
 

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 نوف هاشم عجاج ودينا فائد وعائشة الدوسري وأفنان محمد اضغط هنا                                     

     

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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  معلمة املادة:أ. نوف هاشم عجاج          املديرة املساعدة: أ.دينا فائد ، أ.عائشة الدوسري       مديرة املدرسة:أ.أفنان حممد       

 

 

مذكرة مراجعة لمادة اللغة العربية للفصل الدراسي 

 األول للصف الرابع
 

 

 

 االسم : .......................................
 

 الصف : ............................................



 

 أوالً : القراءة الصامتة :      
 

                    قرئي النص التالي قراءة متأنية ، ثم أجيبي عن األسئلة التي تليه :ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لماذا خرج الغالم من مكة المكرمة إلى بغداد؟  -1

 .رج الغالم من مكة المكرمة إلى بغداد لطلب العلمخ

 بَم أوصت األم ابنها قبل سفره ؟  -2

 أوصت األم ابنها بأن ال يكذب .

 هل وفى الغالم بالعهد الذي عاهد به أمه؟ كيف ذلك ؟  -3

نعم ، عندما أتى إليه قطاع الطرق وسألوه عن مايملك أجابهم من دون أن يكذب.  

 ن الغالم كيف ستتصرفين؟لو كنت مكا -4

  ولن أكذب ،.....إلخ(ل مافعل الغالم ) سأفعل مث التلميذة يبحسب رأ

، وكان عمره ال يزيد على خرج غالٌم في قافلة من مكة المكرمة إلى بغداد في طلب العلم

اثنتي عشرة سنة، وقبل أن يغادر مكة المكرمة قال ألمه: يا أماه أوصيني، قالت له أمه: يا 

نها في غربته... وعند بنّي عاهدني أن ال تذكب، فعاهدها ، ثم أعطته أربعمائة درهم ينفق م

إحدى األودية خرج عليهم قطاع الطريق فسلبوهم واحدا واحدا ، فلما وصلوا إلى الغالم 

سألوه عما يحمل وماذا يخبئ، قال لهم معي أربعمائة درهم ، فسخروا منه وقالوا له: أمثالك 

عصابة يكون معهم أربعمائة درهم؟ فتركوه، وبينما هو في الطريق إذ خرج عليه رئيس ال

نفسه فاستوقفه ودار بنهما مادار بينه وبين باقي أفراد العصابة ، ففتش ثيابه فلما وجد المال 

سأله متعجباً: لماذا لم تكذب علي كما فعل اآلخرون وأنت تعلم أني سأسلبه منك؟ فقال له 

الغالم: ألنني عاهدت أمي على أال أكذب، وأنا التزمت بهذا العهد فلم أكذب.تأثر قاطع 

الطريق بما سمع وخشع قلبه لرب العالمين وقال للغالم: عجبا يا غالم تخاف أن تخون عهد 

أمك، وأنا ال أرعى عهد ربي ؟ يا غالم خذ مالك وانصرف بأمان، وأنا أعاهد ربي أنني قد 

 تبت إليه ولن أعصيه أبدا.



 

 (5إلى1أعيدي ترتيب األحداث بحسب ورودها في النص بوضع الرقم من)  -5

 

 خروج قطاع الطرق على الحافلة وسلبهم أموالهم. -

 

 العودة إلى أفعاله السابقة .زعيم العصابة يتعهد بعدم  -

 

 التزام الغالم بالعهد الذي عاهد به أمه. -

 

 الغالم يسافر إلى بغداد  -

 

 األم تعطي ابنها أربعمائة درهم وتوصيه وتوجه له بعض النصائح. -

 

 

 6-  استخرجي من الفقرة الثانية :                                                    

سلبوهم: أعطوهم عكس كلمة   سخروا: استهزأكلمة بمعنى   

 

.هل النص السابق حقيقي أم خيالي؟ اذكري السبب  -7  

تحصل على أرض الواقع من الممكن أن ،أحداثه واقعية ...السبب: حقيقي  

 

 ضعي عنوانا مناسبا للنص. -8

بحسب رأي التلميذة بشرط أن يكون مناسب ) عاقبة الصدق / الغالم الصادق / الغالم .

.وقطاع الطرق ....(   

 

 

3 

5 

4 

2 

1 



 

 

مع تصحيح  ( أمام الكلمة الخاطئة،×(أمام الكلمة الصحيحة أو)√ضعي عالمة )

:                                                                                إمالئيًا خاطئًا سمت رسًماالكلمات التي ر  

/    (5) 

 التصويب )×(( أو √اإلشارة ) الكلمة

 حوت ×    حوة

 الكراسات ×   الكراساة

  √ كتبت

 سيارته   × سيارتهو

 فازت ×  فازة

 

 

 النصوص الشعرية :   
 

 

 

 

 

 

 

 

  :ما مرادف ما يلي

.اهتمت:.رعت-2كل مراحل حياتي : عهودي-1  

                            :         " في جملٍة من إنشائكأفديضعي كلمة "

 أنا أفدي وطني بكل ما أملك 

 قال الشاعر في قصيدة )بدمي أفدي الوفية(:

الوفية                      من رعت كل عهوديبدمي أفدي   

 إنها روحي وقلبي                       إنها ســـــر وجودي



 

 

                 "وسواِد الشعِر شابا    فذوى منها شباٌب    قال الشاعر: "

                وّضحي الصورة الجمالية في البيت السابق؟                       

تعبها أبيضا لسدل على شدة شعرها األسود  صارذبل شباب األم كما تذب الوردة و..

....وارهاقها  

:سلوبكِ إأشرحي البيت التالي ب  

(هي درعي وعمادي      هي أشواق  الفؤاِد     )                               

ر ع الذي يحميه من كل المخاطيقول الشاعر أن قلبه يحن ألمه كل وقت فهي درعه المني

 وهي العمود الذي يستند ويعتمد عليه فهو بدونها يسقط وال يستطيع النجاح 

  اتبعي هذا البيت من قصيدة وطني ببيتين مما تحفظين:

  

  وهل يحمي بينك سوى حماكا؟                         ومالي في سواك حمى منيع .1

 وحسبي نعمة أني أراك                             ألنت حديثتي ونعيم روحي .2

 سأنشر في الورة ذكرارك حتى                      يفوح بكل ناحية شذاكا  .3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ثانيً ا : القواعد النحوية :  
 

                                                 استخرجي من الفقرة ما يلي:   

 

 

                                       

الجمعة/ اسما:   يقمن/يلعبون/يمرحونتصل/يذهب/تجتمع /فعاًل: . أ

.ائالت/الرجال/صالة/النساء/التجهيزات/وجبة/ الغداء/األطفال/االيومالع  

.العائالت/النساء/التجهيزات/اسًما للجمع المؤنث السالم: ب.  

الرجال/األطفال.ج. اسًما للجمع المذكر:  

و/حرفًا: في /إلى /ل / حرف جر :   

الجميل صفة :  

  .( أمام الجمل المفيدة √ضعي عالمة ) 

 .تخرج خالد من المدرسة (   √)     .1

 . على الطاولة)      (  .2

 .أكل األطفال وجبة صحية (   √)     .3

 )      ( داخل في. .4

 
 

في يوم الجمعة تجتمع العائالت لتصل رحمها ، فيذهب الرجال لصالة الجمعة في  

المساجد ، أما النساء فيقمن بجميع التجهيزات لوجبة الغداء ، واألطفال يلعبون 

 ويمرحون معا إلى نهاية هذا اليوم الجميل.  



 

 
 

 استخرجي االسم والفعل والحرف من الجمل التالية:                  

 الحرف الفعل االسم الجملة

أجاب التلميذ على سؤال المعلمأ.   على أجاب التلميذ 

.فازت هند في مسابقة القرآن ب.   في فازت هند 

 أن  غسل  أحمد ج.غسل أحمد يده بعد أن أكل طعامه.

 و يقرأ وليد د.يقرأ وليد القصص والحكايات قبل النوم

 

حولي ماتحته خط في الجملة التالية للمفرد المؤنث وثم المثنى المذكر وغيري مايلزم 

 تغييره:

 )سافر محمد إلى دولة اليابان وتعلم عن عاداتهم وتقاليدهم (

 سافر مريم إلى دولة اليابان وتعلمت عن عاداتهم وتقاليدهم.مفرد المؤنث:  -1

 سافر الولدان )أحمد ومحمد( إلى دولة اليابان وتعلما عن عاداتهم وتقاليدهممثنى المذكر:  -2

 
 
 
 
 
. 



 

 التعبير :
مع وضع  لتكوني قصة متكاملة ؛(5 -1أواًل : رتبي أحداث القصة اآلتية من )

عالمات الترقيم في مكانها  ني فقرة مراعية وضع، ثم كوّ عنوان مناسب للقصة
 المناسب.
وجد والده في الحديقة الخلفية للمنزل يقوم بجز العشب وتنظيف الحديقة (   4)  

 ورأى باب قفص القطة مفتوح 

 نافذته مفتوحة فعرف سبب ماحدث في غرفته ( نظر إلى األعلى فرأى  5)  

  استيقظ محمد صباحا فوجد أن غرفته مبعثرة بالكامل (  1)   

 لم يجد أحدا في المنزل فظل يصرخ وينادي بأسمائهم جميعا (   3)  

شعر بالخوف الشديد ولم يعرف ماذا سيفعل فذهب مسرعا إلى أمه ( 2)    

 ليخبرها ماحصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..........الغرفة المبعثرة .........
 ، استيقظ محمد صباحا فوجد أن غرفته مبعثرة بالكامل في يوم من األيام 

ذهب مسرعا إلى أمه ليخبرها خوف الشديد ولم يعرف ماذا سيفعل لذا شعر بالف

  ، لم يجد أحدا في المنزل فظل يصرخ وينادي بأسمائهم جميعا ف،    ماحصل

وجد والده في الحديقة الخلفية للمنزل يقوم بجز العشب وتنظيف الحديقة و 

نافذته مفتوحة  نظر إلى األعلى فرأىوثم ،  ورأى باب قفص القطة مفتوح

 .فعرف سبب ماحدث في غرفته

 



 

 صممي بطاقة دعوة لحفلة العيد الوطني المجيد: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ً  : الخط :   رابعا

اكتبي العبارة التالية مرتين بخط الرقعة مراعية ما يلي : *     

 

بالعلم ترقى األمم وباألخالق تسود(())  

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

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

. 

 تمنياتنا لكن بالتوفيق والنجاح

 .....بطاقة دعوة .....

 .....عوة لحفلة العيد الوطني بطاقة د......

 

 .........إلى صديقتي فاطمة...

ي أن ، أتمنى من كل قلب جفلتي المميزة ضور ألدعوِك فيها لحهذه الدعوة  سأقيم حفلة بمناسبة العيد الوطني ، وأرلست ....

 فرحتي ويبتهج قلبي .بلقياك تزيد أراِك ف

 ...م  5/12/2112اليوم ، التاريخ / الجمعة ..

 .المكان : منزلي...

 ..م  7:31الساعه :.....

 ....من صديقتك المخلصة دانة ....

ترك هامش يمينًا ويساًرا . -  

وضوح الخط وترتيبه.      -  

النظافة والتنظيم .           -  

الكتابة على السطر  .       -  

الرقعة .الكتاب بخط  -  



 

 


