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 : الشكل  (1

 (طــــنق 5)..........................................................................................:النص بالشكل التام أضبط  -      

 بالدي

ها،وهي لي أم حنون،ال أنساها مهما ابتعدت عنها،وهي ال تنسى لسائح عابر، ولدت ب. والحسن مزدهر. بالدي جنة ،افتخر بها ، فيها الخصب منتشر       

وفي المساء نحييه . العلم وننشد النشيد الوطني  أمام أقف مع التالميذ.افديها بروحي إن أحاط بها الخطر ، وأهوى علمها، فقبل أن ادخل الفصل في الصباح

 منازلنا إلىقبل الذهاب 

 (نقطتان 2)...........................................................................................................................................الفهم  -     

 ........................................................................................=اهوى.................................................................=عابر:                                اشرح -1         

  ...................................................................................................................................................................................؟ لماذا يفتخر الكاتب ببالده -2         

 ...............................................................................................................................................................؟  بم شبهها -3         

 

 .............................................................................................................................................................................؟ماذا يفعل التالميذ صباحا ومساء -4        

 (طــــنق 3)       

 :التراكيب  (2

 (طــــنق 5مل به  الجداول التاليةاستخرج من النص ما تك -1

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (قطتانن 3) ...تحته خط في النص ااعر بم 2

 ..................................................................:..الحسن                 

 :......................................................................مزدهر                 

 :......................................................................امام                

 نقطتان 2مال الجدول بما يناسب؟ا 3
                                                 

  افعال الزمة

 

   

 افعال متعدية 

 

    

 

 

 

 

 :  الصرف و التحويل (3

 (نقطتان 2امال الجدول التالي بما يناسب -1

 سمع-راقب  /      تبع -استعد  -     استغفر -      راسل   -      علم   -     نهض  -                                        

 نوع الخبر خبر مبتدا

   

   

   

 

 نائب الفاعل الفعل المبني للمجهول

  

 نوع الفعل الزم او متعد الجار والمجرور المفعول به الفاعل الفعل

 

 

    

    

 
 ــــــــــــــــــ
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:.........................................االسم 

 في اللغة العربية المستوى الرابع 1فرض  .

Genious
Typewritten text
www.9alami.com



 

     افعال مجردة 

     افعال مزيدة
 

 

 

 (نقـــط  2 حول الجملة التالية الى المبني للمجهول -2

 .......................:..........................................................................رسم الفنان اللوحة-                             

 

 :...............................................................................................فتح االمام المصحف-                           

 
  ( نقــــط 2) ..حول الجملة حسب المطلوب -3

 :................................................................انت:...................................................       انت                    انا احتفل بالعيد            

 

 :.................................................................هن...... :................................................انتم                                                   

 

 نقط 4 امال الجدول التالي بما يناسب-4
                                          

 الجمع المثنى المفرد

 المؤنث المذكر المؤنث المذكر المؤنث المذكر
            معلم

     انيسة 

          نصديقا  

  اوفياء    
 

 :اإلمالء  (4

 (نقــــط 4 امال الجدول بما يناسب -1

           

     التاء المربوطة

     التاء الميسوطة
     الهمزة المتوسطة على االلف

       

     

 (نقــــط 6 اكتب النص الذي سيمليه علي استاذي -2

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

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

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

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

 :اإلنشاء (5

 (ــــط نق 11).....................................................................................ات التالية لتكوين حكاية تامةالعباررتب  -1

 

                               ،يقرأون القرآن، أو يذكرون هللا أو -

 ،يوم زار عبد هللا صديقه جابر ذات - 

                                      ليقترض منه بعض المال،    -

 العلم،يقضون أكثر أوقاتهم معا يدرسون  كانوا -  

                                  ،مائة درهم التي يملكها فأعطاه -

 عبد هللا مائة درهم و مضى فأخذ -  

      صديقك ما نملك فبماذا نشتري حاجيات العيد   أعطيت -

 :ابر ما فعله زوجها فقالت له غاضبةزوجة ج والحظت -  

 .درهملم يبق له  و -
 

  

    

 
 ــــــــــــــــــ

     التاء المربوطة

     التاء المبسوطة

     الهمزة المتوسطة على األلف
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