
 جلميع مهارات دروس اللغة العربية مراجعة

 مـ2017 / 2016  الصف الرابع للعام الدراسي

 ....................................................  : اســـم الطالـــب

 .......................... /الرابـــــع : الصـــف 

 و فريدة إبراهيم اجلسمي  آمنة عباس علي: إعداد املعلمتني 
 اهللامتحانات موفقة بإذن 

 1مدرسة األقصى للتعليم األساسي ح

 

دالل حممد السويدي  \ مديــــرة املدرســـــة   



 اقرأ القطعة التالية واستخرج  منها 

 :.............................................مد باأللف بهاكلمة * 

 :..............................................مد بالواو بهاكلمة * 

 :................................................مد بالياء بهاكلمة * 

 :...............................................الم قمرية  بهاكلمة * 

 :..............................................الم شمسية بهاكلمة * 

 :............................................تنوين ألف النصب  بهاكلمة * 

 :............................................تنوين ضم  بهاكلمة * 

 :.............................................تنوين كسر  بهاكلمة * 

 :............................فعل أمر * 

 :...........................فعل ماض* 

 :.........................فعل مضارع * 

 مراجعة عامة
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 و فريدة إبراهيم اجلسمي  آمنة عباس علي: إعداد املعلمتني 



 الحرف الفعل االسم 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 :  القطعة التالية واستخرج  منها األمساء واألفعال واحلروف اقرأ 

رأيك أن تلون الصورتان  ما, جبمل امسية على الصور اآلتيةعلق   -

 بألوان زاهية ؟
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 و فريدة إبراهيم اجلسمي  آمنة عباس علي: إعداد املعلمتني 



 .  هي الجملة التي تبدأ باسم : الجملة اإلسمية #

 .المبتدأ و الخبر :  لها ركنان هما  :اإلسميةالجملة #

 .  هو االسم الذي بدأت به الجملة : المبتدأ #

 .الكلمة أو الكلمات التي أتمت المعنى وأخبرتنا خبرا عن المبتدأ  وه: الخبر # 

 :من خالل ما تعلمت اكتب من انشائك ثالث مجل امسية هلا مبتدأ وخرب •

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

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

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

 :مبتدأ اخلرب املناسب لكل ضع 

 ................................................................................................الصيادون -

 ...................................................................................................األمهات-

 ...................................................................................................البناءان-

 ....................................................................................................الطبيبة-

 ......................................................................................................القمر-

 :املناسب لكل خرب فيما يلي املبتدأ ضع •

 .واسع............-

 .في الملعب...............-

 .ملمسه ناعم ..............-

 .يتناول الطعام............-

 .   فوق الغصن............-

 االسميةالجملة 
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 و فريدة إبراهيم اجلسمي  آمنة عباس علي: إعداد املعلمتني 



 تنوين فتح تنوين كسر تنوين ضم ُالكلمة

 ُالقلم
 ُالتفاحة
 ُالملعب

 :نون الكلمات التالية تنوينا صحيحا 

 أنواع التنوين

 لجملة المفيدةا      

 -:تام ومفيدى معنكل عبارة لها ي ه-

 :  على اجلملة املفيدة  (√)خالل ما تعلمته ضع من  -

 .  المسلم يحب أخاه المسلم -

 .إلى المدرسة -

 .فوق الطاولة -

 

 .     أكتب ثالث مجل مفيدة تامة املعنى  * 

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

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

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

 . .  الكلمات التالية يف مجل مفيدة تامة املعنى ضع  -

 ..................................................:المسجد -

 :..................................................اإلمارات-

 .......................................................:أمي-

 ........................................................:أبى-
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 و فريدة إبراهيم اجلسمي  آمنة عباس علي: إعداد املعلمتني 



 :إما التي ال تضاف لها ألف تنوين النصب هي الكلمات •

 .معلمة ً: ، مثل  مربوطةتنتهي بتاء •

 .مساًء : ، مثل بهمزة قبلها ألف تنتهي •

 .ملجأ ً: ، مثل بهمزة على ألف تنتهي •

 .معنًى : ، مثل ( تشبه الياء)مقصورةتنتهي بألف •

 :الكلمة الصحيحة كتابيا بني القوسني اخرت من  -

 (، جزء جزءن، جزءاً .   ) من القرآن ............حفظت •

 ( مشوقن، مشوق ، مشوقا ً............    )قرأت موضوعا •

 (، سفينة ًسفينتاً ،  سفينتن.   )عمالقة ...........ركبت •

 (برنامًج ،  برنامجن، برنامجاً .   )عن الفضاء ............شاهدت •

 ( مخبأن،  مخبأاً ، مخبأً .     )لألرانب ............وجدت •

 (سماًء ،  سماءاً ،  سماءن.  )مقمرة مليئة بالنجوم ............تأملت •

 ( شتاءاً ، شتاًء ،  شتاءن..............     )ينزل المطر و الثلج •

 (مساءاً ،  مساءن، مساًء ..............      ) يظهر القمر •

 (، معنن معنًى ، معناً .   )جميل .............هذه القصيدة لها •

ً مبنن ، ، مبنى ً.     )بديع الصنع .............رأيت •  ( مبنا

 انتبه 

إلى الحروف التي 

 ال تضاف لها

 ألف تنوين 

 ألف تنوين النصب  النصب
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 و فريدة إبراهيم اجلسمي  آمنة عباس علي: إعداد املعلمتني 



  القصة

 اقرأ القصة وأجب عن األسئلة اآلتية : 

دجاجةً في أَحِد أياِم الربيعِ وبالقرِب من الَحقِل الُمجاوِر لبيِت الفاَلح طاردَ ثعلُب ) 

أنا غاضٌب منك جدًا أيتها الدجاجة: قال  بهاولما     أمسَك   

وما َسبَُب َغَضبُك ؟: ردِّت الدجاجةُ ُمندهشةٌ    

غيُر ُمطيٌع للوالدينِ  وإنِك تَقولين أنني ُمحتاٌل : أجابَها الثعلُب   

للَمحبِة ُعنواٌن ،  وإنَّك للطاعِة ِمثاٌل ، : إّن قُلُت َعنَك  و: ردِت الدجاجةُ عليه 

أّما أنا راٍض عنِك  ،  و، سآكلككنُت : وللصداقَِة َرمٌز ، فماذا ُكنَت تَفعُل ؟ قال لها 

! (و أنا غاضٌب منِك  فسآكلكاآلن   

ضع عنوانًا للقصة ؟*    

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

(  خارجي       –داخلي      :    )  نوع الحوار في القصة   * 

 استخرج عناصر القصة :

 

 

 الشخصيات

الزمان  المكان   

 البداية

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

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

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

 

 

 

 

 النهاية

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

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

................................  
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 و فريدة إبراهيم اجلسمي  آمنة عباس علي: إعداد املعلمتني  



 .هي الجملة التي تبدأ بفعل : الجملة الفعلية  الجملة الفعلية* 

 :حول الجملة الفعلية دائرة ضع # 

 .تعيش حيوانات متنوعة في الغابة •

 .الغابة مليئة باألشجار و الحيوانات •

 .نحصل على العاج من الفيل •

 .تواجه الغابة اليوم مصيرا مجهوال •

 .الزوارق والمنازل تصنع من أخشاب شجر الغابة •

 .الغابات االستوائية أشهر أنواع الغابات •

 .تعشعش طيور زاهية األلوان في الغابة •

 .تتخلل األشجار الكبيرة شجيرات صغيرة في الغابة •

 

 :االسمية إلى جملة فعلية الجملة حول #  •

 .األطفال يساعدون في قطف ثمار البستان •

•......................................................... 

 .الطالبات ينسقن الزهور •

•......................................................... 

 .المسلمون يجتمعون للصالة في المسجد •

•........................................................ 

 .البناءان أنهيا بناء المنزل •

•......................................................... 

 .الحديقة امتألت بالزوار •

•......................................................... 

 :أكمل الفراغات التالية بالفاعل المناسب # 

 بالمسلمين في المسجد ...................يصلي •

 .القصة .... ...............قرأت •

 .صوت الطفلة تبكي .................سمعت •

 .الشبكة ..... ...............رفع •

 .السيارة ...................غسل •

 .الباب ...................طرق •

 .من النوم ...............استيقظت •

 .األغراض من السوق ................اشترى •

 

 :في جمل فعلية بحيث تكون فاعال الكلمات ضع # 

 .المطر ، الفراشة ، القاضي ، السمكة ، النجوم 

• ................................................. 

• ................................................. 

• ................................................. 

• ................................................. 

• ................................................. 

• ................................................. 
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 و فريدة إبراهيم اجلسمي  آمنة عباس علي: إعداد املعلمتني 



 جمع التكسير 
 

إما بزيادة أو بنقص في حروف المفرد مفردة  صورةمن االسم المفرد بتغير هو الجمع الذي يصاغ * 

  َمـَسـاِجــدُ _ َمـْسـِجدٌ  -:مثل :حركاته  مع تغير بعض

  :واكتب مفرداتها من الفقرة اآلتية التكسير استخرج جموع *       

 

أو ، فإذا، قدماء المصريين بمقابرهم وآثارهم وكل ما يخلد أعمالهم زرت متحفاً فيه حضارة ملوك        

ورأيت نقوش الصناع المهرة األذكياء وقد بدت أصباغهم فيها حجرها، عظمة أبطال مجسمة في رأيت 

فافخر أيها الذخائر، غرفاً بها تماثيل وتوابيت كانت تحفظ بها وشاهدت واضحة ، زاهية األلوان ، 

  .مجدكببناة المصري 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  :الكلمات اآلتية جمع تكسير اجمع *

 

                          :................. كوكب*                                    :................. وفي*

 

                   :.................  مصنع*                                   :.................  تاج*

 

 :.................    قلم*                                   :.................   دب*

 

                    :................. ثوب*                                  :................. قصر *

 

 :مفردات كل جمع من الجموع اآلتية اذكر *

 

       :................. فصول         :.................  أشبال        :................. أنبياء

 

  

 

 المفرد الجمع 
 الجمع 

 
 المفرد 

 الجمع 

 

 المفرد

 

 الجمع 

 

 المفرد

 

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

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

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

......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... 
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 و فريدة إبراهيم اجلسمي  آمنة عباس علي: إعداد املعلمتني 



 الصواب الخطأ الصواب الخطأ

 هاذان الرحمن الرحمان

 هتان الكن

 هاكذا هاذا

 طاها هاذه

 الالهم هاؤالء

 اللذي ذالك

 اللتي أالئك

 اللذين اإلاله

تي الَّتان  االَّ

ئي الَّذان  االا

 وال تكتب تلفطحروف 

 :صوب الكلمات اآلتية كما في المثال

 -:الحروف التي تلفظ وال تكتب

 : عزيزي البطل اختر اإلجابة الصحيحة•

 ( هؤالااء –هؤالء  – هاؤالء. )  التالميذ مجتهدون .................... -1

 ( الللتي – اللتي –التي . ) تطيع والديها مهذبة.....................البنت -2

 (هذا  – هاااذه – هاذا. ) الطبيب ماهر ....................... -3

 (   هذاان –هاذان  –هذان ) الرسامان مبدعان ..................... - 4

 (اللذين  –الذين  – الذيين. ) يعملون مخلصون ........................ العمال –5

 10  (ألئك  –أوالئك  -أولئك  . ) المهندسون بارعون ........................... - 6

 و فريدة إبراهيم اجلسمي  آمنة عباس علي: إعداد املعلمتني 
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 و فريدة إبراهيم اجلسمي  آمنة عباس علي: إعداد املعلمتني 
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 و فريدة إبراهيم اجلسمي  آمنة عباس علي: إعداد املعلمتني 
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 و فريدة إبراهيم اجلسمي  آمنة عباس علي: إعداد املعلمتني 
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 و فريدة إبراهيم اجلسمي  آمنة عباس علي: إعداد املعلمتني 



15 
 و فريدة إبراهيم اجلسمي  آمنة عباس علي: إعداد املعلمتني 



  

 : األمــثلة
  1مجموعة 

 .  أ ـ يحيى ـ يسعى ـ تولى ـ استعلى ـ كبرى ـ منتدى ـ مستشفى 
 .  دنيا ـ يحيا ـ خطايا ـ استحيا   ب ـ

  2 مجموعة  
 .  أ ـ عصا ـ ذرا ـ خطا ـ غزا ـ دنا 
 .ب ـ مشى ـ هدى ـ سعى ـ جرى 

  3 مجموعة 

 .  أ ـ فرنسا ـ أمريكا ـ طنطا ـ سوريا ــ موسيقا 

 ـ كسرى  بخارىب ـ موسى ـ عيسى ـ متّى ـ 

 على الكلمات التالية ( ــى -ــا ) أدخل األلف اللينة :-  

 .البناء البيت........... بنـ -1

 .المزارع تحت الشجرة......... استرخـ -2

  .األطفال اليهود بالحجارة........ رمـ -3

  .الفأر من الفخ....... دنـ -4

 .  الصياد شباكه في البحر....... ألقـ -5

 

 

 قائمة ؟ألف ( الدنيا ) كتبت لماذا  -

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

 قائمة ؟ألف ( موسيقا )كتبت لماذا  -

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

 هيئة ياء ؟على (مضى ) كتبت لماذا  -

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

 اإلمـــــــــــالء :  ثانيًا
 األلف اللينة يف آخر األمساء ، واألفعال ، واحلروف

 

 و فريدة إبراهيم اجلسمي  آمنة عباس علي: إعداد املعلمتني 



 :الكلمات التالية بألف اللينة المناسبة أكمل  -

 .المسلم هللا بالفرج ..... دعـ    -3.              المسلمون خلف اإلمام ........ صلـ  –1

 .مؤدبة وذكية ..... الصغر البنت  -4.                      كثيرة وجميلة ...... ـ الهداي – 2

  

 : القوسينالكلمة الصواب إمالئيا مما بين ختر ا -
  

ً  –حكمةَ  -حكمتن ) شعرية      .................. المتسابق عشرين حفظ  -  (حكمتا

 (هدا   -هدي  –هدى .        ) مجتهدة في الصف الرابعتلميذة .............  -

 (  دعا     – دعى    -دعي  )        . إلى التسامح بين الناساإلسالم .............   -

 (المرمي–المرمى  – المرما) .................             سدد الالعب الهدف في   -

 كلمات تنتهي بألف لينة على هيئة الياء كلمات تنتهي بألف لينة قائمة

    

    

    

    

    

 :حسب الجدول  صنف الكلمات اآلتية -
 

 هدى  -منى –صبا  –عال  –عصا  –قرى  –فتى  –ندى  –صفا  –ربا  –خطا 
 

 و فريدة إبراهيم اجلسمي  آمنة عباس علي: إعداد املعلمتني 



با، وهي األخت الكبرى من ليلى )   طالبة نشيطة، تحب الدّمى وتتذّكر أيام الِصّ

 ( .العيد  بين أخوتها، ترقد في المستشفى المجاور لمصلّى 
 

 : اللينةمن القطعة السابقة األسماء المنتهية باأللف استخرج  -
 

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

3-  ....................................              4- .................................... 

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

 
 

 :القوسين الفراغات اآلتية بالكلمة الصحيحة إمالئيا مما بين امأل  -

 (يافا _  يافى)        . مدينة من مدن فلسطين .................... -1

 ( الخطا_ الخطى )       نحو المسجد ..................... أسرع محمد  -2

 ( المصطفا -المصطفى )               ( صلى هللا عليه وسلّم )اسم من أسماء النبي ...........-3

با _ الِصّبى )       . من أجمل مراحل العمر...................  -4  (  الِصّ
 

 

 :  اآلتية سبب كتابة األلف اللينة القائمة أو المقصورة في الكلمات بين  -

 ................................................................. كتبت قائمة ألنها : مرايا  -1

 ................................................................ كتبت قائمة ألنها : أمريكا  -2

 ................................................................. كتبت قائمة ألنها : الهدى  -3

با  -4  ..................................................................  كتبت قائمة ألنها : الرُّ

 و فريدة إبراهيم اجلسمي  آمنة عباس علي: إعداد املعلمتني 



 : اإلمالء  التعليمي  
 

 :اختر اإلمالء الصحيح للكلمة مما بين القوسين -
 

 ( اللتيالتي ـ  ألتي ـ  ) .     التفوقنالت جائزة ............. أقدر الطالبة   -1

 ( ألكنّ  –لكّن ـ   الكّن  )                    .العلم أنفع ............. اللعب مفيد  -2

ً ـ  قصيدتنْ  )                              .............. أنشد التلميذ  -3  ( ـ قصيدة قصيدتا

 ( هأالء،   هؤالء  ،   هاؤالء ) يلعبون كرة القدم            التالميذ  ........... -4

 ( أولواتأوالت ،   أالت ،    )                   .تضحية  .............األمهات  -5

 (يهملوا   ،   يهملوو،    يهملو)          .   واجباتهم..............   لمالتالميذ   -6

 ( المرعي،  المرعى  ،     المرعا)    ........             إلىالراعي بأغنامه سار  -7

 ( العليى،    العلييالعليا ،   ) ...          .......المجد على الدرجات حصل  -8

 (الربا  الربى ،  الربي ، ..                  ) ..........األزهار فوق نبتت  -9

 (  ذهبوو  -ذهبوا    -  ذهبو)    . رحلة في  ..........الصف الرابع تالميذ  -10

 (نمو ،   نمي ،    نما .                      ) وكبرالطفل  ............ -11

 (سقى   ، سقا  ، سقي )    .             الحقلأشجار الفالح  ......... -12

 (مطًر    -مطراً    -مطرن  )         ...................         أنزلت الغيمةُ  -13

 (، المعلم  المعلمولمعلم  ، )           .في رحلة تالميذه  ..........صحب  -14

 (هدا   -هدي  –هدى .   )  الرابعمجتهدة في الصف تلميذة .........  -15

                   (دعا     – دعى    -دعي  )   .  إلى التسامح بين الناساإلسالم ..........  -16

 ( المرمي –المرمى  – المرما) ............. .        الالعب الهدف في سدد  -17

 (، أولئك   ألئك،  أوالئك)   .                 مخلصون عمال  .......... -18

 و فريدة إبراهيم اجلسمي  آمنة عباس علي: إعداد املعلمتني 
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