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 مراجعة التقويم النهائي للفصل الّدراسي األول
 2019-2020العام الدراسي  

 2019/   التاريخ /                الشعبة:_____                                    الرابعالصف : 

 لعربيةالمادة : اللغة ا                                        اسم الطالب : ________________

ل:الفهم واالستيعاب   السّ ؤال األوَّ
 أ-)النمر األرطط 

 أطرأ   النص ثم أجيب   عن األسئلة التي تليه.
 أجاب الفتى ُمشيًرا نحو الجهة األخرى من الجبل:

 ُمتشّوٌق لرؤيِة ما وراء الجبل، والبحث عن مدينٍة كبيرةٍ؟
 أجاب النّمُر:

بحُث عن نمٍر مثلي؟ؤيِة ماوراء الجبل،أوأنا أيًضا أرغُب في ر  

 سأل الفتى بتعجِب:لماذا

:أجاب النّمرُ   

 ألني آخُر النُّمور المرقّطة هنا.

 أخبرتني أمي بذلك قبل أن ترحل، ولم تعد
 

لماذا؟ خلف الجبل؟ ئًاليرى شيهل كان متشوقًا الفتى -1  

_____________________________________________________ 

ولماذا؟ مر؟لنّ كان يبحث ا أي شيءعن -2  

_____________________________________________________ 

 

 ب-)حيواناٌت مهّددوةٌ باالنقراض 

 الّطهر العربّي:
مين إلى طهر ن أقربائي المنتفي فصيلة الّطهر من األغنام البّريّة ،وأنا أصغر حجًما م نوعٍ  أنا أصغرُ 

، أو جبل حفيٍت في اإلمارات واألجزاء الّشماليّة من سلطنة جبال حجرٍ  عثُر علينا فيالهيماليا.يُمكن أن ت
 ُعمان.

ةً إلى أن أتميُز بوجود قرنين ُمنحنيين إلى الوراء، إال أن قرون الذّكر أكبر وأكثر قوةً من قرون األنثى،إضاف
ظهري  على طول للحمرة مع شريٍط بنّي داكن يمتدُّ األنثى،ولي شعٌر طويٌل ضارٌب  وزنهُ يبلُغ ضعف وزن

ن الرأس إلى الذّيل،تُساعدني حوافري المطاطية على الثبات وعدم االنزالق عند الّصعود أو النزول على م
 الّصخور في المناطق الجبليّة.

األماكن التي يوجد فيها الطهر العربي ؟ما -1  

__________________________________________________________  

.العربي  بها الّطهرالتي يتصف  تعدد الصفا-2  

________________________________________________________  

 

 

برأيك هل الطهر العربي انقرض أم مهدد باالنقراض ؟حدد العبارة التي تؤكد إجابتك.-3  
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___________________________________________________________  

ملة مفيدة .في جعها ضأثم مرادف كلمة االنقراض  كتبُ أ-4  

 __________________________________________________________ 

 ج-أصل   بين كل الكلمة ومعناها  :

 الكلمة المعنى
 المرقّط غامق

المرجع –الملجأ   القنّاص 
 القاحلة  العالية 

المبقع – نقطالم  صحراء الّربع الخالي 

 الّصاخبة  الّصياد
 الموئل اليابسة

سعة ال يوجد فيها ماء وال نبات وا أرض  داكن 
 د النصوص الّشعرية:

 أطرأ  األبيات الّشعرية ثم أجيب عن األسئلة التي تليها :
 يفيُض على الورى ُروًحا  ***    فيعلي راية الحّق الّصراحِ 

يــا ***    فيــبسُم ثغرهُ مثل األقـــاحِ ــلُو الّسجاجميٌل فعلهُ حُ   

*   أتاهُ الّسعُد ميمون الجنــاحصديق خير** هَب الحليمُ إذا وُ   

أشرُح البيت األخير من األبيات الّشعرية.-1  

_______________________________________________________ 

 

 2-أضع  عالمة )√  أمام العبارة الّصحيحة وعالمة )ᵡ أمام العبارة الخطأ:

)    (   .األقحوان)جمع كلمة األقاح -أ  

)    (  .ميمون_النّجاح ف كلمةمراد-ب  

)    (      .كاتب النّشيد بشار بن بردٍ -ج  

 السؤال الثّاني: المهارات اللغوية :
 أ أطرأ النص ثم أستخرج  منه مايلي:

 من اإلمارات الّشماليّة .مناخها ُمعتدٌل،تقُع إمارة عجمان على ساحل الخليج العربّي ض
ت الّسبع مساحةً، تجمُع بين تراٍث عريٍق غُر اإلماراوعجماُن أص ةٌ احلها ممتّدةٌ جميلوسو

 يمتدُّ عبر سنواٍت طويلٍة من تاريخها،وحاضٍر يسعى لتحقيق أكثر صور 
 التّطوِرنمّواً وحداثةً.

 

 الًما شمسية___________               همزة قطع __________

ة__________لينة   ___________                الًما قمري األفً   

 همزة وصل __________               حرف جر __________

 حرف عطف__________               جملة فعلية __________

مفرد سواحل__________  جملة اسمية __________              
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 ب_أميز  بين الجملة والتركيب:

المدرسة.                 )جملة ، تركيب( في-1  

التي كتبتها جميلةٌ.    )جملة ، تركيب( صةالق-2  

)جملة ، تركيب (   نلتقي بعد صالة الّظهر.  -3  

)جملة ، تركيب(     الّرجُل الكريم.            -4  

 

 ج-أحول  الجملة االسميّة للى ععليّة والفعليّة للى اسميّة عي ما يلي :

ُت يمرُّ سريعًا.الوق-1  

____________________________________________________  

تُصحُح المعلمة دفاتر الّطالبات.-2  

____________________________________________________ 

 

 د-أحدد  المبتدأ والخبر عي الجمل اآلتية ثم أعربهما.
النّمر الّصغيُر الواقُف فوق الجبل حزيٌن.-1  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

الصداقةُ جميلةٌ.-2  

___________________________________________________________
___________________________________________________________  

 
  ه-أمأل  الفراغ بمبتدأ أو خبر إلتمام معنى الجملة.

حصة اللغة العربية ___________.-ا1  

________ واسٌع.-2  

زهرةُ _______________.-3  

_______ أحُب الجلوس مع عائلتي .-4  

 

 السؤال الثّالث:المهارات اإلمالئية
 أ أختار  اإلجابة الّصحيحة من بين القوسين : 

 ، سقى ، سقي ( قا)س                            ارعُ األشجار.   __________ المز-1
 )مصطفى ، مصطفا ، مصطفي(                             . الّدرس__________ كتب-2
 )تلي ، تال ، تلو (                الطالُب آيات من القران الكريم.___________  -3
 ى(قرالريات ، قالقري ، ال)                  .   المجاورة___________ ذهبُت إلى -4
 
 نهاية الكلمات اآلتية.ب كتابة األلف اللينة عي بسعلل   أب
 ى  ________________________________________________جر-1
 ______________مستشفى _________________________________-2
 _________________تال       ______________________________-3
 _______________________________ذُرا      ________________-4
 

 .فظ وتلفظ وال تكتبتكتب وال تل تتضمن حروعًاج أضع  خًطا تحت الكلمات الّتي 
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 .ٌب مجتهدٌ (هذا طال1
 .لحديقةى اعمرو إلذهب معي صديقي (2
 ال إله إال هللا.(3
 النعم.احمدوا هللا على (4
 

 المهارات الكتابية:ال الّرابع السؤ
    مفيدةً : كّوَن جمالً لتّاليةَ ألارتِب الكلماَت أ أ
 

 
 
 فُ ينظّ  –أسنانهُ  –الولُد   
 

                                

 
 

 الّصفِ  -تجلُس   –في  –الّطالباُت 
 

___________________________________________________________ 

 ب أكمل المخطط التالي لوصف مكاني المفضل:

 

 

 

 

 

 

 الموقع:_________

لمكاني المفض  

___________
____  

 ماذا أفعل في المكان؟
________________
________________
________________

__

_____:______________________________________________أصوات  
 

__________________روائح:__________________________________  
 

______________________________________________ألوان:_____


