة األبــنـاء .0

 ................................................................................. ـلـم والـعـمـليـــحـثـنـا هللا على الـع .3

 ..................................................................................وفون حول الكعبة طالحجاج ي .1

 الفاعل        في الجمل اآلتية:       ة حــــول ودائـــر الــفــعــلخــطـــاً تــحـت  يضــــع :3س

   شـــارك مــحـــمـــد فـــي المـــســابـــقـــة الـــثـــقــافــيــة. -4

 احـــتـــفــلـــت مـــدرســـتــنــا بـــالـــعـــيـــد الــوطــنـــي. -0

 يـــبــنــي الــعـــصـفــور عــــشـــ  عــلــى الـــشــجــرة. -3

 ـمـــع الـــنــمـــلـــة الـــطـــعــام للــشــتــاء.تــجــ -1

 ي:ــلــا يـمـيـمناسب فالـــفـــراغ بــــمـــبـــتــدأ  ئي: امـــل1س

 (............................ مـــفـــيـــد.0                ( ........................ صــــافـــيــة.    4

 نــشــيــطان. (............................ 1            مــتــعـاونــات.        ..(.......................3
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 ي:ـلــا يـمـيـب فـاسـنـالـــفـــراغ بــــخـبـر م ئي: امـــل1س

  ........................   الــطــالـبـان ( 0                .......................     ( الــمــدرســـة 4    

 ........................ ( الــفــتــيــات1...........................                      األصــدقــاء (3    

 

 لي:ـما يـيـب فـاسـنـالـــفـــراغ بــــفــعــل م ئي: امـــل6س  

 ............الــطــائــرتـان صــباحـأً.  ....... ( 0               ( .................الــبــلــبـل علــى الـشـجـرة.4    

 .ئـهـمبــنــاأنــجـاح لـ ............... اآلبــاء (1الـجــنـود................عــن وطــنـهـم.                     (3    

 

 ي:ـلـما يـيـب فـاسـنـالـــفـــراغ بــــفــاعــل م ئي: امـــل7س  

 .  المـتـفـوقـيـن شـهـادات تـقـديـر................. منحــت (0                  ..............بالــعــدل.( يـــأمــــرنـــا......4    

 يــقــرأ................. الــصــحف صــبـاحـاً.   (1            ( شــكــرت.................الــمــتــفـوقــات.3    

 

  القواعد النحوية:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  من الفقرة السابقة ما يلي: ياستخرج :1س
 ---------------------------فعالً: -2  --------------------------حرًفا: -1

 ---------------------اسًما للجمع: -4  --------------------اسًما للمفرد:-3

  الفعل والفاعل في الجملة اآلتية: ي: حدد4س
 

 -----------------الفاعل :  -2 ------------------الفعل :  -1قاد السائق السيارة.  
 
 

  المبتدأ والخبر في الجملة اآلتية:  ي: حدد5س
 

 --------------------الخبر:  -2 ------------------المبتدأ:  -1البحرين جميلة.    

يصطاد اإلنسان الحيوانات والطيور، ويحفر األرض طلبًا للغذاء، ولن يبقى     
 شيٌء في الطبيعة إذا ظل اإلنسان يستهلك موارد الطبيعة من دون تفكير.
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  قوم بما يأتي:تك أن تمن صديق ي: اطلب6س
 

 -------------------------------------------------احتراًما وتقديًرا.    ةقف للمعلمت

 ---------------------------------------------------------------- تهتم بواجباتها.

 
 أكملي الفراغ بما هو مطلوب بين القوسين:  (3
 

 يصنع......................... طاولة خشبية جميلة.   )فاعل(  -1
 

 .... نشيط في عمله.   )مبتدأ(...................... -2
 

 ......................... الرجل جريدة اليوم.    )فعل ماض( -3      
 

 الفاكهة ........................  )خبر( -4
 

 : حولي الفعل المضارع إلى الفعل الماضي:                                  5س
 .تهاجر الطيور إلى البلدان الدافئة -
 
 ------------------------------------------------ 
 

*************************************** 
 

وفي مقابل  ويقدم لدواجنه الطعام المغذي، ،فيسهر على نظافتها ،يتعهد حامد مزرعته بعناية عظيمة     
 ي يستفيد منها.وأنواع الحبوب والخضرة الت ،قدم له مزرعته البيض واللبن واللحومت ،هذه العناية

 
                                : استخرجي من الفقرة السابقة ما يلي:                                        1س

 
  ----------------------فاعال    -2     --------------------------فعال مضارعا  -1
 
  ------------------------ا مؤنثا  اسم -4  -------------------------اسما مذكرا   -3
 
  ------------------اسما يدل على الجمع    -6  ---------------------اسما مفردا    -5
 
 
 
 


