
ملف خاص باختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث

مادة اللغة العربية للصف الرابع
م2021-2020العام الدراسي 

أولياء األمور الكرام ، تحية طيبة وبعد 

ه كل أهنئكم بقرب انتهاء العام الدراسي، وأضع بين أيديكم هذا الملف الذي جمعت في

لتوفيق النواتج والمهارات المهّمة التي ستدخل في االختبار، أتمنى الفائدة لطالبي وا

.والنجاح بإذن هللا تعالى

.معلمة المادة عائشة الشامسي

موعد االختبار:  أوالا 

.الثالثاء  وسيصادف يوم 2020/6/15سيعقد االختبار بتاريخ 

ا حتى التاسعةمن الساعة : توقيت االختبار  ساعة ) ا صباحا العاشرة والنصف صباحا

(  ونصف

LMSوالدخول له عن طريق  swift: مكان االختبار 

مّم يتكون االختبار ؟

(  مقال)ونص معلوماتي ( قصة)نص سردي :  االختبار عبارة عن 

.يقرؤهما الطالب ثم يجيب عن األسئلة بعد كل نص

.درجة 100درجة ، والمجموع هو 50كل منهما عليه 

.لحل كل سؤال توقيت زمني مع االنتباه أّن هناك : مالحظة 



الدروس المهّمة في المنهج: ثانياا 

: دروس النحو وهي 

(20في كتاب النشاط صفحة ( + )62في كتاب الطالب صفحة ) درس الجملة الفعلية•

(  45كتاب النشاط صفحة ( + ) 126في كتاب الطالب صفحة ) درس الضمائر المنفصلة•

.مراجعة مهارات سابقة مثل الجملة االسمية وأنواع الفعل•

: دروس اإلمالء 
(22كتاب النشاط صفحة ) درس ألف تنوين الفتح •

(  47كتاب النشاط صفحة ) درس عالمات الترقيم •

:مهارات دروس القراءة 
فة عن فيما يخص دروس القراءة والنصوص فسيكون االختبار عبارة عن نصوص خارجية مختل

طالب نصوص الكتاب المدرسي ، ولكن األسئلة ستكون عبارة عن مهارات مختلفة تحّدد قدرة ال

.على فهم النّص وتحليله

:من األسئلة التي قد تأتي في نصوص القراءة 

(  أي معناها ) مرادف كلمة •

(  أي عكسها) ضد كلمة •

.الفكرة العامة أو المركزيّة للقصة أو النّص •

.  الفكرة التي لم تَِرد في النّص •

(  أي الدروس المستفادة والِعبرة. ) العبارة التي تشير إلى مغزى القصة•

(  أي لماذا كتب لنا هذا النص؟) هدف الكاتب من هذه القصة أو النّص •

: ..................حّدد المقصود بالعبارة التالية•

.حدد التعبير الحقيقي والتعبير المجازي•

.استنتاج أدلة من النص •

(  بمعنى اذكر السبب) علّل أو بَِم تعلّل •

......ما السبب / لماذا / فّسر •

.....حّدد الصفة التي تتّصف بها شخصية •

.اختر الكلمة الصحيحة التي تكمل الجملة•

.......حّدد المجموعة التي من عائلة واحدة / حّدد العبارة الصحيحة •

( / .....مشكلة)عقدة/ شخصيات / مكان / زمان ) عناصر القصة •



:بعض مهارات القراءة الّسابقة ولكنها مهّمة

:لتعبير الحقيقي ا

.ستخدم فيه األلفاظ في معانيها الحقيقية بال خيال هو الذي ت  

.كريمأبي-: لامث

.السماءتمطروفي الشتاءاألزهارتتفتحفي الربيع-

:التعبير المجازي 

.ستخدم فيه األلفاظ في غير معانيها الحقيقيةهو الذي ت  

.للفقراء مفتوحقلبهأبي-: لامث

.السماءتبكيالشتاءوفيتبتسم األزهارفي الربيع-

.المقصود به الدروس الم ستفادة من النّص ، أو الِعبَرة: المغزى 

لعام للنّص المقصود بها الجملة التي تعبّر عن الموضوع ا: الفكرة العاّمة أو الرئيسية 

(.عّم يتحدث؟)

:  التشبيه

.  الفيلكالحارس ضخٌم 

.البحر في حنانهمثلاألم قلبها 

.الطالب خلية نحٍل في نشاطهمكأنّ 

(كـ ، مثل ، كأنّ ): هناك أدوات تدلنا على وجود التشبيه وهي



:مراجعة مهارات النحو المهّمة

:الفعل والفاعل والمفعول به في الجملة الفعلية

الجملة االسمية

الخبرالمبتدأ

هو االسم الذي 
تبدأ به الجملة االسمية

هو االسم أو الكالم 
الذي يُكِمل المبتدأ

خضراء  الحقول  

منزلته  عظيمةٌ طالب  الِعلمِ 

ا احركته الضّمة دائما حركته الضّمة دائما

ماذا بها؟

ماذا به؟

الجملة الفعلية

مفعول بهفعل فاعل

الفضاءَ المكوك  صعدَ 

ا احركته الضّمة دائما حركته الفتحة دائما أمر-مضارع-ماضي

المباراةَ الجمهور  يحضر  



:  مالحظات مهمة 

( :إن وجد)حّدد الفعل والفاعل والمفعول به 

ملة الفعليّة تتكون من- .مفعوالا بهوأحياناافعل وفاِعل : الج 

من نومهالنائم  استيقظَ 

فاعلفعل
ليس مفعوالا به لوجود حرف الجر

ملةيتقّدمأحياناا - .المفعول  به على الفاِعل في الج 

ه- .أحياناا يكون  الفاِعل غير ظاهر في الجملة الفعليّة ويمكن تقدير 

الواجبَ أكتب  

مفعول بهفعل
ْستَـتِر)الفاعل هنا غير ظاهر (م 

(أنا)وتقديره  

الحليبَ شربَ 

مفعول بهفعل

الطفل  

فاعل

المفعول به الفاعل الفعل الجملة الفعلية

.يلهو الطفل  باأللعاب

.يصوم المسلمون رمضانَ 

.قاَم سامي

.تأكل  العشَب األغنام  



.ضمائر الرفع المنفصلة

:مثال 

تكلّم -1 خاَطب-2الم  الغائِب-3الم 

؟

:يجب أن يكون الضمير مشابه للكلمة التي تأتي بعده في

العدد •
التذكير والتأنيث•

.جنديّان مخلصانأنتما•

.جنديّـةٌ مخلصةٌ هي•

.والكلمة بعده جاءت مشابهة لهواحدة مؤنثة الضمير يدل على 

.والكلمة بعده جاءت مشابهة لهاثنان مذكر الضمير يدل على 

.جنــوٌد مخلصونأنتم•

.والكلمة بعده جاءت مشابهة لهجمع مذكر الضمير يدل على 



.ضمائر الرفع المنفصلة

:تدّرب أكثر 

الجملة التالية ، بحسب الضمائر الواردة( ّولح)صّرف •

. أنـا مزارٌع ماهـٌر ، أقوم بعملي بإخالص

.مزارعان ماهران ، تقومان بعملكما بإخالصأنـتما 

.......................................................أنتم 

........................................................أنتنّ 

........................................................أنَت 

........................................................هي 

........................................................هما 

........................................................هم  



:مهارات اإلمالء 

.ن فتحوهي ألف زائدة تضاف آخر الكلمة المنونة تنوي: ألف تنوين الفتح 

:  الحروف التي تتصل مع األلف
–ًظا–ًطا–اضً –ًصا–ًشا–ًسا–ًحا–ًخا–ًجا–ثًا–تًا –بًا

يًا–ًها –نًا–ًما –اًل –ًكا–قًا–فًا–ًغا –ًعا

:  الحروف التي تنفصل عن األلف

ًوا-ذًا -ًدا-ًزا-ًرا  

:نتهي بـهي التي تالحروف التي ال تحتاج إلى ألف تنوين الفتح ، 



:مهارات اإلمالء 

.ابةوهي رموز توضع بين الكالم ، لتنظم القراءة والكت: عالمات الترقيم

أو الفقرة

أو المشاعر القوية

:ضع عالمة الترقيم المناسبة

..معّمرة  شجرة  الّزيتونةهل..لهفقالأباهخالد  سأل

أنّ أي.أيًضاالُخضرةودائمةُ بُنييانعماألبفأجاب

إلىفاعهاارتيصلُ وقد..الخريففصلفيتتساقطالأوراقها

متًراعشرَ خمَسة

.نداكِ أخضرَ لون  ذاتَ جميلة  أوراقهاأجملماخالدقال



اضغط الرابط / اختبارات تدريبية إلكترونية

وف   وق  خ 
ف  اح أ ن  ت  ج 

ي  الن 
ا ف  ن  ت  ب 

ب  علي رغ  ج  ح ي  ج 
ن  ن 
كي  
لل ش  ا من  الف  ن 

كل التوفيق لكم طالبي  

عائشة الشامسي : إعداد املعلمة
1مدرسة مشا بنت حممد ح

1اختبار

2اختبار

3اختبار https://forms.gle/2LiY9wurRFimDbS57

https://forms.gle/RmYU8mjBKioNvc8s5

https://forms.gle/6i2ui3G9YvUYUQsDA

https://forms.gle/2LiY9wurRFimDbS57
https://forms.gle/RmYU8mjBKioNvc8s5
https://forms.gle/RmYU8mjBKioNvc8s5
https://forms.gle/6i2ui3G9YvUYUQsDA

