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 مدرسة البحر األحمر العالمية 

Final Term Exam May 2017 

االبتدائي               الرابعالصف :                 مراجعة اللغة العربية                        

       

الفصل الدراسي الثانياسم الطالب : ..........................                                        

____________________________________________________ 

 

 -أوالا القراءة : من درس ألعاب الطفولة.

ا لم أدخل في حدود الشباب ، وكان الوقت صيفاا ، وكنت أ" ضي معظم النهار أمام قكنت صغيرا

ا بخارياا مؤلفاا من  بضع عشرة البيت غالباا ، أالعب الصبية من أصدقائي ، فمرةا نكون قطارا

"فخ جميعاا بصوت واحٍد شبيٍه بصفير القطاِر ...ننواحدة ،  قاطرةا ، ليس بينهما مركبة  

استخرج من القطعة السابقه ما يأتي : -س  

ا : الشباب                   فعًلا : ننفخ     اسما  

ا: حدودِ                 حرف جر : في    اسما مجرورا  

الكاتب في طفولتِه في هذا النص ؟ زاولها  ما األلعاب التي - س  

، عصابة من اللصوص  لعبة القطار البخارياأللعاب التي زاولها الكاتب في طفولتِه  -ج

 والضباط ، ومجموعة من الخيول ، وعصب العينين .

هل ألعاب النص فردية أوجماعية ؟ ما الفرق بينهما ؟ - س  

ألعاب النص " جماعية "  - ج  

والفرق بينهما األلعاب الجماعية تؤدى مع عدد من المشاركين ، واأللعاب الفردية تؤدى 

 بشخص واحد . 
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ما الفرق بين القاطرة والمركبة ؟ -س  

هي التي تقوم بسحب المركبة ، والمركبة تتبع القاطرة في سيرها. : القاطرة-ج  

ما فائدة هذه األلعاب الجماعية ؟ - س  

وتعود األوالد على التعاون .تقرب النفوس  - ج  

 

) متروك للطالب (                            أصل بين الكلمة ومعناها :  - س  

 

حينا        ثب    تتو               

ا                            جماعة       طورا

تقفز          ِعصابة        

 

  : أصل بين الكلمة وضدها -س

 

يكافئ              غالباا  

نظهر              يعاقب  

ا             نتوارى نادرا  
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 -من درس :  " أُِحب   العامل   " . 

 ”أُِحُب من الناس العامل الذي يجد شجرةا واحدةا ، فيغرس إلى جنبها شجرةا ثانيةا .

أو نافذةا تدخل نور الرجل  الذي يصنع من األخشاب الجافة المهملة مهداا لألطفاِل ، أُحبُّ 

."الشمس ، أو منضدةُ تُسهم في تعليم طفٍل   

استخرج من القطعة السابقة :-س  

ا : العامل  ا : من            تدخل  : فعًلا          اسما   اسماا مجروراا : الناِس             حرفا

للطالب ( ) متروك      هل المهن التي ذكرت في النص فكرية أم يدوية ؟-س  

..................................................................................................... -ج  

لماذا أحب الكاتب العامل ؟  -س  

ألنه يعمل بجد ونشاط وذلك عندما يرتاح اآلخرون .-ج  

(لطالب متروك ل  )                            من يقصد الكاتب بكل رجل مما يأتي :  -س  

)                   (    الذي يستلم األخشاب ، فيصنع منها مهداا لألطفال ؟                -  

   (                  )                             الذي يبني الصخور والمنازل والمدارس ؟ -

(                   )                         الذي يحول الطين إلى آنية للزيت أو العطر ؟ -  

أحدد معاني الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي :-س  

 -يصنع منضدةا  تسهم في تعليم ِطفٍل .                  ) كرسي – سبورة – طاولة(

 -يصنع من األخشاب الجافة المهملة مهداا  .           )المتروكة – المحروسة – المزروعة (

ا ومن قماش الصوف ُجب ةا  .  -يحوك من قماش القطن قميصا

  ) قميص طويل – عمامة على الرأس – ثوب فضفاض يلبس فوق الثياب (

 -يقود قطيعه كل صباح إلى المروج الخضراء .  

 )  األرض الجبلية – األرض الصحراوية – األرض المعشبة  (
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 -ثانيا النصوص :من نص كرة القدم.

 

..............وبينهم كرة تراض بلعبها            .................العبين قصدوا   

بها وصدام .....................للسوق          ..............يتراكضون وراءها في   

..................بالكف عند الًلعبين           .................ركًلا بأرجلهم تساق   

 

) متروك للطالب (                    .  النقط فيما سبقاكمل مكان  -س   

) متروك للطالب ( : .............................        من الشاعر -س   

ما فائدة ممارسة الرياضة ؟  -س  

تقوي الجسم وتنشط العقل . -ج  

بماذا يساق األطفال الكرة ؟ -س  

يسوقون الكرة بأرجلهم .  -ج  

الًل عبون إلى استعمال رؤوسهم ؟متى يلجأ  -س  

ا . -ج عندما ترتفع الكرة عاليا  

متى يذهب األطفال للعب بالكرة ؟-س  

عمالهم .أعندما ينتهون من -ج  

ما الشيء الممنوع في كرة القدم ؟ -س  

لمس الكرة باليد .-ج  

نمرن األجسام بالرياضة ، فبماذا نمرن العقول ؟-س  

. نمرن العقول بالقراءة والتفكير-ج  
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) متروك للطالب (                  فيما يأتي : أصل بين الكلمة ومعناها -س  

 

أعلى الرأس تراض                         

تدرب               معترك  

العقول               تساق  

  مكان المعركةهوت                         

  تقاد               الهام

سقطت               األحًلم  

 

 -من نص : أرباب الحرف .                                   ) متروك للطالب (         

الترف ..............ليس              ..............نحن أرباب   

................أننا نحيي               .................ولنا كل   

.................في أساليب              للبراعة .............نحن   

 

متروك للطالب ( )                            أكمل مكان النقط فيما سبق . -س  

عمن يتحدث الشاعر في هذه القصيدة ؟  - س  

عن أصحاب المهن . -ج  

ما شرف أصحاب المهن ؟  -س  

أنهم يحيون المهن . -ج  
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ال ؟ -س فيم برع العم   

في أساليب وطرق الصناعة . -ج  

أذكر بعض أفضال أرباب الحرف . -س  

يبنون الدورللناس ، يكسونهم بلباس الحرير. -ج  

أ كتُُب من القصيدِة ما يعادُل ُكل  عبارة مما يأتي : -س  

في كل وادٍ      =        في كل مكان -  

نهضة في كل فن      =  تقدُّم في كل مجاٍل -  

 

) متروك للطالب (                  كلمة في )أ( المعنى المناسب لها في )ب( :أ ختاُر لكل -1  

) أ (           ) ب (  

يهمنا                 أرباب  

الرفاهية                الحرف  

التفوق                يعنينا  

األعمال                الترف  

أصحاب                البراعة  
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ا القواعد :  -ثالثا

كمل بضمير مخاطب :أُ -س  

............ سائُق .أنت  ...........-1  

.......... سائقان .أنتما............-2  

........... سائقون .أنتم............-3  

كمل بحرف جر مناسب :أ-  

........  المدرسِة .إلىذهب التلميذُ .....-1  

........الماِء. عنالعطشان يبحُث ....-2  

....... النحِل . منناخذُ العسل  ........ -3  

 

اكتب جمع التكسير من الكلمات اآلتية :-  

...................أبياتبيت : ............ -1  

...................أحياءحي : ............ -2  

...................أقًلمقلم : ..............-3  

 

: اكمل الكلمات التالية بهمزات في آخرها-  

......ءىِ قار-  

......أخط  -  

.....ؤتباطُ -  

.....ءضو  -  
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 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :

 1-للسؤال عن العاقل نستخدم أداة االستفهام .                      ) من – ماذا – متى (

 2-للسؤال عن العدد نستخدم أداة االستفهام .                       ) كم –كيف – من ( 

 3-للسؤال عن المكان نستخدم أداة االستفهام .                     ) أين –كم – كيف ( 

 4- للسؤال عن السبب نستخدم أداة االستفهام                      ) من – كم – لماذا ( 

امأل الفراغ بالكلمة المناسبة فيما يأتي : -  

إلى الغِد . ............. عمل  اليوِم تؤجلال .......-  

............ في اللعِب .تسرفال .......-  

األشرار  . تصاحب............ال ......-  

اكتب جمع المؤنث من الكلمات اآلتية :-  

...............دراجاتدراجة : ....... -  

................مسابقاتمسابقة : ..... -  

................معلماتمعلمة : ....... -  

 

اكتب جمع المذكر من الكلمات اآلتية : -  

...............مهندسونمهندس : ......... -  

................الحدادون: .........   الحداد -  

.................معلمون: .........     معلم -  
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ا موصوالا من األسماء اآلتية :- ضع مكان النقط اسما  

الذين ( –الذي  –) اللتان   

............. شرح الدرس  .الذيالمعلُم هو ........-  

............. رعوا األغنام  .الذيناألنبياُء هم .......-  

............. نجحتا في االمتحاِن .اللتانالتلميذتان هما ...-  

اكمل بـــــ ) صفة مناسبة ( : -  

................نشيطال....... التلميذ-  

............جميلة........قرأ التلميذُ قصةا -  

.............الماهرسلّمُت على الًلعِب ....-  

اكمل بحرف عطف مناسب من الحروف اآلتية :-  

و ( –ثم  -)فـــــــ   

........ أحمدُ إلى الحديقِة معاا .وخرج محمدُ ..........-  

..... المأموُم .فـــــفي الصًلة يركع اإلماُم ......-  

...... الحديقِة .ثملى المًلهي .......ذهبت األسرةُ إ-  

اكتب ما يأتي بخط النسخ :-            ) متروك للطالب (   

 مارس النشاطا الرياضي  فالعقُل السليُم في الجسِم السليِم .

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

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

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

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

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

.....................................................................................................  
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 رابعا التعبير:

اكتب فيما ال يقل عن خمسة أسطر عن الرياضة وأهميتها في حياتنا .-  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   بالتوفيق والنجاح لكم مع تمنياتي

       معلم المادة / هاني عبد البر


