
 

 ورقة عمل للصف الرابع

 . اقرأ النص التالي بتمعن ثم أجب عن األسئلة التي تليه:1
 

الر  بالتعررب   ان  الر خرر  تراجر لعيرل الابررابي  حري الررى السررى . سرا  العراقل حري  ر سره 

,حجل  حي ظل شجرة كعيرة  ستر ح ,ثم غفا من شررة التعرب . كران علر  ال رجرة قرررة ك يررة 

,رعرراة الرر  اعلرر  ال ررجرة . اسررتيس   ح ضررعه علرر   اسرره  حنزلرر, , راخرر  كررل قرررة  رب شررا

,ر اى حعرررل السرررررة, حسرررار  اسرررترجاك  رابي ررره رلحرررن ةرن جرررررى . الترررا  الرجرررل  الرجرررل

ب شررره بررراب   غضرررعا , رادا برررالسررة تفعرررل حعلررره ,رتلسررري برررالارابي  كل رررا  ر  ,حضرررر 

   . اب   .جمل الرجل الارابي  رتابل  ر سه مسرر ا  عل 

 ةاقرة ل   اإلجابة الصسيسة : لض
 

 لمادا خر  التباجر؟ -1

 
 لبيع الطرابيش -لشراء الطرابيش       ج -لتوزيع الطرابيش       ب -أ

 
 التباجر؟ال  أ ن خر   -2

 
 إلى إحدى القرى -إلى الضواحي            ج -إلى إحدى المدن        ب -أ

 
 لمادا جل  التباجر تس, ظل ال بجرة؟ -3

 

 ألنه أحس بالتعب  -ب          ألنه باع جميع الطرابيش                       -أ

 اإلجابات ب+ج صحيحة -ألنه  أراد أن يستريح                                 د -ج 

 

 
 كان عل  ال بجرة  -4

 ازهار جميلة   -فاكهة ناضجة                                             ب -أ

  جميع االجابات صحيحة  -قرود كثيرة                                          د -ج 

 املتحدة العربية االمارات دولة

 أبوظيب - اخلاصة الوردية مدرسة
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 مادا أخ  كل قرة؟ -5

 
 جميع االجابات خاطئة –شجرة      د  -تفاحة      ج -طربوشا       ب -أ

 

 كيف استرجل الرجل  رابي ه؟ -6
---------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 الرجل بعر استرجاك الارابي .صف شع    -7

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

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

 

 مادا كان سيسرث ل  لم تحن السررة با عة حي التسلير؟ -8

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

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

 
 اكتب عن انا اخر مناسعا للنص-9

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

 

 : ضل خاا تس, ابجابة الصسيسة -10

 
 شعري            قصصي             معلوماتي                 ن ك النص:           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ة قعل /بعر بجانب  كل جملة:اكتب كلم -11

 

 

 

 
 ــــــــــ  سار الرجل حتى احس بالتعب

 

 ــــــــ جلس التاجر تحت ظل الشجرة

 

 ــــــ ضرب الرجل طربوشه باالرض

 بين السعب رالنتيجة: صل -21

 
 احس الرجل بالتعب                                  جمع الرجل طرابيشه وهو مسرور

 

 اخذت القرود الطرابيش                              استراح تحت ظل شجرة

 

 القت القرود بالطرابيش على االرض               غضب الرجل غضبا شديدا

 :ّصنف الكلمات التالية  -2

 

 

 

 

 حرف فعل اسم 

   

   

   

   

   

خرج / يكتب / االوالد / السماء / في / 

 على / ادرْس /نام / من / ف 

 

جمع   سار   احس    وتابع  فجلس        

 ظل   شجرة

 استيقظ الرجل وراى فعل القرود



 

 : اكتب بصيغة الجمع -3

   -------------------------جلس القرد  على الشجرة*

 ----------------------------التاجر الطربوش باع*

 اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه:

_عمة سمير تحبه كثيرا،وقد أهدت إليه، في عيد ميالده السابع علبة ألوان كبيرة،وحين 4

فتحها وجد ألوانا كثيرة مصفوفة،منها األحمر واألصفر واألزرق واألخضر والبرتقالي 

واألسود وغيرها. ووجد في قسم منها ثالثة أقالم رصاص ولما رآها أبوه قال  والبنفسجي

له:"احفظ هذه العلبة يا سمير في مكتبك، حتى إذا تعلمت في المدرسة األلوان،لونت كل ما 

 ترسمه باأللوان المناسبة الجميلة.

 األسئلة:

 :ضع دائرة حول االجابة الصحيحة               

 ناسب للقصة؟أي هذه العناوين م (1)

 أ. أبو سمير     ب. سمير وعلبة األلوان     ج .العمة   د. األلوان

 من الذي أهدى إلى سمير علبة األلوان؟ (2)

 أ. أبوه            ب.خالته           ج. جدت           د.عمته    

 ما هو عمر )سمير(؟ (3)

 صة                                                 أ.سبع سنوات  ب.تسع سنوات   ج.عشر سنوات   د. غير واضح في الق  

 من الذي قال "احفظ هذه العلبة في مكتبك"؟ (4)

 أ. أبو سمير       ب.سمير       ج.   عمة سمير    د.الهدية 

 

 ما هو المقصود في كلمة )مصفوفة(؟ (5)

ب.نظيفة               ج.مرتبة بجانب بعضها البعض                          أ.في نفس الصف  

 د.جديدة ومرتبة



 

 ؟( ماذا وجد سمير داخل العلبة مع األلوان6)

 أ.ثالثة ألوان                  ب.ثالثة أقالم رصاص   

    ج.ألوان كثيرة               د.ثالثة هدايا    

 ها( السطر الخامس تعود على :("الهاء" في الفعل )رآ7)

 أ. العمة          ب.األلوان          ج.العلبة          د.الحقيقة

 ( عكس كلمة "أغلقها":8)

 أ. مسكها         ب.فتحها             ج.ادخلها       د. احبها

 ( جمع كلمة "علبة"9)

 أ. اعالب         ب. علبات          ج.علب         د.علبتان

 :مرادف  كلمة" تهوى"( 10)

 أ.  تحب          ب.تكره             ج. تخشى        د.تترك

 السؤال االخير:

 

كتب موضوعا تتحدث فيه عن كيفية بناء الوطن وتطوره من خالل بناة المستقبل مراعيا ا

 عالمات الترقيم /الخط/ قواعد الكتابة الصحيحة: 

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

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

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

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

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

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

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

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


