
 

 

 الصف الرابع                                                  اسم الطالب/ة:..............................   

ــ                                                              امتحان الشهر الثاني لمادة اللغة العربية  /الفصل الثاني                    العالمة:ـــــــــــــــــــــ

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : اقرأ النص التالي واجب عن األسئلة التي تليه :  السؤال األول  

يّاُد اْلَحماَمةَ , وأخذَ يَْنِزُع عنها ريَشها ِلتَكون َوجبَة َغدائِه . حارِت الّريَشةُ ,      وتساَءلْت في نفسها : إلى أَْيَن سأذهُب بعد موِت أمسك الصَّ

 اْلَحمامِة ؟ وما المكاُن الّذي يليُق بي ألكوَن  فيِه ؟ 

 استخرج من النص: •

 فعل مضارع ................-4همزة قطع................ -3تاء التأنيث.................-2اداة استفهام...................-1 

 ................حارت......................ما معنى : يليُق  •

 ما اسم الدرس المأخوذ منه الفقرة ........................................................................ •

 ..لماذا حارت الّريَشةُ ؟...................................................................................... •

ّياُد ينزُع الّريش عن اْلَحمامِة .   .......................... أخذ. 1فرق في المعنى :  •  الصَّ

يّاُد البُندقية وخرج إلى اْلغابة .      .................................... أخذ.  2                        الصَّ

 

 السؤال الثاني :

 استخرج من العبارة التالية حرف عطف ومعطوف عليه واسم معطوف-1

 دخل إلى القاعة الحضور فالمحاضر . •

 ِر .     ...................................................حول الجملة التالية إلى جملة فعلية :اإلنساُن يفرُح بهطوِل المط-2

 حول الجملة التالية إلى جملة اسمية: َشِرَب محمُد َعصيَر اْلفاكهِة .      ..................................................-3

 السؤال الثالث : رتب الكلمات لتكون جملة مفيدة :  

 األزهاِر.       ..................................................... –العطِر –نستخرُج  -منَ 

 

 السؤال الرابع :امأل الفراغ باختيار الكلمة المناسبة : 

 سس النعمان بن المنذر قصًرا كبيًرا )  أ   ,   ا   (----

 نتصر المسلمون ع التتار في معركة عين جالوت . )  أ   ,   ا   (---

 الحرجية لصِد الريح . ) شجرةَ , االشجاَر , شجرتاِن (----------------غرَس الطلبةُ 

 بجّد . ) تقرأ , تدرسين , تمارسان ( ------------------يا أسماء ,أنِت 

 كم . )تفدون َ , تبذالِن , تدافعيَن (الوطن بأرواح-----------------يا أبطال , أنتم 

 



 

 

 

 السؤال الخامس : ادخل تنوين الفتح إلى الكلمات اآلتية :

 طريقةٌ ٌ ...........................  

 صوٌت.........................

 حٌر .............................

 كرةٌ........................... 

 

  

 لقصيدة )قسم الجندي( أجب عما يلي :  السؤال السادس : من خالل دراستك

َي أرض الكرماءِ   قسًما سأُضحي بدمائي              أِلَُروَّ

 ل الغاصَب من بلدي            وأبيد فُلوَل الغَُرباءِ يوأز

 ..........................................................................................................من قائل القصيدة؟................... -1

 ..................بماذا أقسَم الشاعر في البيت األول ؟..........................................................................................

َي" ؟.....................................................................................................ما مع  ..................نى كلمة " أِلَُروَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


