
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/ae/4                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الرابع في مادة تربية أخالقية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/ae/4moral                   

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

    

                  https://almanahj.com/ae/4moral1                   

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

                  https://almanahj.com/ae/grade4                   

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

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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STUDY GUIDE GRADE 1 moral 

Term 1 

 الصحيحة : االجابة اختر
 المحبة (   –الشارع  –مرادف كلمة ) المودة ( هو ............. ) المعلم  

 الكتاب ( –االعتبار  –مرداف ) التقدير ( هو .................... )القلم  

 أهمل (  –باب  -مضاد ) أهتم ( هو ............ ) مسرور

 زجاج(  –طعام  –مضاد ) مبتسم ( هو ................) حزين 

  ) االعتناء  –  واألخوة واألم  األب  –  الزمالء)  .............    هو(    واألهل  األسره)    مرادف

  ) األسرة غير هم من – األهل محبة – ضرورى) .............  هو(  الحنان)  مرادف

  ) الزمالء – محب – األهل............. )  هو(  ودود)  مرادف

  ) ضرورى – خلوق – الزمالء............. )  هو(  مهذب)  مرادف

 ضع كل كلمة في العمود المناسب لها :
 –لطيف  –أنا أساعد  –أنا كريم    –أنا لطيف  –أنا محب  –أقدرك  –رائع   –أحبك 

 أنا مثابر   –أعجبني 

 عبارات التقدير للذات عبارات التقدير للغير 
  
  

  
  
  



 

 
 

 

 



 
 ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة :

 االعتذار يعني اإلعراب عن األسف والتراجع عن الخطأ      )             ( – 1

 _ المشاركة هي تعاون الجميع في عمل واحد      )            ( 2

 _ الموقف اإليجابي هو تصرف غير الئق  )              ( 3

 _ الرضا هو عدم الشعور بالراحة       )             (4

 هو تصرف غير الئق   )            ( _ الموقف السلبي5

 _ الظلم هو عدم اإلنصاف وعدم العدل       )          (6

 _ الشعور األطمئنان بعيدا عن الخوف  هو األمان       )           ( 7

 _ رفض سامي الجلوس بجانب زميلته          )            (8

 (            _ جعلت أختي الصغيرة تلعب معي بألعابي      )9

 _ أعتنيت بأخي الصغير في غياب أمي وأبي   )           (10

 

 عبر عن شعورك في كل موقف من المواقف الحيايتة اآلتية بكلمة : 
 دخل صديقي المستشفي بسبب مرض أصابة فجأه   .................................  -1

 داي يشاهدان المباراة  ....................... سجلت هدف الفوز في مباراة كرة القدم , وكان وال -2

 رحل خالي وأوالده الذين أحبهم كثيرا ليستقروا في بلد آخر  .............................  -3

 أخدت أختي الصغيرة لعبتي المفضلة لتلعب بها فكسرتها  .............................  -4

 ............................ أشترت أمي لعبه ألخي ولم تشترى لي . -5

 قسمت أختي الحلوي التي أحضرها أبي لنا ونسيت أن تترك لي نصيبي منها ..................  -6

 

 



 

 
 صنف المواقف اآلتية إلي موقف منصف وموقف غير منصف :

موقف  الموقف 
 منصف

موقف غير  
 منصف

   ركز أبي أهتمامه علي أخي الصغير 

   ركزت أمي اهتمامها علي أختي المريضة

   لعب أخي مع صديقه ورفضو أن ألعب معهم 

   تقاسم راشد مع صديقه الطعام 

   أشترت أمي لعبة لي وأخري ألخي  

   رفض أخي أن يشاركني ألعابه 

   أهتمت أمي بأخي الصغير وطلبت مني أن ألعب في غرفتي  

  

 الجدان ( فيما يأتي : –األب  –حدد دور كل من  ) األم 
 المساعدة في إنجاز الواجبات المدرسية          ...............................  -1

 ................................ االهتمام بالصغار                   -2

 تحضير الطعام                  ................................  -3

 االعتناء بالمنزل            ..............................  -4

 رواية القصص              ............................  -5

 ..................... صيانه المنزل           ............ -6

 المحبة والعطف      ...................................  -7



 

 
 

 اختر الشعور المناسب لكل موقف من المواقف اآلتية ثم أكتبه : 
 حزين             وحيد           متحمس              سعيد             قلق             خجل         غاضب

 بداعي السفر   ......................... غاب أبي   -1

 أضعت علبة طعامي الجديدة في الملعب    .....................  -2

 لم يلعب أحد من زمالئي معي في أثناء الفسحه  ........................  -3

 ........ طلبت مني المعلمه أن ألقي القصيدة فاحمر وجهي ألني ال أتقن اإللقاء  .............. -4

 سنذهب غدا في رحله مدرستة وتلعب كرة القدم وأنا أتقن هذه اللعبة   ........................  -5

 امتطيت الجمل في عطلة األسبوع فهي هوايتي المفضلة التي اتقنها ...................  -6

 في غياب أمي  ..........................  -7

 المولود الجديد .................... عند عودة أمي مع  -8

 كسرت أختي لعبتي المفضله  ........................  -9

 كنت نائما في غرفتي وتحركت الستارة  ....................  -10

 رأيت ثعبانا يزحف بسرعة في حديقة دارنا ........................  -11

 .......................  هدر الرعد بقوة قبل هطول المطر بلحظات -12

 أضعت والدي في مركز التسوق ........................  -13
 

 أي من المشاعر اآلتية إيجابي ؟ وأيها سلبي ؟ 
 الفرح                            ...........................

 ...........................القلق                             

 الطمأنينة                        ...........................

 األلم                              ..........................



 الفخر                            ..........................

 .............الحزن                           .............

 
 عبر عن رأيك :

دعت المعلمة الطلبة إلي الجلوس في حلقة مستديرة لمشاركة في تصميم لوحة رفض كومار 
الجلوس بجانب زميلته ساكي ومشاركتها العمل وعندما سألته المعلمة عن السبب قال : ) هي 

 مقصرة في دروسها وال تشاركنا األفكار (

 ي ام سلبي ؟ ر ؟ ايجابما رأيك في موقف كوما

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

 قم بتلوين الصورة اآلتية :



 

 
 أرسم أسرتك في المربع التالي :

 


