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َراِسي      2019-2018الَعاُم الدِّ

 

 والثالث الثانيالفصل الدراسي 

 مهارات الفصل الدراسي الثالث  مهارات الفصل الدراسي الثاني 

 انفاعم وانًفعىل بهإعراب  1 أقساو انفعم 1

انضًائر انًنفصهة وتصريف انفعم  2 انجًهةانفعهية ) انفاعم وانًفعىل به ( 2

 يعها

 يىاضع أنف تنىين انفتح 3 رسى األنف انهينة في نهايةانكهًات  3

 عاليات انترقيى  4 أنىاع انجًع  4

 االستجابة األدبية  5 اننص انسردي  5

 

 

 

 

 

  اسم الطالب
 الرابع الصف والشعبة

مديرة المدرسة: 
عزبسحر إمام   

 4 الرابع لمصَّفِ لغة عربية  ُمَراَجَعةُ 
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  (ة الكروان المغرور)قصَّ 

 اً جد   سعيداً  كانَ  دْ قَ فَ  ،ةالنقي   اليواءِ  نسماتِ  يستنشقُ  في اليواءِ  سعيداً  األسودُ  الغرابُ  طارَ      
 عَ مِ ، سَ  وِ في طيرانِ  تمر  مسْ  ،وبينما ىوَ  مسِ الش   ورأى شروقَ  باكراً  ظَ قَ يْ استَ  وُ باح ألن  ىذا الص  

  ي عمى إحدى األشجارِ يغن   نُ االكرو  دَ فوجَ  وتِ نحو الص   مسرعاً  فطارَ ،  جميمةٍ  نغماتٍ  صوتَ 

أن  ! يجبُ الجميلَ  ائرَ ريش ىذا الط   ! وما أروعَ  وتَ ىذا الص   : اهلل ، ما أجملَ  الغرابُ  قالَ 
فقد  أصدقاءً  بحَ أن نصْ  ىل من الممكنِ :  لوُ  وقالَ  وُ منْ  ، فاقتربَ  أصدقاءً بح صْ ونُ  عميوِ  فَ أتعر  

 يا الطائرُ ي أي  عن   ه إلى األعمى قائاًل : ابتعدْ منقارَ  الكروانُ  ك .  رفعَ صوتَ  تُ ك وأحببْ أحببتُ 
 تْ مثمك . كانَ  لي أصدقاءٌ  أن يكونَ  وأنا ال أحب   البشعِ  وتِ ذو الص   الغرابُ  أنتَ  ،األسود

، قبيحٌ  وُ ، وصوتُ و أسودٌ يبكي، فيو لونُ  حزيناً  بعيدًا وجمَس  فطارَ  ،عمى الغرابِ  شديدةً  دمةُ الص  
 .  رقيقٌ  وُ لكن  قمب  

وبينما ىو  ىا،عمى إحدى أشجارِ  لمدينة ليعيَش إلى ا ىابَ الذ   رَ فقر   لمطيرانِ  الغرابُ  عادَ  امٍ أي   وبعدَ 
 ،الكروانِ  وت ، إنو صوتُ ىذا الص   و يعرفُ كأن   زينٍ ح غناءٍ  صوتَ  سمعَ  يا،في شوارعِ  يطيرُ 

 ذلك ؟  لكَ  حدثَ  :كيفَ  وُ وسألَ  الغرابُ  بَ ي ويبكي ، تعج  يغن   قفصٍ  داخلَ  هُ ووجدَ  ،منو فاقتربَ 
ني م صوتي ، فصادَ يُ عَ مِ سْ يادين ألُ الص   من أحدِ  ني غروري اقتربُ قائاًل : جعمَ  فبكى الغرابُ 

 يا الغراب ! أي   كَ في حق   ني أخطأتُ ىم وباعني ، يبدو أن  أحدُ 

 هللِ  قائاًل : الحمدُ  اهللَ  وىو يحمدُ  في اليواءِ  يطيرُ  الغرابُ  البيت ، أخذَ  صاحبُ  وقبل أن يقتربَ 
 ! وىذا أجمل ما في الوجودِ  طميقٌ  ني حرٌ لكن   ،وصوتي كريوٌ  ،لوني أسودٌ صحيح أن  

 يمي :ابق ثم أجب عما ص السَّ رأ النَّ اقأواًل : 
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 الفكرة العامة التي يتحدَّث عنيا النص : -ٔ
 الكروان يرفض صداقة الغراب ألنو قبيح  -
 الكروان يغني أغاني حزينة  -
 الغراب يرفض صداقة الكروان ألنو مغرور -

 :) رفع الكروان منقاره لألعمى ( دليل عمى  -ٕ
 تواضع ومحبة الكروان لمغراب  -
 كبرياء وغرور الغراب األسود  -
 الكروان الجميلكبرياء وغرور  -

 )يبدو أنني أخطأت في حقك أييا الغراب ( ما ىو الخطأ الذي يتحدث عنو الكروان -3
 دب ر مكيدة لمغراب  -
 تعرض لمغراب بالشتم والضرب -
 رفض صداقة الغراب لسواد لونو وبشاعة صوتو -

 ماىو السبب الحقيقي لمنتيجة التالية ) جمس الغراب حزينًا يبكي ( -4
 ألنو طار بعيدًا عن الكروان  -
 ألنو تعرض لصدمة من طريقة رد الكروان عميو -
 ألن صوتو بشع ولونو أسود -

 يتصف الغراب بصفة حميدة تميزه عن الكروان  -5
 (قمبو رقيق  - صوتو قبيح   -) لونو أسود  

  صدق(  -تواضع   – ) تكّبر" جعمني غروري أقترب من الصيادين" ضد كممة غرور : -ٙ
 (نحيف  – رشيق – ) عطوف                       :يق"  مرادف كممة رقيق  "قمبي رق -ٚ
 تجانس ( -تضاد  -) ترادف              :( ىي عالقة العالقة بين كممتي ) حرٌّ طميقٌ  -ٛ
 معموماتي ( –شعري  -) قصصي  نوع النص السابق:   -ٜ
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 (القرية  –الغابة  –) المدينة تعود عمىاء في كممة أشجارىا الي)ليعيش عمى إحدى أشجارىا ( -ٓٔ
 ألف (    –واو      –) ياء                            : (بكى  )أصل األلف المينة في كممة  -ٔٔ
 حرف (   – فعل    – ) اسم        :( نوع الكممة التي تحتيا خطحزين) سمع صوت غناء  -ٕٔ
 أمر (  -مضارع    -) ماض                        :( نوع الفعل  ) صادني أحدىم وباعني -ٖٔ
 ( خبر -فاعل مرفوع –) مبتدأ مرفوع  ) وقبل أن يقترَب صاحُب البيت ( إعراب كممة صاحب: -ٗٔ
 ( استنشاقٌ  – استنشقَ  – ) أستنشقُ                          :( فعل مضارع ماضيو )يستنشقُ  -٘ٔ
 (أمر – مضارع – ) ماض                            : ) ابتعد عني أييا الطائر( نوع الفعل -ٙٔ
 جمع تكسير ( –جمع مؤنث  –) جمع مذكر                 : نوع الجمع في كممة الصيادين -ٚٔ
 ( ىذا  – نحو – ) أييا                                     كممة فييا حرف يمفظ وال يكتب  -ٛٔ
 !  (  -؟    -) .  : ) ىذا أجمل ما في الوجود ( عالمة الترقيم المناسب في نياية الجممة  -91
   : المغزى من النص السابق -ٕٓ

 أن أحافظ عمى سالمة صوتي وجمال مظيري - 
 صادق المتكبرين وأبتعد عنيم أن ال أ -
 أن أتحمى بالتواضع واإلحسان لآلخرين  -

 : اقرأ النص السابق وامأل الجدول بما يمي : ثانيًا 

كممات تحتوي عمى حروف 
 تمفظ وال تكتب

كممات تنتيي بألف تنوين 
 الفتح

 أفعال مضارعة أفعال ماضية

ٔ-    
ٕ-    
ٖ-    
ٗ-    
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 الجممة الفعمية: النحو 

 مر حسب ما ورد في الجدول :األمضارع و الماضي و ال الزمن إلى حّول الجمل –أواًل 
 األمر المضارع الماضي

   نظرت الفتاة إلى المرآة 
  تتوقُف الس ياراُت أماَم باِب المنزلِ  
 اسمْع كالَم والديك   

   كتَب الطالُب واجباِتو
 نْم مبكرًا وصل  الفجَر حاضراً   

 :بما يناسبو الجدول اقرأ الجمل التالية أمأل  -ثانياً  
  يحمل الصياُد بندقيةً   -ٔ
 األبناُء الصدَق في القوِل والعملِ تعم م  -ٕ
 يدافع الجنوُد عن الوطِن بشجاعةٍ  -ٖ
 اقرْأ قصًة قبلَ  النومِ   -ٗ
 مفعول بو  فاعل زمنو الفعل 

    
    
    
    
 أعرب ما تحتو خط : -ثالثًا  

 .....................................................................: حزينًا يبكيالغراب جمس 

 : .................................................................... نغمات ٍ  صوتَ  سمع الغراب

 ..................................................................: في شواِرعيا يطيرُ  بينما ىو
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 ضمائر الرفع المنفصمة وتصريف الفعل معيا

 أواًل :صرِّف الفعل ) كتَب( مع ضمائر الرفع المنفصة في الجدول التالي :

 الجمع المثنى المفرد نوعو
 المؤن ث المذكر المثنى المون ث المذكر

 نحن أنا المتكمم
 أنتنّ  أنتم أنتما أنتِ  أنتَ  المخاطب

 ىن   ىم ىما ىي ىو الغائب 
 : اا مناسبً ثانيا : اكتب في الفراغ ضميرً 

 ىّن  (   –أنَت  -أنا   –ىم  –)  أنتما   
 ............ تحافُظ عمى واجباتك يا سعيد .   - ٔ
 ............. أطباء ماىرون . - ٕ
 قويان ............. رجالن  - ٖ
 ..........  معممات مخمصات .  - ٗ

 ثالثا : اجعل الجممة التالية لممثنى ثم لمجمع وغّير ما يمزم :
 نقول لممفرد المذكر  :  أنَت مسمٌم صادقٌ 

 ونقول لممثنى المذكر : .................................

 ونقول لمجمع المذكر  : .................................
 : اجعل الجممة التالية لممثنى ثم لمجمع وغّير ما يمزم : رابعاً 

 :  ىي مربيٌة كريمةُ   نقول لممفرد المؤنث
 : ................................. ونقول لممثنى المؤنت

 : .................................ونقول لمجمع المؤنث      

 :خامسًا :اكتب جممة من انشائك تبدأ بضمير المتكمم الدال عمى المفرد 

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

http://www.shk.ampss.ae/
mailto:info@ampss.ae


                                         

                                         
 
               Tel: 025858621 / 025858760     www.shk.ampss.ae     info@ampss.ae: ilma E    : يؤسسة تعهيًية  رائذة في انفكر واألداء وانًخرجات رؤية المدرسة    

 ىطن: أداء يؤسسي يتطىر يضًن انجىدة في انًخرج ويحقق انشراكة في انًجتًع انًحهي نيؤهم جيالً يًهك انًعارف وانًهارات وانقيى، وينتًي نهرسالة المدرسة

دة 
لما

ة ا
عمم

م
/ 

حمد
ن م

رمي
ن

 

 اإلمالء :األلف المينة
: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل التالية :  أولا   

 ( الفتي  - الفتى  -  الفتا)     يجتيد ........ ليحقق النجاح           .ٔ
 ( العدوى  - العدوي -)العدوا   يجب عمينا الوقاية من .........            .ٕ
 ( نادي   -نادى    -) نادا    ....... الوطن ابناءه                       .ٖ
 ( خطي  – خطى    –  )خطا     ....... الطفل خطواتو األولى            .ٗ
 متي  (  -متا       –  ) متى          ........ ستطمق العنان ألفكارك     .٘

 :ثانيًا : اكتب الفعل الماضي لألفعال المضارعة التالية 

 : ................  يسمو –: ............                      ييدي -
 : ................ يعصي –: ............                       يبدو  -

  :ما يمي اكتب ثالثا :

 ثالث كممات تنتيي بألف قائمة : -9

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

 مقصورة :ثالث كممات تنتيي بألف  -ٕ 

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

 كتب في الفراغ كممات تحتوي عمى ألف لينة :خامسًا : ا

 ..: ..........الفعل الماضي من االنتياء –        ............              :حرف جر بمعنى فوق -

 ......... :فعل بمعنى قذف –..............                          :ميةجمع كممة دُ  -
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  مواضع ألف التنوين

 : : اختر االجابة الصحيحةأوالً 

 مبكرن (   –مبكًر    –........         ) مبكرًا  إلى المدرسةِ  حسانٌ  حضرَ  .ٔ
 مسرعةًا( –مسرعًة  –........                      ) مسرعتًا  يارةَ الس   رأيتُ  .ٕ
 عالين  (  –عالًي  -)  عاليًا                الغيومِ  .... فوقَ  ائرةُ الط   حمقتْ  .ٖ
 قن (مشوّ  –ًق مشوّ  –قًا موضوعًا ..........                   ) مشوّ  قرأتُ  .ٗ
 ماءن   (  –ماًء   -.......  باردًا                       ) ماءًا   شربتُ  .٘

 : ارسم ألف تنوين الفتح في كل كممة :  ثانياً 

 جزء()     ....... من القرآن                        حفظتُ  .ٔ
 ) عادل(       عمر بن الخطاب .... في حكموِ  كان الخميفةُ  .ٕ
 ) قصة(                      ...... مسميةً  قرأتُ  .ٖ
 ) شتاء(                    من السماء ...... المطرُ  ينزلُ  .ٗ
 ) رجل( ....... محتاجًا                           عدتُ سا .٘

  عالمات الترقيم

 اقرأ القصة التالية ، ثم ضع عالمة الترقيم المناسبة :
 فخرجَ  )  (لجرَس ا وقرعَ  )  (صديقو حسن الى بيِت  ذىبَ  ثم   (  )نشيطاً  موِ من نو  خالدٌ  استيقظَ 

نعم لكن  )  (حسن أجابَ ف )  (لى الممعبإىل ترافقني  )  (لو خالدٌ  فقالَ  (   )حسن من بيتو
)  ( ةسي الرياضيّ البلبس مأل )  (ياًل انتظرني قم  

البس )  (ىذه الم ما أجملَ  )  (خالد قالَ  )  (حسن بمباسو الرياضيّ  ندما خرجَ ع  
يا أمي )  ()  ( رد  حسن )  ( إن  من اشتراىا لك   
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 النص السردي :التعبير
، يمكنك أن تكتب عن  ر في موقفٍ فكّ  مررت بو ، ويمكن أن تكتبو في نصٍّ سرديٍّ

موقٍف أحزنك ،أو أفرحك ، أو أغضبك ، أوأخافك ، أو موقٍف لطيٍف تحب أن تشارك 
 بو زمالءك في معرفتو مراعيًا وجود المقدمة والوسط والخاتمة في الموضوع .
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 االستجابة األدبية

بناًء عمى ما تعممتو في ‘ أدبية في فقرتين ارجع إلى قصة) أمير األطباء ( واكتب استجابة 
 .اختيار كمماٍت وعباراٍت معينٍة من القصة أثناء  الكتابة  درس االستجابة األدبية ، وال تنَس 
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