
 
 
 العالمة            

          وزارة التربية والتعليم
  ب +األساسي أ  رابعالصف: ال  الثاني /متحان الا      لواء الجامعةمديرية التربية والتعليم 

   --------الزمن:   في مبحث اللغة العربية           المختلطة مدرسة قيساريا األساسية
 /---/---التاريخ:           االسم:

 عالمات(  10)) عن األسئلة التي تليه:  النص اآلتي ثم أجيبي السؤال األول: اقرئي

صلى هللا عليه  -وحين أشهر النبي  -صلى هللا عليه وسلم-من أوائل الذين آمنوا بالنبي   صهيب بن سنان صحابي جليل
 دعوته تعرض المسلمون ألشد أنواع اإليذاء وصنوف العذاب. -وسلم

 أصحابه بالهجرة من مكة إلى المدينة، والنجاة بدينهم حتى تقوى شوكة المسلمين -صلى هللا عليه وسلم -أمر النبي 
 )عالمة(            معنى كل من: ما  -أ

  --------------------------صنوف   --------------------------تقوى شوكة المسلمين 
 )عالمة(  -------------------------------------- -1 أذكري ثالث صفات لصهيب بن سنان؟  -ب
2- --------------------------- 3- -----------------------------   
 )عالمة(   ------------------------------لماذا أمر النبي أصحابه بالهجرة من مكة إلى المدينة؟  -ت
 )عالمة(  -------------------------عللي سبب حذف همزة الوصل في كلمة بن الواردة في النص؟  -ث
  )عالمة(   ------------------------------------- عنوانًا مناسبًا للنص: ضعي - ج
  )عالمة(          ضعي عالمة الترقيم المناسبة في   -ح
عالمات(4)          :ما يلي من النص استخرجي -خ
  ------------------------------ جمًعا مذكًرا سالًما -2   --------------------- فعاًل ماضًيا -1 

 -----------------------------حرف جر واسم مجرور -4  ----------------- تكسيرجمع  -3
 ----------------------كلمة تنتهي بهاء ) ــــه(   -6 ----------------كلمة تنتهي بتاء مربوطة ) ــــة(  -5
 --------------------كلمة تحتوي على همزة قطع  -8  -----------------كلمة تحتوي على همزة وصل -7

 عالمات(3)          التدريبات السؤال الثاني: 
 )عالمة(     ( كوني جملتين من كلمات كل مجموعة حيث تكون الجملة األولى فعلية، والجملة الثانية اسمية. 1س

، عليٌل (  )النسيُم، هبَّ
 ------------------------------------------ جملة اسمية  -أ

 ------------------------------------------  جملة فعلية -ب
 )عالمتان(      ( ضعي الكلمة مما بين القوسين في الفراغ لتكوني جملة مفيدة.2س

 )القمر، تضع، التجارة، ابتهج (
 

 الناس به. -----------حين أقبل شهر رمضان  -1
 في أثناء حكمهم. -------------قوافل  حمى األنباط -2

 مفيٌد. ------------------- -3
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 الملكة البيض. ------------------- -4

 

 )عالمتان(         السؤال الثالث: المحفوظات
 ( اقرئي البيت التالي ثم أجيبي عن األسئلة التي تليه: 1س

   ِموالبحر في كرٍم والدهِر في ِهم    كالزهر في ترٍف والبدر في شرفٍ 

 )نصف عالمة(     ----------------------  من القائل؟ -أ

 )نصف عالمة(   ----------------------------------------وضحي الصور الفنية في البيت. -ب
 )عالمة(           ( أكملي ما يلي:2س

-----------------------------------------------قال عمرو بن العاص رضي هللا عنه: )) المرء حيث 
---------------------------------------------------) 

 عالمات(5)          السؤال الرابع: الكتابة
 )عالمتان(     :( ا، ى) ( املئي الفراغ في كل مما يأتي بالشكل المناسب لأللف  1س

  
 ...............   يسمو -1

 ......... ......  يهدي -2

 ...............   يحكي -3

 ...............   يعلو -4

 عالمات(3)     (:  أعيدي كتابة العبارات اآلتية مرتبة؛ لتكوني فقرة تامة المعنى. 2س
 ثم أضربكم بسيفي. (1

 وهللا لن تصلوا إليَّ حتى أرميكم بكل سهم معي.  (2

 وإن شئتم دللتكم على مالي وتتركوني وشأني. (3

 فأقدموا إن شئتم. (4
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 انتهت األسئلة مع أمنياتي بالتوفيق للجميع
 

 


