
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/4                   

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

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

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

                  https://www.almanahj.com/sa/4arabic1                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade4                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 :حددي نوع الكلمة التي تحتها خط حسب الجدول -1
 

 

 صافيةالسماء  - أ

 معتدل الجو - ب

 حارالصيف  فصل - ت

 

______________________________________________________________ 

 :وخطين تحت الخبر في الجمل التاليةضعي خًطا تحت المبتدأ  -2

 الجبال مرتفعة                                 الطفل مرتب -

 مدرسة البيان ممتعة                          ماء النهر عذب -

 األشجار خضراء اللون           الشمس مشرقة                     -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في جملة مفيدة بحيث تكون مبتدأ( الربيع)ضعي كلمة  -3

----------------------------------------------------- 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في جملة بحيث تكون خبًرا( بارد)ضعي كلمة  -4

                                   ------------------------------------------------------ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

  

  

  

 الخبــر أدـالمبت

 : ...........................اليوم 
 هـ41: ..... / .... / ....التاريخ 

 لغتي الجميلة مادة
 الفصل الدراسي األول

 ...........................: االسم 
  ..../ 1: الفصل 

تعرف وتمييز واستعمال المبتدأ والخبر : المهارة
 ورفعهما بالعالمة األصلية، الضمة)
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 :ملة التالية بالشكلاضبطي الج -5

 العصافير مغردة

 األشجار مورقة

 الحديقة مزهرة

 :أكملي الجمل التالية بمبتدأ أو خبر مناسب -6

 فالح ــــــــــــــــــــ                       البستان ـــــــــــــــــــال -

 ـــــــــــــــــــ صافيـةــــــــــــــــــ عاليـــة                        -

 ـــــــــــــــــ البحر ـــــــــــــــ              ـــــــــــــــــ القراءة ــــــــــــــــــ -

 الشجرة ــــــــــــــــــ اللون                ـــــــــــــــــــ ســـــــر الحيـــــاة -

______________________________________________ 

 

 

 

 :حرفين -فعلين –اسمين : اقرئي النص التالي ثم استخرجي منه -1

تأملي المطر ينزل من السماء، فيرتوي الناس بمائه، وتكتسي األرض  -
 .بالزروع

 ـــــــــــــــــــــــــ،  ـــــــــــــــــــــــــ :اسمين
 ــــــــــــــــــــــــــ،  ـــــــــــــــــــــــــ: فعليـن
 ــــــــــــــــــــــــــ،  ــــــــــــــــــــــــ: حرفين

 

 تعرف وتصنيف الكلمات إلى اسم، فعل، وحرف: المهارة
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صنفي الكلمات التي تحتها خط ( مهارة التصنيف)باستخدام .. طالبتي المبدعة -2
 :في الجمل التالية حسب الجدول

 

 الحرف    الفعل      االسم    الجملـــــــة المفيــــــــدة    
 
 الربيع في األزهار تتفتح -1

   

 
 متقلب الجو الخريف -2
 

   

 
 فصل الخريف في الدراسة تبدأ -3

   

 

________________________________________________ 
 
 

 :ضعي كلمة مناسبة في الفراغ، وبيني نوعها -3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.        تهاجر الطيور ـــــــــــــــــ فصل الخريف ( أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .        فصل ــــــــــــــــــــــــ من أجمل الفصول ( ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.     ـــــــــ للنزهةيخرج الناس إلى شاطئ ـــــــــ ( ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.                  ربيعــــــــــــــــــــ األزهار في ال ( ث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.   ــــــ العشب بعد نزول المطرهللا الخالق ـــــــــ ( ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.         بها يقة للعبيذهب األطفال ـــــــــــ الحد ( ح
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 تعرف ومحاكاة الجملة المثبتة: المهارة                       

 

 .في المربع)     ( حددي الجملة المثبتة فيما يلي بوضع .. طالبتي الحبيبة -1

 .نـــزل المطـــر             

 .الورود متفـتحــة           

 .لم تنضج الثمار            

 .تهاجر الطيور في فصل الربيع            

 .ساقط الثلج بكميات كبيرةال يت            

 .السماء مليئة بالغيوم            

 .ما نبت الزرع            

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حولي الجملة االسمية المثبتة إلى جملة فعلية وبالعكس -2

 الثمار ناضجــــة                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( أ

 العصافير تزقزق                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( ب

 تشرق الشمــس                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( ت

 الربيـــــع                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقبـــل  ( ث
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 تعرف وتميز الجمل االسمية والفعلية: المهارة                   

 

 :من الكلمات المبعثرة على نمط المثال التالي( اسمية ثم فعلية)كوني جملة  -1

 فصل –يقطف  –في  –الفالح  –الصيف  –الثمار 

 ------------------------------------------------------------------------: جملة اسمية

 -------------------------------------------------------------------------: جملة فعليـة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تبني –أغصان  –على  –األشجار  –الطيور  –أعشاشها                  

 -------------------------------------------------------------------------: جملة اسمية

 --------------------------------------------------------------------------: جملة فعليـة

__________________________________________________________________ 

عي خًطا تحت الجملة االسمية، ودائرة حول الجملة الفعلية في النص ض  -2
 :التالي

 .وأقبل الربيع بجماله وأناقته رحل الشتاء بجّوه البارد، -

الربيع فصل بديع، وهو فصل الحياة، تتفتح فيه األزهار، وتورق األشجار،  -
 .وتضحك الدنيا فيه
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 كتابة كلمات حذفت األلف من وسطها: المهارة

 

 (ُحذفت األلف من وسطها)ضعي في الفراغ كلمة  -1

 .خالق هذا الكون ــــــــــــــــــــــــــأحب  - أ

 .سريع الغضب ـــــــــــــــــــــــــأمين التاجر   - ب

 .طالبات نشيطات ـــــــــــــــــــــــــــ - ت

 .تلميذان نشيطان ـــــــــــــــــــ - ث

 .الطالب مبدع ــــــــــــــــــــتلك الطالبة رائعة، و  - ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (التي ُحذفت األلف من وسطها)أحيطي الكلمة  -2

 اللذان –ذلك  –هذا  –الرحمن  –القلم  –إله  –هذه  -سيارة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ف المرتكزة على السطر، والنازلة عن السطر كتابة صحيحةكتابة الحرو  

 .مع التشكيل( بخط النسخ)التالية اكتبي العبارات  -1

 .فيها بوب  والحُ  ذور  البُ  ر  ذ  ، ثم ب  ة  الترب   حُ اّل الف   ث  ر  ح   ( أ
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 .ىال  ع  ت  و   هُ ان  بح  سُ  هللا   ة  ر  دقب   بيع  الرّ  صل  ي ف  ف   شبُ العُ  تُ نبُ ي   ( ب

 
______________________________________ 

 
 

 .هام  ف   نظفُ ، ثم تُ المفيدة   ار  الثم   كل  أ   بّ ح  تُ  افُ ف  ع   ( ج

 
______________________________________ 

 
 

 كتابة كلمات تحوي همزتي الوصل والقطع: المهارة                            

 

 .في الفراغات عضعي كلمات مبدوءة بهمزة وصل أو قط - 4

 ............و ............ و  أب تتكون األسرة من ( أ

 عربيةاللغة ال.............. نجحت في  ( ب

 المسلمون في غزوة بدر..............  ( ت

 .األم الضيوف بالترحاب...............  ( ث

 .كثيًرا.............. استغفر المسلم  ( ج

_________________________________________ 

 :فوق األلف إذا كانت همزة قطع في كلمات النص التالي( ء)اكتبي الهمزة  -2

ففيها اسود تزأر، وارانب تسرع نحو جحورها، ! ما اجمل حديقة الحيوانات

فكم احب ان ازورها دائًما لالستمتاع واللعب مع . واسماك لها الوان رائعة

 .صغار الحيوانات

 ..تم بحمد هللا


