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 المادة :اللغة العربيّة                                                     
 2019-2018مراجعة امتحان نهاية الفصل الثّالث للعام الّدراسي 

 _____             _:_____ التّاريخ: _____الّشعبة(  الّرابعالّصف ) االسم: _____________   
 ألدبيةالمهارات ا -الّسؤال األّول
ّ  (ةأطباء اإلنسانيّ )من درس   لية:أقراُ الفقرة ثم أجيب عن األسئلة التا

ق ، واعتمد في بحثه  عله  في دمش ن أبي حزم القرشي (ي) عالء الدّ ُوِلَد ابن النفيس 
، ويعود إلي  الفضل في اكتشاف الهّدورة الّدمويهة الّصهغرو، وقهد  المالحظة والتّجريب

فُِقهَد كثيهرم منهها ، لكهن مهاعال بعضهها محفو  ها فهي والعلهوم الكثير من كتب الّطهب  فألّ 
في بريطانيا ، وستانفورد في أمريكا  دودمشق ، وأكسفور،بغداد : مثل  مكتبات العالم

 شموع العلم يجب أن تضيء بعد وفاتي" " إنّ :.قال كلمت  المشهورة 
 أستخرُج مَن الفقرِة الّسابقِة ما يلي :  -ال  أوّ 

_____) شمعة ( ______جمع كلمة ،  ( ______كبرىلكلمة ضدّها ) ا     -1 

___ ، جملة فعليّة ____________________( لدوراتا)  مفرد كلمة -2   

     __فعل ماضي  _________فعل مضارع _____________ ،   -3 

___حرف عطف _________    ____    ،حرف جر __________ -4 

___قطع______________، همزة       همزة وصل __________  -5   

_____كلمة تنتهي بألف لينة______ ،  كلمة تنتهي بألف تنوين فتح__-6  

_____________ كلمة تدل على الجمع -7  

 

 الية:أجيُب عن األسئلة التّ  (نسانيّةأطباء اإل) من خالل فهمي لنص -ثاني ا 
 1-ما هي أشهر اختراعات الّرازي ؟ 

____________________________________________________
____________________________________________________  

 2-من هو مكتشف الدّورةَ الدّمويِّة ؟ وفي أّي مدينة ُولدَ ؟ 

____________________________________________________  
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لماذا فكر الّرازي بتقطيع األدوية إلى قطع صغيرة؟ -3  

____________________________________________________  

 جابة الّصحيحة مما بين القوسين:اإل ارُ أخت -ثالث ا
 هو _______ موية الّصغرىورة الدّ مكتشف الدّ  -1

 فيس(ابن النّ  -الّزهراوي –) الّرازي                                 
 ______ الفكرة الرئيسة للنص -2

التاكيد على أهمية  –التّشجيع على دراسة الّطب  -باء العرب والمسلمين) التّعريف بدور األط
 . البحوث في مجال الّطب(

 اعتمد ابن النفيس في بحوثه على _____  -3

 المالحظة والفهم (  -المالحظة والتّجريب –ظة ) االستنتاج والمالح                     
 

 

 ( عاونالتّ  ) من نشيد  - الّسؤال الثّاني
 تعطي ثمرة الا أقبل رجال  يزرعُ شجرة          تنشُر 

 إلي  وشكره. الّرجُل ليساعده          قام طفلم فأت  
ارجلم يبني  وهنا  ا           دار   يعمل في  ليل نهار 

 ستخرج من النص ما يأتي:أ – ال  أوّ 
 ، ضد كلمة يهدم__________ مرادف كلمة يعاونه____________ - أ
  مفرد كلمة ثمرات___________  ___ ،______ما تضادكلمتين بينه - ب

 اليةأجيب عن األسئلة التّ  -ثاني ا 
 .________________________اقترح عنوانًا آخر للنصّ  -أ 
 أشرُح البيتين األولين بأسلوبي. -ب

____________________________________________________
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
 المهارات اللغوية - ؤال الثّالثالسّ 

 أوّ ال  - أكمل الفراغ بما هو مطلوب بين القوسين.

 . ) مبتدأ (____ جميلة  _______   -1

 . ) فاعل (________ فوق الّشجرةِ  يقفُ    -2

 عول به (يساعدُ الّطفُل _________ . ) مف   -3
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 جر(كتَب محمد  قصيدةً ______ حب الوطن . ) حرف    -4

 ______تلميذة مجتهدة. )اسم إشارة( -5

 ثاني ا- أعرُب الجملة اآلتيةَ :                                                     

 غرَس المزارعُ األشجار

 الكلمة إعرابها
 غرسَ  

 المزارعُ  
 األشجارَ  

   ثالث ا - أختارُ  الّضميَر المناسَب وأضع ُ في الفراغِ :

نحن ( –أنا  –هم  –هَي  –هو  –أنتن  –أنتما  –أنِت  –أنتم  –) أنَت   

-أ  ___________  يذاكُر دروسِه جيدًا .  

أشرُب العصيَر كّل يوٍم .___________     -ت 

نسمُع كالَم المعلمِة .___________   -ث   

.يلعبوَن بالكرةِ ___________   -ج   

تتحدُث مع زميالتها . ___________   -ح   

 تهتَم بواجباتك .   ___________   -خ

تدرسيَن   في المدرسِة . ___________   -د    

تذهبَن إلى المسجد . ___________   -ذ   

تتلوَن القرآَن بعد كّل صالةِ . ___________   -ر    

تشاهدان التلفاَز . ___________    -ز  
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 الّسؤال الرّ ابع- المهارات اإلمالئيّ ة 

َ  أكتشفُ  -ال  أوّ   ب اآلتية، ثم صوِّ  رقيم في الجملِ الت   عالماتِ  في تو يفِ  الخطأ
 (   )                     . هل ذاكرت دروسك    -1

 (   )                  ؟ما أروع الطبيعة الخضراء     -2

 (   )                 ! في دروسه مجتهد   بُ طالال    -3

 (     )  فكارك وإبداعك :ألمتى ستطلق العنان     -4

 (   )        من معجزات سيدنا موسى ، العصا     -5

 مما بين القوسين: أختار الكلمة الصحيحة إمالئي ا -ثاني ا 
 قصتون( –قصتن  -)  قصةً . اشتريُت ______ جميلةً     -1

طالٍب  –بًا طال –) طالبن . يصيُح الغريُق _______ أن يسمعه أحد المنقذين    -2
) 

 جزاء ( –جزًءا  -)  جزءً . ________ من القرآن الكريم قرأتُ      -3

 ؤالاء(ه -هؤالء –__________ التاّلميذُ مجتهدون . ) هاؤالء      -4

  دعا ( –دعي  –بين النّاس. ) دعى  _______ اإلسالم إلى التّسامحِ      -5
       التّعبير اإلبداعي -لث ا ثا

 .ة مراعي ا عالمات التّرقيمبثم أكتبها مرتّ ة أحداث القصّ  بـّ رت
 فقد صنعُت جمياًل تشكر عليه. (   ) 
 يريد عبور الّطريق. أعمىى رجاًل فرأ (  )  
 :" أحسنت يا عادل" .أبوهفقال له  (  )  
 كان عادل يمشي مع والده في الّشارع . (  )  
 أسرع إليه ، وساعده في العبور إلى الّرصيف اآلخر  ( )  
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________ 
 أكتب عن عمل خير قمت ب  مع اآلخرين. -ب

____________________________________________________
__________________________________________________ 

 
 تذّكير ببعض المهارات الّسابقة: 
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 : دأ باسم وتتكون من مبتدأ وخبر مثل: هي التي تب الجملة االسميّة  -1
 القصةُ ممتعة                             
 خبر مرفوع بالضمة. : وممتعة  ،مبتدأ مرفوع بالضمة : القصةُ 
الفعل  حيانًا مفعول بهن فعل وفاعل وأ: هي التي تبدأ بفعل وتتكون مالجملة الفعليّة   -2

 كلمة تدل على حالٍة أو حركٍة أو نشاٍط.
 هو من قام بالفعل. الفاعل :

 مثل : شرح المعلُم الدّرَس فعل الع عليه هو من وق المفعول ب  :
 الباء –الاّلم  –الكاف  –في  –عن على  –إلى  –: من حروف الجر - 3
 او ( –ثم  –الفاء  –) الواو  :العطف حروف - 4
 والتنوين ثالثة أنواع هي نون ساكنة تلحق آخر االسم لفًظا ال كتابة التنوين : - 5

 كتابًا:تنوين فتح مثل   -كتاٍب  :ر مثلتنوين كس  -    كتاب   :تنوين ضم مثل 
 .عند تنوين الفتح البد من أعيد ألف في نهاية الكلمة 

 إذا كانت الكلمة منتهية:عيد فيها األلف أولكن هناك بعض الحاالت ال 
 تاء مربوطة مثل: قصةً  - أ

ً  - ب  .همزة على األلف مثل ملجأ

 ًء.همزة قبلها الف مثل: مسا - ت

 .ىً ألف مقصورة مثل: فت - ث

 مات التّرقيم:عال -6

 النقطة ) . (  : توضع في نهاية الجمل . -أ
 نواعه .الشيء وأ، وبين  ) ، ( : توضع بين جملتين بينهما حرف عطفالفاصلة -ب
بعد و،  وأقسامهالشيء  أنواعقول : وبعد النقطتان الرأسيتان ) : ( : توضع بعد ال-ت

 لفظ مثل.

 .ؤال عالمة االستفهام )؟ ( : توضع بعد السّ -ث

 .عالمة التعجب ) ! ( : توضع بعد التعجب والدهشة-ج
هو ما دل على اكثر من اثنين أو اثنتين وينقسم الجمع إلى ثالثة  :الجمع    -7

 .أقسام
: وما دل على اثنين أو أكثر ، ويكون بزيادة )واو + نون ( أو جمع المذكر الّسالم   - أ

 ) ياء + نون(
 .: معلم  معلمون أو معلِمينوال يحدث تغير في حروفه األصلية مثل 

ؤنث ، وهو ما دل على أكثر : هو كل جمع يدل على مجمع المؤنث الّسالم - ب
) ا + ت ( وال يحدث تغير في حروفه االصلية ، والتاء  بزيادةمن اثنتين 
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مثل: طبيبة : طبيبات  لى تاء مفتوحة .إالمربوطة في نهاية الكلمة تتحول 
 معلمة : معلمات

  :ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغير صورة مفرده مثل هو جمع التكسير:
 طالب طالب.

 األساليب -8
: هو األسلوب التي تبدأ به الجملة باداة استفهام وتنتهي أسلوب االستفهام - أ

 مثل: متى تذهب إلى المدرسة؟ بعالمة استفهام

 وسك.بهدف فعل شيء مثل : ذاكر در: تبدأ فيه الجملة بفعل أمر أسلوب األمر - ب

 "ال"النّهي  أداةونستخدم فيه شخص تنهاه عن فعل أمر ما  هو  أسلوب النّهي: - ت

 : ال تكذب. مثل
ال، لم ،  "أدوات النفي" أو نفي خبر ما شيء ما بهو نفي القيام  أسلوب النفي: - ث

 .لن

 مثل: ال أستيقظ مبكًرا.
 بكلمة " يا " مثل : يا محمد ذاكر دروسك.يبدأ  : أسلوب النداء - ج
أه ويوضع في آخره عالمة هو ان يتعجب اإلنسان من شيء رالتّعجب:أسلوب  - ح

 التّعحب
 مثل:ما أضخم الفيل! 
 ضمائر الرفع المنفصلة -9

مثنى مذكر  رد مؤنثفم مفرد مذكر الضمير
 ومؤنث

 جمع مؤنث جمع مذكر

 نحن نحن نحن أنا أنا متكلم
 أنتن أنتم أنتما أنتِ  أنتَ  مخاطب
 هن هم هما هي هو غائب

 


