
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/4                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الرابع في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/4arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                   

 

                  https://almanahj.com/om/4arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الرابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade4                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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...... الطبيعة تشكو                                       

الطبيعُة ىَي مصدر عيش اإلنساِف ، وفيها سالمُتُو أْو شقاُؤُه ، وكلُّ ما يفِسُد جوَّ األرِض -1
ِتِو ومعاِشِو وأمِنِو وسالمِتِو  عِة وقْد زاَد اعتداُء اإلنساِف على الطَّيب..... يَفِتُك باإلنساِف يف صحَّ

َد أمَنها وسالمَتها ، فما عاَدت مقرًا مالئًما للعيِش عليو  .. ، فأفسَد األرَض وما عليها ، وىدَّ

شاىْدُت يوًما صبًيا يرمي األوساَخ على األرِض ، فحاوْلُت إقناَعُو بأف يرميها يف ادلكاِف -4
. ْاُت عليِو شتمين ومشى ودلَّا أأَ . عليَّ  ادلناسِس ، فننَر إإَّ ببغٍس وااتقاٍر ، وو يردَّ 

وما منَعين ذلَك عن أف أقوـَ بواجيب ، وبقْيُت ُمَصمًِّما على أف أتصدى دلناىِر اإلمهاِؿ -6
. ُكلِّها، وال أسُكُت عنها 

 

ـُ  وكنَّا نَػتَػنَػزَُّه يف-8 مكاٍف بعيٍد عِن القريِة ، وإذا براٍع يُْطِلُق قطيَعُو ترعى ايث تشاُء ، وينا
ت ِظلِّ شجرٍة فتنتشُر احليواناُت يف البابِة ، وتُػْتِلُف األشجاَر ، وتَػْقِغُم ، وتكِسُر ُمْطمِئًنا ، تح

ورآين،  َ.وَطَرْدُُتا ، وناَدْيُت صااَبها ، فاستيقَظ من نوِمِو ُمنَزِعًجا . ُكلَّ ما وصَلْت إليِو 
وقَف ، فما أدري ولوال أْف تدارَؾ رفاقي او. وعرَؼ ما أُريُد ، فحمَل عصاُه ، وركَض حنوي 

. ما كاَف سيحصُل إ 

مثَّ تركوا ادلكاَف ، . وعلى بُعٍد ، جلَس أُناٌس يتنزَّىوف ، وأشعلوا نارًا ، واستمتعوا بالنزىِة -13
وُسرعاَف ما نفَخْت فيها الريُح ، . وعادوا من ايث أتوا ، ومْن دوِف أف يُطِفئوا  الناَر 

ولوال تعاُونُنا على إطفائِها اللتَػَهَمْت كلَّ شيٍء يف . فاْشتَػَعَلْت ، وراَاْت تَػْنَتِشُر يف ادلكاِف 
. البابِة 
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وُكْنَت تشكو إلَيِو ، . وال البحُر يُػْؤِنُسَك إذا جْئَتُو ، ِبا ألقى الّناُس فيِو ِمْن أقذارِِىم -17
. كو إليَك ، وما أاٌد يسمُع الشَّكوى فصاَر يش

... وادلدينُة والقريُة والبابُة واجلبُل والبحُر ..... أفيقوا أيُّها النَّاُس ، فطبيعُتنا يف خطٍر -19
! ُكلُّها تشكو إليكم ظُلَم اإلنساِف ، َفَمن يَػرُُّد عنها ىذا النُلَم ؟
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 (عالمات  4) ما الذي فعَلُو اإلنساُف باألرِض ؟ -1

 ________________________________________
 (عالمات 4) ما الذي جرى بنَي الكاتِس والّصيب الذي يتحدَُّث عنو ؟ -2

________________________________________
 ________________________________________

 (عالمات 4) ما الذي َصمََّم عليِو الكاتس ؟ -3

________________________________________
 ________________________________________

 (عالمات 4) ما سبس احلريِق الذي يتحدَُّث عنو الكاتس ؟  -4

______________________________________________
 ______________________________________________

 (عالمات 4)عللفما واجَبُو إًذا ؟ىل ُُيكُن لإلنساِف أف يعيَش على غرِي األرِض ؟  -5

________________________________________
________________________________________
 ________________________________________

ُد سالمة البيئة ؟ -6  (عالمات 4)ما ىَي األخطاَر اليت ُتدِّ

________________________________________
________________________________________

 ________________________________________
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 (عالمات 3)  :ىو " الطبيعة تشكو " اذلدؼ من نص  -7

 .تعريفنا بادلناظر الطبيعية اجلميلة  - أ

 .إقناعنا بأمهية احلفاظ على طبيعة ننيفة - ب

 .تعليمنا كيف كانت الطبيعة يف الزمن ادلاضي - ت

 .نزه يف أماكن مجيلة إقناعنا بأمهية الت - ث

 
 (عالمات6):اكتس السبس أو النتيجة يف ادلكاف اخلاإ -8

 النتيجة                                    السبس                      
 ______________.        شاىَد الكاتس صبًيا يرمي األوساخ -1

 

 .فأفسَد األرض وما عليها              ______________   -2

 
 ___________________.اف ما نفخت الريح يف النار سرع -3

 
 

 (عالمات 5):امأل الفراغ بالفعل ادلناسس  -9

أمر        مغارع         ماضي              
 يفِسُد          
َأْخِبْ          
 َتْكُتبنَي          
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ِؿ وبَقيُت ُمَصمًِّما على أف أتصدى دلناىِر اإلمها" ادلقصود جبملة  -10
 (عالمات3)ىو"

 .صّمَم الكاتس على أف يعرتَض ويقَف يف طريِق مناىر اإلمهاؿ  -1

 .صّمَم الكاتُس على أف يستمَر يف تلويث البيئة  -2

 .يرمي األوساخ على األرضصَمم الكاتس على أف  -3

 .صمَّم الكاتس على أف يتنزَّه يف مكاٍف بعيٍد عن القريةِ  -4

 

 (عالمات 3):دلن يعوُد الغمري  -11

( عالمات 3):تعود ؿِ (    4 سطر  )  إقناعوِ  اذلاء يف
رفاؽ الرّاوي  -الرّاعي      ث -الرّاوي         ت -الّصيب      ب - أ
 
 

" يواناُت يف البابةِ ُر اأتنَتشِ " يف مجلة " احليواناتُ " الوظيفة النحوية لكلمة  -12
 (عالمات3):ىي

 مرفعل أ -فعُل ماٍض           ث -مفعوؿ بو      ت -فاعل      ب - أ

 
 ___________( 4-1سطر " ) يقتلُ " من النص مرادؼ كلمة  جاستخر -13

 
 
 
 

 بالنجاح يا أبطاؿ
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