بسم هللا الرحمن الرحيم
تقويم الموارد المرحلة الرابعة
اللغة العربية
التراكيب

االسم الكامل:
المستوى  :الرابع

:
التاريخ
النقطة النهائية:

النشاط األول 2( :ن)
حول االسم ( ا َ ْل ُم ْخلِصُ ) إلى المثنى ثم جمع المذكر السالم في الحاالت اإلعرابية الثالث :
حالة النصب

حالة الرفع

حالة الجر

المثنى
جمع المذكر السالم

النشاط الثاني 2( :ن)
أدخل النواصب و الجوازم على ما يلي :
* يَ ْع َم ُل بِ ِجد .
 أ َ ْن .................................................................................................................................. لَ ْم .................................................................................................................................س ْرعَة .
* ت َ ْن ُمو ِب ُ
 لَ ْن ..................................................................................................................................ِ -لـ ..................................................................................................................................

النشاط الثالث 2( :ن)
ركب جملتين تتضمن :
 فعال مضارعا منصوبا .......................................................................................................... : -فعال مضارعا مجزوما ......................................................................................................... :

النشاط الرابع 2( :ن)
أدخل حرفا نصب وجزم على الفعل المضارع مع الشكل :
 -اِ ْجت َ ِه ْد  .............تنجح (حرف نصب)

يرا (حرف جزم)
 ............. -ترافق ش ِِر ً

النشاط الخامس 2( :ن)
حول إلى المثنى و جمع المذكر السالم مع الشكل التام :
س ِل ُم صَائِ ًما .
أَ ْ
صبَ َح ا ْل ُم ْ
صبَ َح
 أَ ْصبَ َح
 -أَ ْ

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

بسم هللا الرحمن الرحيم
تقويم الموارد المرحلة الرابعة
اللغة العربية
الصرف و التحويل

االسم الكامل:
المستوى  :الرابع

:
التاريخ
النقطة النهائية:

النشاط األول 3( :ن)
أتمم ملء الجدول :
االسم

معرف باإلضافة

معرف بـ "ال"

ورقة
كرة
خريطة

النشاط الثاني 2( :ن)
حدد نوع كل فعل :
َهز

يَ ِبي ُع

َخ َ
ط ْطتُ

ِز ْن

َار
د َ

َولَ َد

النشاط الثالث 2( :ن)
حول ما يلي :
* نَط

:

 -نحن  -/.................................أنتم  -/.....................................هما

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

* يَجُوعُ :

 -أنتن  -/..................................هن  -/......................................أنت

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

النشاط الرابع 3( :ن)
ركب جمال تتضمن :
 فعال أجوف ...................................................................................................................... : فعال مثاال ...................................................................................................................... : -اسما معرفا باإلضافة ........................................................................................................... :

بسم هللا الرحمن الرحيم

االسم الكامل:
المستوى  :الرابع

تقويم الموارد المرحلة الرابعة
اللغة العربية
الشكل

:
التاريخ
النقطة النهائية:

النشاط األول 7( :ن)
اضبط النص بالشكل التام :
يستيقظ الفالح مع إطاللة الفجر دون سأم ويحمل زاده ولوازمه  ،ثم يغادر منزله إلى حقله
مصحوبا بثوريه الضخمين  ،إنه رجل بسيط يؤمن بالكفاح من أجل تأمين لقمة العيش ألسرته  .يعمل
طول النهار ،ال يمل  ،وال يشكو المشاق التي تواجهه  ،وال يبخل بعطائه على أهله خاصة والمواطنين
عامة .
للفالح دور هام في مجتمعه ؛ فهو الذي يزرع ليأكل غيره  ،و بدونه لن يبيع البقال دقيقا وال
الخضار خضرا  ،فلنحترم الفالحين النشيطين !

النشاط الثاني 3( :ن)
 -1ضع عنوانا مناسبا للنص 0.5(................................................................................... :ن)
 -2ا بحث في النص عن مرادفات الكلمات التالية 0.75( :ن)
أكل ه  / ................................ :يسأم  / ................................. :المصاعب ................................. :

 -3ابحث في النص عن أضداد الكلمات التالية 0.75( :ن)
يعود  / ............................. #يعطي  / .............................. #خاصة ............................... #

 -4متى يستيقظ الفالح ؟ (0.5ن)
.......................................................................... ..............................................................

 -5ماذا يصحب معه إلى الحقل ؟ (0.5ن)
................................................................... .....................................................................

بسم هللا الرحمن الرحيم
االسم الكامل:

تقويم الموارد المرحلة الرابعة

التاريخ

:

المستوى

اللغة العربية
اإلمالء

 :الرابع

النقطة النهائية:

النشاط األول 5( :ن)
ابحث عن كلمات تنتهي بألف لينة  ،و صنفها حسب الجدول اآلتي :
أسماء ثالثية
األلف
مقصورة

أسماء غير ثالثية
األلف
مقصورة

األلف
ممدودة

حروف

األلف
ممدودة

األلف
ممدودة

األلف
مقصورة

النشاط الثاني 2.5( :ن)
اكتب األلف اللينة المناسبة مكان النقط :
عصَـ( ...اسم) – َم َرايَـ– ...
علَـ( ...حرف) – عَصَـ( ...فعل) – َ
علَـ( ...فعل) – َ
َ
ُم ْ
شكَـ – ...اِ ْنتَهَـ – ...كَلـَ – ...ز َوايَـ...
شتَهَـَ – ...

النشاط الثالث 2.5( :ن)
اقرإ النص  ،ثم صحح األخطاء اإلمالئية المرتكبة :
ع ا ْل ُخ َ
صى
سوقُهَا بِا ْل َع َ
ست َ ْي ِقظُ كُل ي َْوم بَاك ًِرا  ..يُس ِْر ُ
طا لِيَ ْج َم َع ا ْل َم َوا ِ
يَا لَه ُ م ِْن فَت َا نَشِيط يَ ْ
ي مِ نَ ا ْلقُ َرا ا ْل ُمجَا ِو َر ِة َ ،ويَ ُ
ش َ
َاع َ ،ويَ َ
ي
أ َ َما َمه ُ ِإلَى ا ْل َم ْر َ
عى ِ .إنهُ يَ ْح ِمي َما ِ
ظ ُّل ي َْو َمه ُ ُمتَأ َ ِمالً فِي نِعَ ِ
اج ِه َو ِه َ
شيَتَهُ ِمنَ ا ْلردَى َو َم َخاطِ ِر الْ ُو ُح ْو ِش َوا ْلضي ِ
صا .
ش ع َِن ا ْل ُجذُ ْو ِر ا ْلط ِري ِة تَحْتَ ا ْل َح َ
تُفَتِ ُ
........................................................................................................................................
.................................................................................. ......................................................

بسم هللا الرحمن الرحيم
االسم الكامل:

تقويم الموارد المرحلة الرابعة

التاريخ

:

المستوى

اللغة العربية
التعبير الكتابي

 :الرابع

النقطة النهائية:

نص الموضوع :
اكتب موضوعا من ستة أسطر  ،تتحدث فيه عن المكان الذي ترغب السفر إليه خالل العطلة
الصيفية  ،و ما تود أن تقوم به خاللها .

اإلنجاز :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................ ....................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ............
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................... ................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................... .........................................................................................
....................................................................................................................................................

بسم هللا الرحمن الرحيم

تقويم الموارد المرحلة الرابعة
اللغة العربية
فهم المقروء

االسم الكامل:
المستوى  :الرابع

:
التاريخ
النقطة النهائية:

النص :
شب حريق في المخزنين المجاورين لبيتنا  ،فلم يتأخر سكان القرى القريبة في التدخل كي
يخمدوا النار التي لم تتوقف عن التصاعد .
يران الاتي ت َ ْهبطُ قَلي ً
َكان ْ
ال ث ُ ام ت َ ُعو ُد
سابَ ُق ل َج ْلب ْال َماء َ ، ...و ت ُ ْلقيه َ
َت ُج ُموعُ ْالفَ االحينَ تَت َ َ
علَى الن َ
ار في ن َها َية ْال َي ْوم َب ْع َد أ َ ْكل َها كُلا َما ا ْست َ َ
طا َع ْ
ت منَ
لل ُّ
صعُود  .ت َأ ْ ْخذُ أ َ ْلسنَةُ الال َهب فٍي التا َرا ُجع َو ت َْخبُو النا ُ
سائ َر .
ْاألَثَاث  ،فَلَ ْم تَت َُر ْك إ اال َج ْم ًعا منَ النااجينَ َيت ََج اولُونَ َبيْنَ ْاأل َ ْنقَاض يُحْ ُ
صونَ ْال َخ َ
اقرأ النص جيدا  ،ثم أجب عن األسئلة :
 -1أين شب الحريق ؟ (1ن)
........................................................................................................................................

 -2لماذا تدخل سكان القرى ؟ (2ن)
.................................................................................................... ....................................

 -3ماذا تركت النار ؟ (2ن)
........................................................................................................................................

 -4ابحث في النص عن مرادف الكلمات اآلتية 2( :ن)
يطفئ

اندلع

إحضار

النار

 -5ما ضد 2( :ن)
الخسائر

استطاعت

تهبط

القريبة

 -6اقترح عنوانا للنص 1( .................................................................................. .......... :ن)
بسم هللا الرحمن الرحيم

االسم الكامل:
المستوى  :الرابع

تقويم الموارد المرحلة الرابعة
التربية اإلسالمية

:
التاريخ
النقطة النهائية:

حضر علي صالة الجمعة  ،فاس تمع باهتمام شديد لخطبة افمام األولى و التي شرح فيها حديث
النبي (ص)  " :احفظ هللا يحفظك ." ...في الخطبة الثانية  ،تحدث عن نبذة من حياته (ص)  ،و أن خير
ما نقدمه له تعظيما أن نصلي عليه و نقتدي به في تعامله مع الناس و أخالقه و صفاته .

 -1اكتب من قوله تعالى  " :يا أيها الذين آمنوا إذا نودي  " ............إلى قوله  .......... " :لعلكم تفلحون " (3ن)
........................................................................................................................................
.......................................................................................................... ..............................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................... ..............
 -2كيف يمكن لي و لعلي أن نعبر عن حبنا لرسول هللا (ص) ؟ (1ن)
............................................................... .........................................................................
 -3ساعد عليا على االستعداد لصالة الجمعة بترتيب األعمال اآلتية 0.75( :ن)
التطيب و ارتداء لباس
حسن

اإلبكار بالذهاب للصالة

االغتسال و الوضوء

 -4اذكر ثالثا من آداب المسجد 1.5( :ن)
............................................................................................................................. ...........
 -5ما معنى " احفظ هللا يحفظك " ؟ (1.25ن)
........................................................................................................................................
 -6أتمم اآلية اآلتية  :قال هللا تعالى  " :إن الدين عند هللا 0.5( " ....................................ن)
 -7بين فائدتين من فوائد الصالة على اإلنسان 2( :ن)
.................................................................................... ....................................................

بسم هللا الرحمن الرحيم

االسم الكامل:
المستوى  :الرابع

تقويم الموارد المرحلة الرابعة
االجتماعيات
التاريخ

:
التاريخ
النقطة النهائية:

النشاط األول 2.5( :ن)
امإل الفراغات بالكلمات اآلتية  :السور – المحافظة – صيانته – عمراني – أثر.
* القصبة  .......................................تاريخي يجب  ............................................عليه.
*  ..................................تراث  ........................................ينبغي ......................................

النشاط الثاني 2.5( :ن)
حدد العبارات الصحيحة :
لكتابة تاريخ مدرستي :
أشاهد معالم تاريخية مباشرة
أبحث عن وثائق تاريخية و شهادات شفوية
أتخيل أحداثا و أسجلها
أقارن بين الماضي و الحاضر إلدراك تحول المعالم
أتنبأ بوقوع أحداث في المستقبل

النشاط الثالث 3( :ن)
امإل الجدول  :عمارات  -سور المدينة  -أسواق ممتازة  -مسجد عتيق  -ضريح – قلعة .
معالم تاريخية قديمة
بنايات حديثة

النشاط الرابع 2( :ن)
اذكر خطوات المؤرخ :
 .................................................................................................................. ................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ... -

بسم هللا الرحمن الرحيم

تقويم الموارد المرحلة الرابعة
االجتماعيات
الجغرافيا

االسم الكامل:
المستوى  :الرابع

:
التاريخ
النقطة النهائية:

النشاط األول 6( :ن)
أتمم الجدول :
المرافق

مكتب المدير

األقسام

الوظائف

المطالعة

الملعب

تناول الغذاء

التنظيف

النشاط الثاني 2.5( :ن)
حدد العبارات الصحيحة :
يقوم الجغرافي بــ :
البحث عن المعادن في باطن األرض
مالحظة مكونات المنظر مباشرة في الواقع
وصف مختلف مكونات هذا المنظر
ترميم اآلثار و المعالم التاريخية
استعمال أدوات للتعبير عن هذه المكونات و تمثيلها

النشاط الثالث 1.5( :ن)
أرتب مراحل اشتغال الجغرافي الصغير:
أرسم خريطة للمنظر

أالحظ مكونات المنظر في
صورة أو مباشرة

بسم هللا الرحمن الرحيم

أصف مكونات المنظر

تقويم الموارد المرحلة الرابعة
االجتماعيات
التربية على المواطنة

االسم الكامل:
المستوى  :الرابع

:
التاريخ
النقطة النهائية:

النشاط األول 2( :ن)
رتب الخطوات األساسية إلنجاز البحث :
أحدد الوسائل

أنظم المعلومات

أختار الموضوع

أجمع المعلومات

النشاط الثاني 3( :ن)
ميز الرغبات عن الحاجيات من ما يلي :
أريد أن ألعب مباراة في كرة القدم

أريد أن أتجول في شوارع المدينة

أريد أن أتناول وجبة الغذاء

أريد أن أذهب إلى المستشفى لتلقي العالج

أريد أن أتعلم القراءة و الكتابة

أريد أن أرسم تصميم قريتي

النشاط الثالث 3( :ن)
اربط بخط بين المصطلح و تعريفه :
الرغبات *
الحاجيات *
الحقوق *

* ما يلزم الطفل من الناحية الجسمية و النفسية و الثقافية و االجتماعية لينمو نموا سليما و متوازيا
* الحاجات التي تضمنها و تحميها قوانين وطنية و دولية .
* ما يميز كل فرد من ميوالت شخصية قد تختلف عن ميوالت اآلخرين .

النشاط الرابع 2( :ن)
أحيط فوائد العمل الجماعي:
 -تنمي روح التعاون  -توطد العالقات وتقويها  -تنمي الكراهية  -تعلم اإلصغاء النشيط  -تشجع االتكال على اآلخرين

االسم الكامل:

بسم هللا الرحمن الرحيم
تقويم الموارد المرحلة الرابعة

التاريخ

:

المستوى

النشاط العلمي

 :الرابع

النقطة النهائية:

النشاط األول 2( :ن)
اربط بين المصباح و البطارية بشكل صحيح :

النشاط الثاني 2( :ن)
ضع عالمة (×) في الخانة المناسبة :
خطأ

صحيح
في التركيب على التوالي تبقى المصابيح مضيئة عند إزالة مصباح
في التركيب على التوازي تبقى المصابيح مضيئة عند إزالة مصباح
المنطقة الزجاجية عازل كهربائي
سليك توهج المصباح عازل كهربائي

النشاط الثالث 4( :ن)
الحظ التركيب التالي وأجب عن األسئلة :
* ما هي عناصر هذه الدارة الكهربائية؟ (2ن)
......................................................................
......................................................................
* ما هو نوع التركيب في هذه الدارة الكهربائية؟ (0.5ن)
......................................................................
* مثل هذه الدارة الكهربائية بالرموز المناسبة 1.5( .ن)

النشاط الرابع 2( :ن)
أتمم بما يناسب :
مربطا المصباح هما .............................................................................................................. :
مربطا العمود هما

االسم الكامل:

............................................................................................................. :

بسم هللا الرحمن الرحيم
تقويم الموارد المرحلة الرابعة

التاريخ

:

المستوى

 :الرابع

التربية التشكيلية

النشاط األول 5( :ن)
أتمم زخرفة الزربية باستعمال العالمات و الرموز المختلفة  ،و لونها :

النشاط الثاني 5( :ن)
ارسم عمال حرا مستثمرا العالمات و الرموز المختلفة :

النقطة النهائية:

