
 
Vision of the school: To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best educational service for his/ her children 

 

 

 - :Class        الصف الرابع            

 Subject :-             ورقة عمل لغة عربية

        درس قصة أمير األطباء                

Harvest Private School   
P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah, United Arab Emirates 

 -يلي: من قصة أمير األطباء واستخرج منها ما  24و 22* عد يا بطل إلى صفحة 

 .......................... ماضي:فعل  -2 ....                     .......................... زمان:ظرف  -1

 ........................تنوين فتح: ..... -4....       ............................. وصف:كلمة تدل على  -3

 حرف جر: ............................ -6.....                     ........................... كسر:تنوين  -5

 جمع تكسير: .......................... -8فعل مضارع: .............................                       -7

 ...................................................... اسمية:جملة  -9

 ..................................................... فعلية:جملة  -10

 

 -*فسر يا بطل معاني المفردات التالية: 

 ...................................... النوم:يغلبني  -2  ...مفتاح النجاح: ...................................... -1

 ........................... أدون: -5بارعاً: .............................   -4قوارير: .......................   -3

 ................................................................. شهرتي:ذاعت  -6

 .......................................................................... واظب: -7

 أحُث: ............................................................................ -8

 

 * أذكر عناصر القصة؟

1-  ..........................2-   ............................3- ..........................4-......................... 

5-   ..............................6-    ..................................7-........................................... 

 

 ............................................... النص؟وما نوع  األطباء( )أمير*من كاتبة نص 

- 

 الصحيحة؟*ضع دائرة حول رمز اإلجابة 

 اسم الشخص الذي يتصف بالصمود: -1

 صمداً  -مصمود            ج -صامد             ب -أ

 

 :المقصود بالمشاهدات السريرية-2

 فحص المريض وهو مستلٍق على سريره. -أ

 مشاهدة المريض وقت نومه على السرير. -ب

 تدوين المالحظات عن المريض ومرضه وعالجه. -ج

 المقارنة بين المرضى. -د

 

 ف الرئيسي من النص:الهد -3

 التأكيد على أن القراءة مفتاح النجاح. -تقديم معلومات عن الرازي                ب -أ

 تقديم طرائق لالجتهاد والتفوق في الدراسة. -معرفة الخطوات العلمية في البحث.      د -ج

 



 
Vision of the school: To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best educational service for his/ her children 

 

 

 - :Class        الصف الرابع            
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 -الرازي: االسم الذي تُعرف بِه اآلن المدينة التي ولد فيها  -4

 إيران. -أصفهان.            ج -ب       طهران.       -أ

 

 كان الرازي يؤكد بشدة على صفة مهمة يجب أن يتصف بها الطبيب، هي: -5

 التواُضُع. -الذكاء.                   د -الثقة بالنفس.                ج -الصْبُر.                        ب -أ

 

 -تحتها خط:  * اعتمد على السياق لتعرف معاني الكلمات التي

 إلى نوع معين من العلوم. ) ............................... ( أميلإنني  -1

 على قراءة كتب الطب.  ) .................................. ( واظبت -2

 فيه قطعة اللحم أطول مدةٍ.  ) ................................. ( صمدت -3

 

 -منها: اذكر ثالثة  ة،عد*ظهر نبوغ الرازي في أمور 

1-      ...............................2-     .................................3- .................................... 

 

 ............................................................  القصة؟* أين وقعت أحداث 

 

 صة؟    ..................................................* من هي الشخصية الرئيسة للق

 

 ...................................................   للقصة؟* اكتب عنوان آخر 

 

 * اكتب خمسة من أحداث قصة " أمير األطباء "؟

 

1- ......................................................................................................................... 

 

2- ......................................................................................................................... 

 

3- ......................................................................................................................... 

 

4- ......................................................................................................................... 

 

5- ......................................................................................................................... 
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 -من قصة أمير األطباء واستخرج منها ما يلي:  24و 22* عد يا بطل إلى صفحة 

 َعَرْفت   قرأت، أدركت،فعل ماضي:  -2                     حيَن                  ِعْنَد،ظرف زمان:  -1

ً تنوين فتح:  -4      بارعاً               متنوعة،كلمة تدل على وصف:  -3  كتبا

 فيحرف جر:  -6                                               ع  نوتنوين كسر:  -5

 القوارير جمع تكسير: -8أعرف                          يقال،أجده،  فعل مضارع: -7

 جعلتني أعرف. القراءة  جملة اسمية:  -9

 وفرت النقود. جملة فعلية: -10

 

 -*فسر يا بطل معاني المفردات التالية: 

 يسيطر علييغلبني النوم:  -2                سر النجاح           مفتاح النجاح:  -1

 أسجل أدون:  -5                    ماهراً بارعاً:  -4                  عبواتقوارير:  -3

 شهرتي.أصبحت مشهوراً وانتشرت ذاعت شهرتي:  -6

 داوم وثابر عليه.واظب:  -7

 طلب منه. )شجعه(حضه عليه أحُث:  -8

 

 * أذكر عناصر القصة؟

 العقدة -4               المكان -3              الزمان -2 األحداث      -1

 البداية / الوسط / النهاية -7          الشخصيات -6         الحل -5

 

 ذاتية(النص قصة سيرة  )ونوع العضايلة( )نوار  النص؟وما نوع  *من كاتبة نص )أمير األطباء(

 

 *ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة؟

 اسم الشخص الذي يتصف بالصمود: -1

 صمداً  -مصمود            ج -ب             صامد -أ

 

 المقصود بالمشاهدات السريرية:-2

 فحص المريض وهو مستلٍق على سريره. -أ

 نومه على السرير.مشاهدة المريض وقت  -ب

 تدوين المالحظات عن المريض ومرضه وعالجه. - ج

 المقارنة بين المرضى. -د 

 

 الهدف الرئيسي من النص: -3

 التأكيد على أن القراءة مفتاح النجاح. -ب                تقديم معلومات عن الرازي -أ

 د والتفوق في الدراسة.تقديم طرائق لالجتها -معرفة الخطوات العلمية في البحث.      د -ج
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 -االسم الذي تُعرف بِه اآلن المدينة التي ولد فيها الرازي:  -4

 إيران. -أصفهان.            ج -ب             طهران. -أ

 

 كان الرازي يؤكد بشدة على صفة مهمة يجب أن يتصف بها الطبيب، هي: -5

. -دالذكاء.                    -ج الثقة بالنفس.                -الصْبُر.              ب -أ  التواض ع 

 

 -* اعتمد على السياق لتعرف معاني الكلمات التي تحتها خط: 

 .وأحب( )أتوجهإلى نوع معين من العلوم.  أميلإنني  -1

 .)داومت(على قراءة كتب الطب.   واظبت -2

 )ثبتت واستمرت(.فيه قطعة اللحم أطول مدةٍ.   صمدت -3

 

 -ازي في أمور عدة، اذكر ثالثة منها: *ظهر نبوغ الر

 .في القراءة -3   في الطب. -2     في الكيمياء. -1

 

 (بغداد)طهران، * أين وقعت أحداث القصة؟   

 

 أبو بكر الرازي.* من هي الشخصية الرئيسة للقصة؟    

 

 النجاح     أبو بكر الرازيالقراءة مفتاح    للقصة؟* اكتب عنوان آخر 

 

 

 سة من أحداث قصة " أمير األطباء "؟* اكتب خم

 

 ولد في مدينة ري وكبر فيها وكان سريع الحفظ والتعلم يحب الموسيقى. -1

 

 كان يحب الكيمياء ويجري التجارب العلمية. -2

 

 استخدم الكيمياء في صناعة األدوية. -3

 

 الجدري والحصبة كان يحب القراءة وجلب كتب الطب وتعلمها حتى أصبح طبياً مشهراً وفرق بين -4

 

 اول مستشفى في تاريخ البشرية. قام ببناء مستشفى بناًء على طلب الخليفة في بغداد وكان -5

 

 

 


