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              2017  – 2018 
 ورقة مراجعة لالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسي الثّالث– الّلغة العربّية                             

 _____________:الّتاريخ___  __ (الّرابع    )الّصف ___________ :االسم     
 
 

من درس أطباء اإلنسانية : ول الّسؤال األ  
: أقرأُ الفقرَة اآلتيَة ثّم أجيُب   

أسهَم العلماُء العرُب والمسلمون في مختلِف العلوِم األساسيِة والعلوِم اإلنسانّيِة لخدمِة البشريِّة ، فكانوا كخلّيِة 
الّنحلِ  ال يمّلوَن ، يطرقوَن األبواَب ويرتحلوَن من مكاٍن إلى آخَر طلًبا للعلِم مما أوصَل نفائَس كتبهم 

. وإنجازاتهم ألشهِر الّصروِح العلمّيِة ، وقد قّدرهم العالُم في شرقِه وغربِه   
 

: أستخرُج مَن الفقرِة الّسابقِة ما يلي   أوالً  : 
  يرحتلون   (ينتقلون  )كلمة معناىا -  1

  2-     ميلون (حيبون ويرغبون   )كلمة ضّدىا 
 3  الّنحل (الّنحلة  )كلمة مفردىا -

خلّية  (خاليا   )كلمة مجعها    -4 
 5-  أأههَ :                          ،                فعل ماضي ميلون : فعل مضارع  

 6- و:                                 ،               حرف عطف يف: حرف جر 
 7-  شرقو   و غربو:   كلمتان بينهما تضاد 

 8 طلًبا : كلمة هبا ألف تنوين الّنصب -
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: أجيُب عِن األسئلِة اآلتّيِة   ثانًيا : 

 1- ما ىي أشهر اخرتاعات الرّازي ؟ 
يعدُّ الرّازي أول من اخرتع خيوَط اجلراحِة ، وأول من فكر بتغليِف األدويِة بغالٍف حلٍو وتقطيعها إىل قطع صغرية 

. يسهل بلعها   
وضح أىه إأهامات أبو القاأه الّزىراوي ؟ -  2 

اخرتع الكثري من أدوات اجلراحة ، وىو أول من قام بتفتيت حصوات ادلثانة ،وأول من صنع أول أشكال الالصق الّطيب 
اّلذي نستخدمو حىت يومنا ىذا يف تضميد اجلروح وتغطيتها كما عله الّزىراوي تالميذه كيفية ختييط اجلروح بشكل 

داخلي ، وكيفية التخييط بإبرتني وخيط واحد مثبت هبما ، واأتعمال اخليوط ادلستمدة من أمعاء القطط يف جراحات 
األمعاء كما قام بعملية شّق القصبة اذلوائية ،وترك فتحة يف جبائر اجلبس يف الكسور ادلفتوحة ، ُوفق أيًضا يف إيقاف 

 .نزيف الّدم عن طريق ربط الّشرايني الكبرية  
 

 3-من ىو مكتشف الّدورَة الّدمويِّة ؟ ويف أّي مدينة ُولَد ؟ 
. ابن الّنفيِس وُوِلَد يف مدينة دمشق   

أعبّ ُر عِن الطّبيِب أبوبكِر الرّازي  جبملة مفيدة موظًفا مجلة فعلية ؟ - 4 
.اخرتَع أبوبكِر الرّازي خيوَط اجلراحِة   

: من درس تاريخ الّدمى : لّسؤال الثّاني ا  
: أقرأُ الفقرَة اآلتّيَة ثّم أجيُب عِن األسئلِة   

ويمكُن تعريُف الّدميِة بأنّها . عرَؼ الّناُس الّدمى في كل الحضارات ، وهي تعّد أقدم لعبٍة لألطفاِل في الّتاريِخ 
لعبٌة مزيّنٌة على شكِل إنساٍن أو حيواٍن تصنُع من مواّد مختلفٍة ، فقديًما صنع الّناُس الّدمى مَن الطّيِن والخشِب 

أما في العصِر الحديِث فمعظُم الدمى تصنُع إّما من البالستيك أو من . واألحجاِر والعظاِم واألقمشِة والعاِج 
. القماِش   

 1-ماىي الّدمية وفَق قراءتك للفقرة ؟ 
.                                                         لعبة مزيّنة على شكل إنسان أو حيوان تصنُع من مواّد خمتلفٍة   

من أّي مادة تصنع الّدمية قدميًا وحديثًا ؟ -  2 
 ُصنعت الّدمى قدميًا مَن الّطني واخلشب واألحجار والعظام واألقمشة والعاج 

.أما يف العصر احلديث فمعظه الّدمى ُتصنُع مَن البالأتيك أو القماِش   
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:أستخرُج مَن الفقرِة الّسابقِة ما يلي -  3 

 
تَ ُعدُّ    (تعترب  )كلمة معناىا *  
خمتلفة   (متشاهبة  )كلمة ضّدىا *  

العصر  (العصور  )كلمة مجعها  * 
مى  (الّدمية  )كلمة مفردىا   * الدُّ

ىَي :   ضمري رفع منفصل   * 
أو :  حرف عطف  * 

 * قدميًا:  تنوين فتح                                        * لعبةٌ : تنوين ضه 
حيواٍن : تنوين كسر  * 

مى                                                                               :مجلة فعلية *   صنَع الّناُس الدُّ
موادّ : مجع تكسري                               * حضارات: مجع مؤنث   * 

 
: مهارة الّنحو :- الّسؤال الثّالث    

:  أقرأُ الجمل اآلتية ثم أحّولها إلى ما يأتي :أوالً   
.ىَي تكتُب الواجَب - 1 
.يكتبوَن الواجَب ىه   

.أنا أذىُب إىل ادلدرأِة يف الّصباِح  -2 
.  يذىنّب إىل ادلدرأة يف الّصباِح ىن  

.حنن حنافُظ على نظافِة الّصِف كّل يوٍم  -3 
.حيافُظ على نظافِة الّصِف كّل يوٍم ىو   

 
:أختاُر الّضميَر المناسَب وأضعُه في الفراِغ :  ثانًيا     

  ( حنن – أنا – ىّن – ىه – ىَي – ىو – أننت – أنتما – أنِت – أنته –أنَت  )
.يذاكُر دروأِو جيًدا ىو   -أ   

. حيافظّن على الّصالِة  ىنّ  -ب   
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. أشرُب العصرَي كّل يوٍم أنا -ت   
.  نسمُع كالَم ادلعلمِة حننُ  -ث   

. يلعبوَن بالكرِة ىه -ج   
.  تتحدُث مع زميالهتا ىيَ  -ح   

.  هتتَه بواجباتك  _________ -  خ  
.  تدرأنَي  يف ادلدرأِة أنتِ  -د    
.  تذىنَب إىل ادلسجد أننت -ذ   

.  تتلوَن القرآَن بعد كّل صالِة أنته  -ر    
.  تشاىدان التلفاَز أنتما-  ز  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                            :    أعرُب الجملة اآلتيَة 
* 

 *غرَس المزارُع األشجاَر 
 

 الكلمة إعراهبا
 غرسَ  فعل ماٍض مبين على الفتح 

 ادلزارعُ  فاعل مرفوع وعالمة رفعو الّضمة 
 األشجارَ  مفعول بو منصوب وعالمة نصبو الفتحة

 
_ مهارة اإلمالء والّتعبير _ :الّسؤال الّرابع   

.أكمُل الفراَغ اآلتي بوضِع عالمِة الّترقيِم المناسبِة  -1 
؟  من منكه أيذىُب إىل البحِر ! ما أمجَل ىذا اليوِم :قاَل ادلعّلُه لتالميذه   

  . واجلُو لطيٌف  ،الّشمُس أاطعةٌ 
 

: أكتشُف الخطأَ في توظيِف عالمات الّترقيِم في الجمل اآلتية ثم أصّوبُه  -2 
 *   ( !     ).                      ما أمجَل رائحة الّزىوِر 
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 *   ( .     )العصا من معجزات أّيدنا موأى ؟          
 *    ( ؟    )!                    مىت أتذىُب إىل الّرحلِة 

     ( ،    ).           ذاكرُت دروأي ؟ وكتبُت واجبايت *
 *    (؛    ).   ألنو ذاكَر جبد واجتهاد! جنَح أمحُد بتفوٍق 

 
:أعبّػُر عِن الّصوِر اآلتّيِة بجمل فعلية مفيدة  -3 

 
 

                                                                                                          

 
 تسبُح الّضفادُع يف البحريةِ 

 
 

 
 

 
 

 يقُف ادلعّلُه أماَم ادلكتِب                                                                                           
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 أصلَح العامُل الكهرباَء                                                                               
 
 
 
 

 
 
 

.                                                                                             ذاكَر الولُد دروأو   
 
 
 
 
 
 
 

    خبَز اخلباُز اخلبَز                                                                                             


