
                                               المستوى الرابع............................                   ......................: االسم والنسب

 في مكون اللغة العربية -1-مراقبة مستمرة 

 نص الشكل -1

 . سيساعدك على االستيقاظ مبكراإن الذهاب إلى السرير مبكرا بعد االنتهاء من الواجبات المنزلية 

فاإلنسان المجتهد الذي يعمل بنشاط يفيد نفسه و أهله . فلو نمت مبكرا الستيقظت نشيطا ، مقبال على يومك الجديد بفرحة كبيرة 

مل فتمعن في كل شيء تستخدمه فهو من عمل الناس الذين استفاد كل واحد منهم حين أتم عمله ، و لكي يكون هذا الع. و أمته 

 . متقنا ال بد أن نبدأ يوما جديدا باالستيقاظ مبكرا ، و لن يتأتى ذلك إال بالنوم المبكر مع العزوف عن السهر الطويل

 (ن5) أَْشُكُل النَّصَّ َشْكالً تَاّماً  .1

 (ن 1)  ……………………….………………………………: َضْع ُعْنَوانًا ُمنَاِسباً ِللنَّّصِ  .2

 (ن 1) : َماِت التَّاِليَِّة اِيِت بِأَْضَداِد اْلَكلِ  .3

  ≠….…….……………………………………………      تَـْبَدأُ          ….…….……………………………………  ≠   ااِلْستِيقَاظُ 

 (ن3: )أُِجيُب َعِن األَْسئِلَِة التَّاِليَِّة  .4

 راً ؟  َما الَِّذي يَُساِعُد َعلَى ااِلْستِيقَاِظ ُمبَّكِ

……………………………………………………………………....................................................................................................…………………………………………………… 

 راً ؟  َكْيَف يَْستَْيِقُظ َمْن نَاَم ُمبَّكِ

……………………………………………………………………………....................................................................................................…………………………………………… 

 َكْيَف يُْمِكنُنَا أَْن نَْجعََل َعَملَنَا ُمتْقَناً ؟ 

………………………………………………………………………………....................................................................................................………………………………………… 

 التراكيب -2

 1-استخرج من النص الجمل المتضمن لنعت وبين النعت و المنعوت  ) 3ن(

 الجملة المنعوت النعت

   

   

   

 2-ضع سطرا تحت الحال )3ن(

 الجملة صاحب الحال الحال

.اقبل القطار مسرعا             

.عاد الجيش منتصرا             

عاد من القسم  فرحا             

 3-  ضع الكلمات التالية في الخانة المناسبة  )3 ن(

هؤالء          -الصحة                  -هناك                  -التي               -الكرة                      -مريض                   

معربة أسماء                                      مبنية أسماء                                  

 

............................................................................................ 
 

............................................................................................. 
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 4-أعرب )1 ن(

 ....................................................................................................... : عاد

 ............................................................................................... : مسرورا

 الصرف و التحويل -3
 (ن 3)  :مع الشكل التام  التالية األفعالصغ اسم الفاعل واسم المفعول من -1

 
 اسم المفعول                  اسم الفاعل                  الفعل                      

   تماسك                      

   وعد                      

   درس                     

 

 (ن5)   :الفراغ باسم موصول مناسبامأل :2 

 .  األشجارزرع  .............الفالح هو ..........        : القريب

   .اعددن الطعام ...............النساء هن ............                 

 .كسرا زجاج   القسم ..............التلميذان هما ..........                 

    .السائقة ال يحترمون قانون السير ........السائق و.........        : البعيد

    .حرروا البالد ........هم الرجال ..........                

 4:حول إلى جمع المؤنث و الجمع المذكر  )2 ن(

ي عالج المريضذا هو الطبيب الذه     

-................................................................................................................         

 -................................................................................................................         

 اإلمالء  -4
 1:اكتب الهمزة في آخر الكلمة على الحرف المناسب   ) 6ن(

 

....دف-   ....يمو   -   ...بد   -   ...امر   -   ...نشا   -   ...تبو   -   ....رجا   -   ...بط   -   ....التواط   -   ...يجر    -   ...ـ   مباد      ...قر  

 

 2:ضع مكان النقط الفا ممدودة او مقصورة  )4 ن(

 

  ...سط     -    ....حتما    -    ...شد    -    ...رو    -    ....عد    -    ....طف    -    ....طغ    -    ....رم
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