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 مراجعة لالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي األّول –اللغة العربّية 
 _______________:الّتاريخ ______  (   الّرابع)  الّصف _________       _________:االسم 

 
 السّ ؤال األوَّل: من درس )   الّتعامل مع كبار الّسن      (

 أقرأُ الفقرَة اآلتيَة مثّ أجبُّ : 
، فال بتُه ابلكالِم احلَسِن الَّلطيفِ ، إذ يتوجُب عليَك خماطومراعاُة فْرِق الُعمِر بينكما، وفارِق الّتجارِب، والذّكرايتِ 

 ، وال تكثْر مَن اإلحلاِح عليِه ومطالبتِه ابإلسراِع يف أمٍر ماتتواَن عْن تقدمِي املساعدِة لُه، وإْن مْل يطلْب ذلكَ 
 .ِه الوقَت الكايف إلجناِز ما يريُد عملُه ، واعطواستعجاله

؟  الّسنِ  كيَف ينبغي أن نعامُل كبارَ -0  
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
؟   ّسنِ ا  كبار التّ اعلينا مراعاهتا  ماهي األشياء اّليت جيبُ  -7  

___________________________________________________________
_________________________________________ __________________ 

 
 اثنًيا :أستخرُج مَن الفقرِة الّسابقِة ما أييت : 

_____________________(     تتأخر  ) كلمة مبعىن   -ا     
______________________( ح القبي)  ضّدها كلمة  -7    
______________________( الّتجربة  ) كلمة مفردها   -3    
______________________( األوقات ) كلمة مجعها   -4     
_____________الم قمرية  -6 ___________الم مشسية  -5      
_____________ فعل مضارع -2 ___________جر حرف  -2     
____________________أسلوب هني   - 01  __________حرف عطف  -9     
      ___________________________________________________  
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 الّسؤال الثّانّ : من درس )   جوهر اإلنسان     (
وعطاٌء ومشاعرْ                                        جوهُر اإلنساِن بذٌل       

ولتكْن ابلعوِن حاضرْ                                       كّل خرٍي    فاستزْد مْن    
 كْن غيّن الّنفِس شاكرْ                                           كْن مجيَل الّروِح شهًما 

 اجعِل  الفكَر  يبادرْ                                        قبَل أن  تنطَق  حرفًا  
 

 : ِة أجبُّ عِن األسئلِة اآلتي
 كيف يكوُن اإلنساُن مجيَل الّروِح ؟-أ 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 ما املقصود جبوهِر اإلنسان ؟  -ب
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

   اثنًيا :أستخرُج مَن األبياِت الّسابقِة ما أييت : 
 _______________________( يسارع  ) كلمة معناها   -0
 _______________________(  فقرٌي   ) كلمة ضّدها  -7
 _______________________(  حروف ) مجعها كلمة  -3
 _____________ضم تنوين  -5 _______________تنوين فتح  -4
 ______________مر فعل أ -2 ______________كسر تنوين   -6
 _____________وصل مهزة   -9 ______________مهزة قطع  -2
 
 
 
 
 
 



3 

 

 ( مهارة الّنحو ) الّسؤال الثّالث 
  :ِل اآليت الّّتكيِب ضمَن اجلدو  ُز اجلملَة منَ أمي ّ : الً أوّ 

 تركيب مجلة العبارة
   هذا صياٌد ماهرٌ 

   يف املدرسِة 
   أخي فاَز يف املسابقةِ 

   مرَْكز الّتسوقِ 
   أطراَف احلديثِ 

 
 : أضُع الّّتاكيَب اآلتيَة يف مجلٍة مفيدةٍ : اثنًيا 

 البعيدةُ  الّسماءُ  -0 
_____________________________________________________ 

بعَد الظّهِر      -7 
______________________________________________________ 

احلّصُة األوىل    -3
______________________________________________________ 

عنَد احلاجِة      -4
______________________________________________________ 

يف احلديقِة       -5
______________________________________________________ 

 :احلركاِت  امراعي   امسيةٍ  جبملةٍ  ورِ عبّ ُر عِن الصّ أ: اثلثًا 
 
 
 

           
 

____________________________________ 
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     _________ 
                        

 
                          _____________________________________ 

 
 

                          
 

                            
 

                             ______________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 (    مهارة اإلمالء ) ؤال الّرابع السّ 
 : ما حتتُه خط  أصّوبُ يَة مثّ أقرأُ الفقرَة اآلت  
جوانِبها أْزهارًا علي ، وَزرََع ُصفوفًا ُمَنظَّمةً ، فجعلها ُمْثِمَرةً  أشجارنوالدي يف َوَسِطها  غرثَ أماَم بيِتنا حديقٌة مجيَلٌة  

  .ةً َعّتَ 
 وتْصقي، أغْساهَنا يقّلموبنَي األشجاِر  والديوينطقَُّل ، وأْزهارِهااحلديقِة لتْعتيَن أبْشَجارِها  إيلكلَّ يوٍم لعاءلُة  تَ ْنزُل ا

احَلصى  ، تنّقي أرْضها منَ أخيت غادُة يف أحناِء احلديقةِ  ، فتعطُّر األجواَء وتتجوَّلُ هاَر حىت تنمو وتكربأّمي األظْ 
 .األعشاَب عْن ُجذوِع األْشجارِ  لعُ وتك، واحلجارةِ 

 
 :تصويَب األخطاءِ 

__________            _____________________________       _______ 
________________      _________________            ______________ 

  ________________       _________________            ______________
______________                    _________________ 

 


