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 لرابعا الصف – أوراق عمل
 اللغة العربية

 

 

 اقرأ الفقرة اآلتية، ثم أجب على األسئلة التي يليها:

لم يستيقظ أمير إال في صباح اليوم التالي، وذلك عندما مّر به مزارع مع عربته التي 
ٍة يجرها حمار، كان الطريق وعًرا، وكانت القدور واألواني المعلقة على العربة تهتز بخف

 جيئة وذهاًبا، مصدرًة ضجيًجا عالًيا.
 

؟ أين كان ينام أمير -1    

 ..............................................................................  

ماذا فعلت األّم عندما عاد إليها أمير؟  -2    

..............................................................................  

  استخرج من الفقرة السابقة ما يأتي:

 عطف: .................... فحـر  -         كلمًة بمعنى صعًبا: .............. -
 هــــمــزة وصل: .................... -         كلمًة بمعنى مزعًجا: .............  -
 هـمـزة قـــطـــع:  ................... -         فـعـًًل مـــضــاِرًعــا: .................. -
 اسم موصول:  ................... -               حـــرفـًــــا جـــــــــــاًرا: .................. -
 كلمتان بينهما تضاد:  ............ -               اســــًمـا مـجروًرا: ................... -

 حرف يلفظ وال يكتب: ............................كلمتان بهما  -

 

 

_____________________                               ___سم: اال الصف:  ____________________  

_    _التاريخ:___________________                  ________             اليوم:_________________

________________________________ 

United Arab Emirates 
Government of Sharjah 
Sharjah Educational Council 
Al Rushed American School  

United Arab Emirates  
Government of Sharjah 
Sharjah Educational Council 
Al Rushed American School 

 

 

 اإلمارات العربية المتحدة

 حكــــومــة الشـــــارقـــة

 مجلـس الشارقـة للتعليــم

 مدرسـة الرشد األمريكية
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 من خالل قراءتك لقصة أمير الجمل الصغير أكمل الجمل اآلتية: 

 الشخصيات: ............ و............ و.................  - 1
 ..     الـــمكان: .................................................. -2

 ...................................................................... :بداية القصة -3

  ...نهاية القصة: .................................................................. – 4

           

 : وأكمل الجمل اآلتيةاستخدم أدوات االستفهام 

 لماذا  هل  ماذا   كم

 ؟البتسامة بالذهنا.......... تفعل  -1
 .تزيد االبتسامة من نشاط الذهن

 مرة تبتسم في اليوم؟ .......... -2
 كثيًرا.  بتسم  أ

 ؟......................................... -3
دقة   نعم أحبُّ الصَّ

 ؟......................................... -4
 أبتسم ألكون محبوب.
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 صنف الكلمات اآلتية إلى كلمات تبدأ بهمزة وصل وكلمات تبدأ بهمزة قطع: 

 

 همزة القطع همزة الوصل

  

  

  

  

  

 

 التصويب                         صّوب الخطأ في الجمل اآلتية:     

 .............  .                                     ةمفيد قّصةال ةهاذ -1

 ............. أسرع.                الطائرة  الكنرة سريعة السيا -2

 .............   .                            متميزونطالب  هاؤالء -3

 .............   إله واحد.                                       إالهكم -4

 

 

 
 

 انطلق  –أحمد  –ادرس  –ابتعد  –أجمل  –أسرة  –اقترب 
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 :من إنشائك بجملة ر عن كل صورةعب  
                                                                                                                                                                           

                                     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        .................................................. 

 

 

.......................................... ..........................................   
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