مدرسة ضاحية إسكان القويسمة الثانية
امتحان الشهر األول لمادة اللغة العربية
االسم ..............................................................................اليوم ........... :
التاريخ ...........:

الصف  :الرابع األساسي .
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السؤال األول  :اقرأ النص التالي ث ّم أجب عن األسئلة التي تليه -:

(10عالمات)

أردني ٍ وهب روحه فدا ًء
" كان المجاهد كايد مفلح عبيدات أول شهي ٍد
ّ
للثرى الطهور  ،وقد استشهد مع عدد من رفاقه الشجعان على ثرى
فلسطين بعد أن أوقعوا خسائر بالغزاة المعتدين .و حين سعت عصابات
اليهود إلى احتالل فلسطين و إخراج أهلها منها * أُسندتْ إلى القائد محمد
حمد الحنيطي قيادة حامية حيفا و تدريب المقاتلين فيها ؛ لما يتمتع به
www.awa2el.net
من خبرة و شجاعة " .
سر معنى الكلمتين التاليتين -:
 -1ف ّ
الثّرى  ............................وهب .........................
ي على أرض فلسطين ؟ .................................
َ -2من أول شهيد أردن ّ
 -3ل َم أُسندت إلى القائد محمد حمد الحنيطي مهمة قيادة حامية حيفا ؟
...............................................................................
 -4ماذا كانت نتيجة المعارك التي خاضها كايد عبيدات و رفاقه في وجه الغزاة
المعتدين ؟ .....................................................................
 -5اكتب عالمة الترقيم الصحيحة مكان النجمة في النّص ؟
 -6استخرج من النّص ما يلي -:
أ -جمع مؤنث سالما ..................
ب -اسم مدينة في فلسطين ...............
ت -حرف عطف ....................
ث -كلمة همزتها متطرفة ................

تم التحميل من موقع األوائل
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السؤال الثاني  :اضبطي بالحركة الصحيحة أواخر الكلمات المخطوط تحتها في
(4عالمات)
الجمل التالية -:
ب زي ٌد و سعيد بالكرة .
 -1لَع َ
 -2اشترت زينب مقلمةً فكتاب .
 -3يأتي فصل الربي ُع ث ّم الصيف .
 -4ال يكذب المؤمن في حديثه .

صوبي األخطاء اللغوية في الكلمات المخطوط تحتها في الجمل
السؤال الثالثّ :
( 7عالمات)
التالية -:
 -1أبن عمي ضابطٌ في الجيش .
 -2امر المعلم الطالب بالحفاظ على النظام .
 -3نحن أحب معلمتنا .
يشرب أخي الحليب .
 -4ال
َ
 -5أنا يحترم معلّمتي .
سن .
 -6ساعدتُ رج ًل كبيرا في ال ّ
 -7أشعلتُ مدفأتًا في الشتاء .
السؤال الرابع  :أ -ضعي الكلمات التالية في جمل من إنشائك -:

( 3عالمات)

أ -غدير .....................................................................
ق ......................................................................
ب -يَلي ُ
ت -يحلّق .....................................................................
لتكون جملة مفيدة ؟
ب -أعد ترتيب الكلمات التالية ّ

(عالمة )

(مخيفًا  /الريشة  /صوتا  /سمعت ).................................................
معلمة المادة  :عالية عزيز .
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