
  

 ه.مستجداتة  القادرة على مواكبة روح العصر و : مدرســــــة تتميز ببناء الشخصية القيادية المبدع رؤيتنــــــــا 

 مدرسة هورايزون الخاصة  

(2017-2018العام الدراسي )  

 

Department of Education and Knowledge 

Horizon Private School  

 

 

 

  اللغة العربية للصف الرابع                                       االسم/.......................................

 ورقة عمل عن الفعل الماضي

 أتذكر   أن  

" الفعل الماضي هو ما دل على حدث حصل وحدث في الزمن الماضي ويتميز عن غيره 

 من األفعال بـــ      * دخول تاء التأنيث آخره  شربت إيمان 

دخول تاء الفاعل على آخره فهمت الدرس                       

                                                              

 ضع خًطا تحت الفعل الماضي فيما يلي 

نال المجتهد مكافأةً قيمةً  – 1  

اشترى أبي سيارةً جديدةً  – 2  

يكتب أخي الواجب  – 3  

يشرح المعلم الدرس – 4  

فهم الطالب الشرح – 5  

زرع الفالح األرض – 6  

ذهبت ليلى إلى المدرسة – 7  

شيد العمال البناء – 8  

انتصر المسلمون في معركة بدر  – 9  
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 ضع فعاًل ماضياً مناسباً في كل فراغٍ مما يلي 

............................ السائق السيارة - 1  

............................ الالعب الكرة - 2  

أبي المباراة في االستاد..........................  – 3  

.......................... الطبيب المرضى - 4  

الطائر في السماء ........... ............. – 5  

........................ العصفور فوق الشجرة - 6  

........................ األسد في حديقة الحيوان - 7  

....................... من الزهور رائحةً طيبةً - 8  

.................... الطالب إلى المدرسة مبكراً  - 9  

أبي في عمله  ................... - 10  

................... الفالحون األرض - 11  

...................... الطالب عند حصوله على الدجات النهائية- 12  

................... فريق العين بالبطولة - 13  
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 حول كل فعلٍ في الجمل التالية إلى فعٍل ماٍض 

....................................يشرب الطفل الحليب            ................ – 1  

يذهب أصيل إلى المدرسة      .................................................... – 2  

أكتب واجباتي وأنا سعيد       .................................................... – 3  

كتاباً مفيداً          .................................................... حامد  يقرأ  – 4  

ينظف خالد أسنانه             .................................................... – 5  

يذاكر الطالب دروسه          .................................................... – 6  

يحب األب أبناءه             ..................................................... – 7  

تشرق الشمس كل صباح    .................................................... – 8  

أشعر بسعادة عندما أساعد المحتاج  ............................................ – 9  

طائرة في السماء  ....................................................تحلق ال – 10  

ينير القمر الكون ليالً      .................................................... – 11  

تفوح من الزهور رائحة ذكية .................................................... – 12  

من مكان عبور المشاة ............................................... أعبر الطريق – 13  
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 عبر عن الجمل التالية بجمٍل تحتوي على أفعالٍ ماضيٍة 

ذهاب األسرة إلى الحديقة – 1  

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

اراةفوز الفريق في المب – 2  

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

حصول المتسابق على المركز األول  – 3  

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

دخول الطالب إلى مكتبة المدرسة – 4  

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

إعداد األم الطعام – 5  

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

نوم الولد مبكراً  – 6   

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

 


