
 

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 رجب سليمان اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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                                                                                معلم املادة: عمرو رجب سليمان                                                                                                         (   فردي) نشــــــــــاط:                                                                     مدارس اإلميان ـ قسم البنني 

 ........................... : الشعبة .......................................................................................... اسم التلميذ :                                                                            الصف الرابع االبتدائي
  م2020/   /        :خــــــــالتاري                                                   أنواع الفعل +الضمائر : املهارة املستهدفة 

ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ،ـــ ـــــ ـــــ ـــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـ

 

                  : عمرو رجب سليمان                                                                        إعداد                                                                              االبتدائي  رابعوراق عمل الصف الأ
               

 

                                  

      (8)                            :أختار حرف الجر الصحيح من بين القوسينالسؤال األول: 
 (لـــــ  ـــ      بـــــــ    من )           .                   الجائزة......................................................................................................................................................فازت أختيـــ 1
 ( علىـــ     إلىــ    في)           .                     خالتي......................................................................................................................................................األمسلمت ـــ 2
 (  فيـــ     كـــ    على)                            الصدق نجاة...............................................................................................ــــ يا ولدي،  3
 (عن   ـــ    لـــ     كــ )               الزكاة في اإلسالم.......................................................................................................................................................قرأت تقريراـــ  4
 

 (8)                               :اناس امل الجر حرف ب أكمل الجمل التالية: ثانيالسؤال ال 

 .عواقب وخيمةهللا  .....................................................................لُبْعد..........................................................................ـــ 1
 املسجد. ......................................................................................................................................................الصلوات  .....................................................................................................................................حافظ ـــ 2
 .دةر الو         .....................................................................................................أمي ـــ  3

 .ار ُتقض ى الحاجاتاالستغف.......................................................................ـــ  4

 (8)                          :املاناس  من بين القوسين  حرف الانفيأختار : السؤال الثالث
 ( لمـــــ    لنـــــ    ال )                                    .قاطع رحميدخُل الجنة ...................................................................................................................................................... ـــ 1
 )  ال  ـــــ  لن   ـــــ لم (                                 .أهمَل صالتي فهي حياتي......................................................................................................................................................ـــ  2
 )  ال  ـــــ  لن   ـــــ لم (                          .أصحاب األخالق السيئة يرافْق ......................................................................................................................................................ــ  3
 )  ال  ـــــ  لن   ـــــ لم (                                          .       أسهُر كثيـــرا......................................................................................................................................................ــ  4

 (4)                    :وأغير ما يلزم جمل مانفيةلى إ املثبتة أحول الجمل: السؤال الرابع
                                                                       
 الجملة املانفية الجملة املثبتة 

  العميقة.أسبح في املياه   
  األجهزة اإللكترونية كثيرا. سارة شاهدت  
  يضرب محمد القطط والحيوانات.  
  نسرف في استخدامانا األشياء.   

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

      

 اجلر، وحروف النفيحروف  اختبــــــــار 
 

 ــــــــــــــ
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