
 

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                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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درس يف مادَّة اللُّغة العربّية

  تابٍ كِ ريِف بِ 

درس يف مادَّة اللُّغة العربّية
)عبيُر الكتابيّ 

  تابٍ كِ ريِف بِ 
للصَّفِّ الّرابِع االبتداِئيّ 

درس يف مادَّة اللُّغة العربّية

ريِف بِ عْ التّـ  طاقةُ بِ 

درس يف مادَّة اللُّغة العربّية
عبيُر الكتابيّ التّ (

ريِف بِ عْ التّـ  طاقةُ بِ 
للصَّفِّ الّرابِع االبتداِئيّ 



:ُأَالِحُظ العناِصَر المكوِّنَة للِبطاقِة التَّعريفيَّةِ 

 تابٍ كِ ريِف بِ  تابٍ كِ ريِف بِ 

مْوضوُع  األْفَكارِ َأَهمُّ   األْفَكارِ َأَهمُّ  َعَدُد َصفحاتِ 
فيه ةِ دَ الوارِ 

مْوضوُع 
تاب الكِ 

 َعَدُد َصفحاتِ 
الِكتاب

ُأَالِحُظ العناِصَر المكوِّنَة للِبطاقِة التَّعريفيَّةِ 

ريِف بِ عْ التّـ  طاقةُ بِ 

َأْكَتِشفُ 

ريِف بِ عْ التّـ  طاقةُ بِ 

َعَدُد َصفحاتِ  اْسُم المـَؤّلفِ  َعَدُد َصفحاتِ ُعْنواُن 
الِكتاب اْسُم المـَؤّلفِ  ُعْنواُن 

تابِ الكِ 



الَمْعلوَماتُ 
صفحة 

الصَّحيحِة المتعلِّقِة  والمعلوماتِ 

صفحة 

األِب  دهشةُ / رعاية الُمِسنِّين ُمحاولُة َرمِيها في دارِ / ُعُقوُق األِب أُمَّهُ 
.  عْن قرارِه فعِل اْبِنه ورجوعهُ  ةِ ِمْن ردّ 

سلماُن عبدالعزيِز جاسم

الوالدين 

 الوالدين قصٌَّة تبّيُن أهمِّيََّة برِّ 

الَمْعلوَماتُ  الَعَناِصرُ 
صفحة  98 تابِ ُعْنواُن الكِ 

والمعلوماتِ  تابِ الكِ  بين عناصرِ  َأِصلُ ُأطَبِّقُ 
:بهِ 

صفحة  98 تابِ ُعْنواُن الكِ 
ُعُقوُق األِب أُمَّهُ 

ِمْن ردّ  اْسُم المـَؤّلفِ 

سلماُن عبدالعزيِز جاسم َعَدُد الصَّفحاتِ َعَدُد الصَّفحاتِ 

الوالدين  برُّ  تاِب مْوضوُع الكِ 

قصٌَّة تبّيُن أهمِّيََّة برِّ  دِة ِفيهَهمُّ األْفَكاِر الوارِ أ



الَمْعلوَماتُ 
صفحة 

أقّيُم إجابتيالصَّحيحِة المتعلِّقِة  والمعلوماتِ 

صفحة 

األِب ِمْن  دهشةُ / رعاية الُمِسنِّين ُمحاولُة َرمِيها في دارِ / ُعُقوُق األِب أُمَّهُ 
. عْن قرارِه فعِل اْبِنه ورجوعهُ 

سلماُن عبدالعزيِز جاسم

الوالدين 

 الَواِلَدْيِن قصٌَّة تبّيُن أهمِّيََّة ِبرِّ 

الَمْعلوَماتُ  الَعَناِصرُ 
صفحة  98 تابِ ُعْنواُن الكِ 

والمعلوماتِ  تابِ الكِ  بين عناصرِ  َأِصلُ ُأطَبِّقُ 
:بهِ 

صفحة  98 تابِ ُعْنواُن الكِ 
ُعُقوُق األِب أُمَّهُ 

فعِل اْبِنه ورجوعهُ  ةِ ردّ  اْسُم المـَؤّلفِ 

سلماُن عبدالعزيِز جاسم َعَدُد الصَّفحاتِ 

الوالدين  برُّ  تاِب مْوضوُع الكِ 

قصٌَّة تبّيُن أهمِّيََّة ِبرِّ  دِة ِفيهَهمُّ األْفَكاِر الوارِ أ



 طاقة اآلتيةَ البِ  ابع، وأمألُ الرّ  فِ 

  ........................................................... :  ........................................................... :

  ............................................................. :

  .......................................................... :  .......................................................... :

  ......................................................... :

فِ ة للصّ يَّ ربَـ العَ  َغةِ اللُّ  إلى كتابِ   أرِجعُ 
  :ما هو مطلوبٌ  بِ سَ حَ بِ 

: ...........................................................  تابِ ُعْنواُن الكِ 

ُأطَبِّقُ 

: ...........................................................  تابِ ُعْنواُن الكِ 

: .............................................................  اْسُم المـَؤّلفِ 

: ..........................................................  َعَدُد الَصفحاتِ : ..........................................................  َعَدُد الَصفحاتِ 

: .........................................................  تاِب مْوضوُع الكِ 
 



أقّيُم إجابتي  طاقة اآلتيةَ البِ  ابع، وأمألُ الرّ  فِ 

  . بمملكِة البحرينِ  عليمِ وزارِة الّتربيِة والتَّ 

.  ابِع االبتداِئيّ فِّ الرّ المقرَّرَُة للُّغةِ العربيَِّة للصّ 
 

.ابعِ  الرّ فِّ للصّ  ةُ يَّ ربَـ العَ  ةُ ـغاللُّ : تابِ ُعْنواُن الكِ 

فِ ة للصّ يَّ ربَـ العَ  َغةِ اللُّ  إلى كتابِ   أرِجعُ ُأطَبِّقُ 
  :ما هو مطلوبٌ  بِ سَ حَ بِ 

.ابعِ  الرّ فِّ للصّ  ةُ يَّ ربَـ العَ  ةُ ـغاللُّ : تابِ ُعْنواُن الكِ 

وزارِة الّتربيِة والتَّ  نْ مِ  متخّصصٌ  فريقٌ : اْسُم المـَؤّلفِ 

).141(: َعَدُد الَصفحاتِ  ).141(: َعَدُد الَصفحاتِ 

المقرَّرَُة للُّغةِ العربيَِّة للصّ الدُّروُس : تاِب مْوضوُع الكِ 



انت���الدرسانت���الدرس


