
 

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 أشرف حسن اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 ما يدلُّ على طََلِب القياِم بعمٍل ما:    ما دلَّ على حدث انتهى مثل :          ما يدلُّ على استمرار حدوث    
 الفعل : َتفوََّق . –َلِعَب  –قرأ  –َكَتَب    
َنا     َنا  –قرأان  –َكتَ ب ْ َنا . –َلِعب ْ  َتفوَّقْ -اْلعبْ -اقرأْ -اكُتبْ  أتَ َفوَُّق .-أْلَعبُ -رأُ أقْ -أْكُتبُ  َتفوَّق ْ
 نَ تَ َفوَُّق.-نَ ْلَعبُ -نَ ْقَرأُ -َنْكُتبُ  َتفوََّقْت . –َلِعبْت  –قَ َرأْت  –َكتَ َبْت   
  تتَفوَُّق.-تَ ْلَعبُ -تَ ْقَرأُ -َتْكُتبُ  تَ َفَوْقُت .-ًلِعْبتُ  -قرأتُ  –َكتْبُت   

 .يَتَفوَّقُ -يَ ْلَعبُ -يَ ْقرأُ -َيكُتبُ  
  

رِتم  وادليَك ،و  أ طع     ُزمالءك.اح 
ٌد :  قالَ   أ يخ ا ىل املدرسِة . حضَ ُمحمَّ
دَق  يَُقولُ        فعل ماض مبين على الفتح .:   قالَ  ِ  فعل أمر مبين على السكون .    أطْع :.                 محمٌد الص 

 فعل أمر مبين على السكون .   : اْحرتِمْ        يَ ُقوُل:فعل مضارع مرفوع       فعل ماض مبين على الفتح . : حضَر 
 وعالمة رفعه الضمة 
 الظاهرة على آخره . 

 
 

 

 استخرْج من الفقرة السابقة :
 مامع ضبطه فعلني مضارعني        فعل ماض وفعل أمر مع ضبِطِهما              

    
َتَدأ  فاعلني مع ضبِطهما               اْْسًا ََمُْرورًا ُمب ْ

    

 الفعل

 ماض  مضارع  أمر 

ِمثال على إعراب الفعل 
ِمثال على إعراب الفعل  املاضي :

 : ضارعامل

ِمثال على إعراب الفعل 
 : مراأل

،وقد نَ َزَل القْرآُن الكرميُ ابحلثِ  على للقراءة  والطَّاِلُب املتميُز يْسَتغلُّ  كلَّ فرصةٍ َصاِحَبُه ،  الِكتابُ ينَفُع 
 .  ا جديدً  كَ ذي يضيُف لَ ال ، فَتخَّيَّ الِكتابَ  الِقَراَءِة 
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 وتتكوَُّن من فعلتَ ْبَدأُ ب                                          وتتكوَُّن من: تَ ْبَدأُ ابسم       

 ركنني مها ركنني مها  
 
 

 ِقصَّة . حممد                  قرأَ  َجديد    الكتاُب    
 هادًًئ. الطْفلُ                 اَنَم  قة  صدالطيبة           الكلمة  
 .خاِشًعا ال ُمصلِ ي             يَِقفُ  واِسع    املدرسةِ  ملعبُ  

 
 
 

 

 :كلَّ مجلة فعلية مبيًنا ركنيها استخرْج من الفقرة السابقة   (1)
 الفاعل الفعل  اجلملة الفعلية  الفاعل الفعل  ية اجلملة الفعل

      
 الفاعل الفعل  اجلملة الفعلية  الفاعل الفعل  اجلملة الفعلية 

      

  الكتابُ 
  َجديد  

  الكلمة
  صدقة  

  قرأَ  
  حممد  

  اَنَم   
  الطْفلُ 

 أقسام الُجَملة

 ُجملة اسميَّة                       ُجملة فعلية                             

 اخل  رب املبتدأ
 الفاعل  الفعل 

اِطعًة ، وتُ َزْقِزُق فوَق يُ ْقِبُل الر ِبيُع ، فَتْخَضرُّ فيِه األشجاُر ، وخيرُج النَّاُس إىل املتنزهات ، وُتشِرُق الشَّمُس س
 ، ويْشُكُر املُْؤِمُن ربَُّه على النِ َعِم الكثَّيَِة.األغصاِن العَصافَُّي فرحًة ابلربيع اجلميل 
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اليَة ثَم أجْب عن األْسِئلة:  الفقرَة التَّ
ْ
 اقرأ
 

 

  
اِبَقِة ( 1)      ْلُه إلى املضا استخرِْج من الفْقَرِة السَّ ِ

الي:كلَّ فعِل ماٍض وحو   رع  من ِخََلِل الجدوِل التَّ

 تحويُلُه للُمَضارع  الفعل املاض ي         تحويُلُه للُمَضارع  الفعل املاض ي        
    
    
    

 شاِرْك في إْعَراِب ما تْحَتُه خطٌّ في العبارات الَتالَيِة : (2)
َبُة  الكِلَمةُ )ب(                           ربَُّه على النِ َعِم الكثَّيَِة. ْؤِمنُ املُ  يْشُكرُ  (أ) ِ

ي   . َصَدَقة  الطَّ
      

 إْعَراُبَها                         الَكِلَمُة     
 ِفعل ُمَضارع ..................... وعالَمُة َرْفِعِه ..............................................  يْشُكرُ 

ة ............فاِعل ................... و  املُْؤِمنُ  مَّ  ..........................................عالَمُة .................... الضَّ

اِهَرُة ..................................   الكِلَمةُ   ُمْبَتدأ ........................ وعاَلَمُة ............................... الظَّ
 .... مْرُفوع  وعالَمُة رْفِعه ......................................................................................    َصَدَقة  

     

ًنا الَسَبب: (3) ِ
الَيِة ُمبي   اْضِبْط ما َتْحَتُه خٌط في الِعَباَرِة التَّ

الِة ،  يْخَشع املُْسِلم  َوقف ْكَعة األولى سوَرَة ال  َقَرأفي الصَّ  ْخاَلص .في الرَّ
ْبط                         الَكِلَمُة  مْضُبوَطة    سبُب الضَّ

   
    
     

  

اِني، وِعْنَدَما  َة األَو َطَلَب  أبي إلى لْيلى أن ُتعدَّ شاًيا خفيًفا فأْسَرَعت إلى املَْطَبِخ ، وَسِمْعَنا ضجَّ
َجَهِت الَعَدَسُة ألوَفِرَنا َنَشاًطا .اطمَانَّ أبي لسيِر العَ  ًة وكثيًرا ما اتَّ  َمِل ، اْلَتَقَط َلَنا ُصوًرا تْذَكاريَّ



                                                            قسم البنين –مدارس اإليمان    
ة  نشاط تدريبي                                                                                    

َّ
وي

ْ
ح

َّ
اعِدِ الن

َ
اتِ القو

َّ
  على أساسي

 ........................... : الشعبة .......................................................................................... اسم التلميذ :                                    اخلامس االبتدائيالرَّابع / الصف    
 م   02     /     /   التاريخ :أ. أشرف  حسن                                                                :  المعلم       

 

 )إعداد األستاذ:أشرف حسن( أوراق عمل الصف اخلامس االبتدائي 

               

 


