
 

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                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة ابن رشد االبتدائية اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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يذرصخ اثٍ رشذ االثزذائيخ 

 

ايزحبٌ قٕاػذ فصهي نصفٕف انزاثؼخ 

 

_____ انؼاليخ _________     انصف _________      االصى 

 

 .ضغ دائزح حٕل انفؼم انًبضي  -1

فهًب , ٔاَزظزد قهيال , فغزقذ في انظالو , اَقطؼذ انكٓزثبء ٔأَب اكزت 
, يُٓب شًؼخ  فبحزجذ, طبل غيبة انُٕر قًذ انى خزاَخ في انحبئط 

فبرربحذ َفضي نهُٕر انشبحت انضئيم ٔاكًهذ انكزبثخ , اَزد انشًؼخ 
. فشؼزد اٌ انكهًبد اخذد رُزل ػهي كًب يُزل انًطز انخفيف 

 

حٕل انجًم انزبنيخ يٍ انًضبرع انى االيز ثى صزفٓب يغ ضًبئز  -2
 .انًخبطجخ انًؼطبح 

            

ايز                 يضبرع                
 رهؼت ثبنكزح اَذ  
 

___________________________________ اَذ 
ا 

________________________ ( يؤَث  –يذكز ) اَزًب 
 

___________________________________ اَزى 
 

___________________________________ اَزٍ 
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 .ايأل انفزاؽ ثٕضغ فؼم يضبرع يالئى  -3

 .انحشزاد انُحم انى فئخ ________  -

 .حٕل يٕاضيغ يخزهفخ ________ كبٌ احًذ ٔرفبقّ في انصف  -

 .انًًٓهٌٕ ناليزحبٌ ______ نى  -

 .رئيش يجهضٓى _______ اجزًؼٕا انطالة كي  -

 .احًذ يجكزا ______  -

 

 .اكزت انٕظيفخ انُحٕيخ نهكهًبد انزي رحزٓب خط  -4

 _______________________. في صزيزِ  َبو  انطفم  -

 ____________________. ٔاَبد في انغبثخ انحي رؼيش  -

 ____________________________. انذرس  اكزت -

 _________________________. انكٓزثبء  اطفأ اثي -

 

 

 

 

 

 

ثبنُجبح                                                                  

 

 

 

 

alm
an
ah
j.c
om
/om



صخ اثٍ رشذ االثزذائيخ يذر

 

ايزحبٌ قٕاػذ فصهي نصفٕف انزاثؼخ 

( دليل التصحيح ) مئشبر                             

_____ انؼاليخ _________     انصف _________      االصى 

 

 .ضغ دائزح حٕل انفؼم انًبضي  -5

فهًب , قهيال  اَزظزدٔ, في انظالو  فغزقذ, انكٓزثبء ٔأَب اكزت  اَقطؼذ
, يُٓب شًؼخ  فبحزجذ, انى خزاَخ في انحبئط  قًذغيبة انُٕر  طبل

انكزبثخ  اكًهذَفضي نهُٕر انشبحت انضئيم ٔ فبرربحذ, انشًؼخ  اَزد
. رُزل ػهي كًب يُزل انًطز انخفيف  اخذداٌ انكهًبد  فشؼزد

 

حٕل انجًم انزبنيخ يٍ انًضبرع انى االيز ثى صزفٓب يغ ضًبئز  -6
 .انًخبطجخ انًؼطبح 

            

ايز                 يضبرع                
انؼت ثبنكزح اَذ رهؼت ثبنكزح  
 

انؼجي ثبنكزح : اَذ  
ا 

انؼجب ثبنكزح (: يؤَث  –يذكز ) اَزًب 
 

انؼجٕا ثبنكزح : اَزى 
 

انؼجٍ ثبنكزح : اَزٍ 

alm
an
ah
j.c
om
/om



 .ايأل انفزاؽ ثٕضغ فؼم يضبرع يالئى  -7

 .انُحم انى فئخ انحشزاد يُزًي  -

 .حٕل يٕاضيغ يخزهفخ  يزحذثٌٕد ٔرفبقّ في انصف كبٌ احى -

 .انًًٓهٌٕ ناليزحبٌ  يذرسنى  -

 .رئيش يجهضٓى  يُزخجٕااجزًؼٕا انطالة كي  -

 . يجكزا داحى يضزيقظ -

 

 .اكزت انٕظيفخ انُحٕيخ نهكهًبد انزي رحزٓب خط  -8

فؼم يبض يجُي ػهى انفزحخ انظبْزح : َبو . في صزيزِ  َبو  انطفم  -
انضًخ انظبْزح ٔػاليخ رفؼّ  فبػم يزفٕع :  انطفم. ػهى اخزِ 
 .ػهى اخزِ 

ٔػاليخ رفؼّ فؼم يضبرع يزفٕع . في انغبثخ انحيٕاَبد  رؼيش  -
 انضًخ انظبْزح ػهى اخزِ

 .فؼم ايز يجُي ػهى انضكٌٕ انظبْزح ػهى اخزِ.س انذر اكزت -

فؼم يبض يجُي ػهى انفزحخ انظبْزح ػهى اخزِ . رثبء انكّ اثياطفأ  -
. 
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