
 

 

 

 

اختبار الفصل األول في اللغة العربية 

 للسنة الرابعة ابتدائي

مختارم :  األستاذ د30سا1المدة :    

السنة الدراسية  المدرسة :
:2018/2019  

 النص : 

ظف لوح%ه بقطعة من هو ين ش45ا ٔ!كرث من السؤال عنه حىت يعرف حق'ق%ه ف#ي" ٔ!برصٕاذا  ،وحمبا �لمعرفة ذ�يامحمود و	ا  نَ اكَ 
يف قدرة  5سل «قال: فضRك ٔ!بوه و  هوطريقة صنعفسNٔل ٔ!Mه عن مـحKل وجود إالسف=ـج  البحث،دته ٕاىل Cق Aعا، إالسف=ج

̀ٔنه ح'وان يع5ش يف ٔ!عامق البRار ٕاذا ٔ!خرج مهنا  إالjسان ٔ!ن يصنع إالسف=ج الطبيعي g و	ي فهو من صنع هللا عز وaل 
 ". لسمك؟ا!ٔيب ؟، وهل يصاد كام يصاد  مث قال "و �يف tرى g ال يصدقrٔنه  محمود" دهش pالته،و تغريت  تعرض �لموت

~بتا يف موضعه و |} يغطس الغواصون يف طلبه ٕاىل ٔ!عامق البRار و يقطعونه من لنبات اك tمنوفaٔNابه ٔ!بوه ٕان yسف=ج 
دون من املاء و جيعلونه مث يصع( ٔ!عناقهم،ٔ!�ياس معلقة �ىل و يضعونه يف  فائقة،�سكني pادة و �رس�ة مو �لهيا Kالصخور اليت ي=

 وبعد ذ} يضعونه يف املاء املغيل حىت �زول راحئته . ،)بNٔرaلهم�ىل �ومة من الرمل، و يفر�ونه 
̀ٔس�ئ� :      ا

 حول الفهم 
 هات عنوا� �لنص ؟-
 مب يتصف مـحمود ؟-
 ارشح مث وظف اللكمتني التاليتني : ٔ!برص،موضعه .-
 احبث عن معىن اللكامت التالية يف النص : اش�تاق ٕاىل البحث ، حيكونه حىت ينقلع قرشه -
 ا�لغة : حول 

 اعرب ماحتته خط يف النص .
 اس�تخرج من النص 

 صفة مجع �كسري  مجع مؤنث سامل  مجع مذ�ر سامل  فعل مضارع  فعل مايض 
............................................................................................. ......................................... 

 .�لل س¯ب كتابة التاء هبذا الشلك يف لكمة : املوت ، احلق'قة 
 )Nٔرaلهمبمث يصعدون من املاء و جيعلونه �ىل �ومة من الرمل، و يفر�ونه ( حول العبارة بني قوسني اىل املفرد ا°اطب :

 وضعية إالدماج'ة : ال
̀ٔمري عبد القادر هو رمز من رموز املقاومة الشعب  ل ي حضى Mلنفس و النف5س من ٔ!aية ضد إالس�تعامر الفرjيس ، هو ا|ا

 ٕا�الء راية اجلزاµر �اليا .
 !ٔسطر تصف فهيا هذا البطل موظفا صفة و فعال الزما . 10ٔ!كتب فقرة ال تتعدى 

 

1/1الصفحة  بالتوفيق  انتهى  
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ج=ج =سفسف  Cق A،االإالٕ
ٕعنع إال عنعصيص ينن  ٔسان !سان ٔ! jس إال

ppت و تغريتو تغريت موترض �لموت
===سفسففسفسف=ج=جججج =ج  y نyy نلنباكاكمنمنمنمنttمنومنومنومنوٕوه ٕا
ا لهيالهيا  �لهيا مو �لهيا  سسسس�����سسسكنيسكني pادسكني pسكني pادة ولللل

ممهمهم�ونه�ونه�ونهر�ونه�و�وه ه �ونه �ونه نهنه�ونه، و يفر�ونه هلللaل aرررر ٔٔNبNبNبNبببNبNوبعد،))ب

. .عهموضعه . عهعه
حثبحث ، حيكبحث ، حيكونه بلللل اىل اىلىل ا ٕٕ اق ٕإىل

سس�كك�كسريسريسريسري سامل  .....................................��duuuuمجعمجعمجعمجععمجع مجعمجع  ede
هههaلaلهمهمب و يففر�ونه ل، و يفر�ونه  aaرر ٔٔNNب(

aa!ٔ ل ل من !س منaaa
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