
  الرابع فى اللغة العربية للصف امتحان آخر العام  ....... إدارة
  دور مايو  م7102-7102                                ........... مدرسة 

   الثانىالفصل الدراسى                                                            

 وخطالمادة  : لغة عربية 

 من  : ساعتان ونصف الز  - الرابع  الصف

 . يٓب انضيالء ػهٗ أًْيخ انمشاءح* اكزت الفزخ رحش فانزؼجيش انٕظيفٗ : -1:  أوال التعبير

 :  ة(انزؼجيش االثذاػٗ : * اكزت فٗ يٕضٕع ٔاحذ فمظ يٍ ثيٍ انًٕضٕػيٍ     

 ٔفٕائذِ. انزؼبٌٔ يٍ انصفبد انجًيهخ انزٗ رحمك انغؼبدح ٔرمذو االيى اكزت يٕضحب يؼُٗ انزؼبٌٔ-1

  زهٕسٔكيف َحبفظ ػهيّ يٍ انفٗ يصش اكزت يٕضحب فضم َٓش انُيم ٔأًْيزّ  َٓش انُيم يصذس انخيش-2 

---------------------------------------------------------------------------------- 

  -: (   طيور ال تطير   من موضوع ) – 0  :  القراءة ثانيا:     

ييز   فًغ أَّ طبئش ضخى فنبٌ ننّ حُبحنبٌ ال دغنزخذيبٌ فنٗ انوينشاٌ ٔسحهزنبٌ طٕدهزنبٌ لٕدزنبٌ نفذ طبئش انُؼبو أَظبس انزال

 رًُحبَّ لذسح ػجيجخ ػهٗ انجشٖ .

 .............. ( ضخى) يضبد  -3.........     ( انزالييز) يفشد -2........  (  نفذ) ْبد يشادف ) أ ( 

   نًبرا نوبئش انُؼبو لذسح ػجيجخ ػهٗ انجشٖ ؟  -1ة ( ) 

 يٗ(  انذدك انشٔ –انوبٔٔط  -طبئش .....يبْش فٗ انغجبحخ . ) انجوشدك  -1رخيش انصٕاة:   -2      
 ٌ /.........../......: أنٕا ٔانمبفيخ ْبد كهًبد ػهٗ َفظ انٕصٌ-2..............  حهم انٗ يمبطغ صٕريخ  : * انويٕس -1ط(  

-------------------------------------------------- 

رمغ يصش فٗ انشكٍ انشًبنٗ انششلٗ يٍ لبسح ) الشأ صى أحت   تحررة المحتوىقراءة م(  2

.  رؼذ يذدُخ انمبْشح   انجحش انًزٕعظ ٔاألحًش ػهٗ ثحشدٍ يٍ أْى ثحبس انؼبنى افشدميب    روم 

ٔيصش  يصش ػظيًخػبصًخ حًٕٓسدخ يصش انؼشثيخ ْٔٗ يٍ أكجش ٔأػشق يذٌ افشدميب  حضبسح 

 عزحزم انًكبَخ انالئمخ دٕيب يب(ثجٓذ أثُبئٓب انًخهصيٍ 

  آعيب  (  -افشدميب   -رمغ يصش فٗ لبسح ....        .) أٔسٔثب    -1ا(  رخيش االحبثخ انصحيحخ : 
 انضلبصدك (  -االعكُذسدخ   -)   انمبْشح                              رؼذ يذدُخ ........... ػبصًخ يصش           (  2 

 كيف عزحزم يصش انًكبَخ انالئمخ كًب فًٓذ يٍ انفمشح ؟   ة( 

 ..............................ٔ ..........................     ًْب روم يصش ػهٗ ثحشدٍ   -1ط(  أكًم :  
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الشأ صى احت(   أدذ ًَهخ يٍ َص ) اَٗ   - 4:  ثالثا المحفوظاث

 فٗ حيشح ثيٍ انججبل                اَٗ سأدذ ًَهخ      -

 ٔحذْب فٕق انشيبل        نى رغزوغ حًم انوؼبو  -

 ( ....... انججبل ( ...* يفشد : )  رغزوغ (  ....*  يضبد: )  حيشح : ) يشادف  -أ 

 ؟ يبرا سأٖ انشبػش ثيٍ انججبل  -2( ؟     حيشح ثيٍ انججبل  ) فٗ :فٗجًبل يب ان   -1    -ة

 ال دؼشف انًغزحيم شذ انوؼبو ٔانًُم  :جيذ انزٖ دزفك يغ انًؼُٗ انزبنٗ ش يٍ انُشيذ انارك -ط
---------------------------------------- 

 ( الشأ صى احتيٍ َص )أحت أٌ أكٌٕ 

                        .أكزت فٗ انغيبعخ أٔ أكزت األدة    -  سدت      أحت أٌ أكٌٕ  يحشسا أ -  

 (  ؟ ب انجًبل فٗ )يحشسا أسدتي(  ة يب ػًم انًحشس كًب فًٓذ يٍ انجيزيٍ ؟         ( ا

 ( أكًم خشدوخ انكهًخ  ط

 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 اقرأ ثم أجب   النحو : رابعا  : 

ػٍ يصش ثأسٔاحٓى . انؼًهيخ انشبيهخ فٗ عيُبء ضذ االسْبة خيش  انجُٕد. دذافغ  لٕٖ  حيشانًصشٖ  انجيش

  كيف َزؼبٌٔ فٗ يٕاحٓخ االسْبة ؟  انًصشدخ فٗ يٕاحٓخ انشش ٔانظالو . االسادحدنيم ػهٗ 

 فبػم (   -خجش  -كهًخ حيش رؼشة ............. ) يجزذأ     -1: نًب رحزّ خظ رخيش االػشاة انصحيح ـ ا(

 فبػم   (   -خجش      -يفؼٕل ثّ  كهًخ ) انجُٕد( رؼشة .............. )   -2

 (   خجش   -يجزذأ    -كهًخ )االسادح (  رؼشة  ............. )  اعى يجشٔس     -3

 ..حًهخ فؼهيخ ..4....  حًهخ اعًيخ  -3....  أعهٕة اعزفٓبو ـ 2 ... اعًب حًؼب ـ 1اعزخشط يٍ انموؼخ : 

 (     يُبعجخ أكًم ثبداح َفٗ )............. شك فٗ اخالصٗ  نٕطُٗ             -1أكًم ثبنًوهٕة ة( 

 ) أكًم ثبعى يضُٗ يُبعت (               ....................    َشيوزبٌ              -2

 ) ضغ كهًخ ) ادًبٌ ( ثذال يٍ يحًذ أػذ كزبثخ انجًهخ صحيحخ(دحت  انًٕعيمٗ ٔدؼشك انشعى    يحًذ  -1ط

 ػذ كزبثخ انجًم صحيحخ (ْزِ  ْٗ انزهًيزح انًزفٕلخ      ) صٍ اعى االشبسح صى احًؼّ ٔأ -2

------------------------------------------------------------------------------ 

 ٖ اكزت ثخظ انُغخ يشح ٔثبنشلؼخ يشح أخشخامسا الخط :  

    (ددٍ انًحجخ ٔانغالو ٔانزغبيح ) اإلعالو                                         
------------------------------------------------------------------      

شرقية م –عزازى عبده محمود / فاقوس   اكزت يب دًهٗ ػهيكسادسا االمالء :  

 م10001641010
  )انتهت األسئلة  ..  هللا ولى التوفيق (                                                            

 10001641010شرقية م –عزازى عبده محمود / فاقوس                                  

------------------------------------------------------ 

    أريب 

  

 

 

 مضاد المعنى

 

 النوع

 انجًهخ



 
  ( 61)الدرجة -  نموذج االجابة وتوزيع الدرجات 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 (  عشر درجات 01التعبير  : )

 .  . أو اى الفتة مناسبة  مثال  القراءة غذاء الروح والعقل  درجات (  3الالفتة  )  -0 
 درجات  (  تقسم على االفكار والعناصر واالسلوب والكتابة  2التعبير االبداعى   )   -7

------------------------------------------------------------------------------ 
 درجات للقراءة المتحررة 6درجات  للسؤال االول +2درجة (  مقسمة الى )  01ثانيا القراءة  :  ) 

 دسحبد  ( كم َموخ دسحخ  8)     ( (( من موضوع  ) طيور ال تطير 

 ) دسحخ ٔاحذح (  ضئيم  -3)دسحخ ٔاحذح (              انزهًيز   -2    -         ) دسحخ ٔاحذح   (       (   ٔحّ 1

                             دسحزبٌ ( شٖ )ٌ نّ سحالٌ طٕدهزبٌ لٕدزبٌ رًُحبَّ لذسح ػجيجخ ػهٗ انجنوبئش انُؼبو لذسح ػجيجخ ػهٗ انجشٖ أل -1ة( 

 (  دسحخ ٔاحذح      انجوشدك )    -2

 دسحخ( أنحبٌ /أنجبٌ    بٌ/)أغص َفظ انٕصٌ -2/    (: )انويٕس : انظ / ط / دٕ / س ط(   انزحهيم   دسحخ   ٔاحذح   

--------------------------------------------------------- 

 دحبد (  6) (  لشاءح يزحشسح انًحزٕٖ :  2

 انمبْشح     ) دسحخ ٔاحذح  (   - 2افشدميب     ) دسحخ ٔاحذح  (                       -ا(

 ب( تحتل مصر مكانتها الالئقة بجهد أبنائها المخلصين      ) درجتان ( 

  متوسط   والبحر األحمر    ) درجتان ( البحر ال  -0ج( أكمل   

 درجة ( : 01) ثالثا المحفوظات     
 درجات (  2اجب     ) ( اقرأ ثم ن نص )انى رأيت نملة م -3 

 )اضوشاة ٔرشدد ) دسحخ ٔاحذح ((  .. حيشح يشادف : )  -أ 

 دسحخ ٔاحذح  )  : انججم (  انججبل يفشد : )  :   رؼجض   )دسحخ ٔاحذح   (  رغزوغ ..*  يضبد: ) 

(: رؼجيش حًيم دشيش انٗ انًٕلف انزٖ كبَذ  حيشح ثيٍ انججبل  : ) فٗجًبل فٗان  -1    -ة

 ) دسحزبٌ (    فيّ انًُهخ يزحيشح ٔغيش لبدسح ػهٗ يجبثٓخ انًٕلف ثًفشدْب 

   )دسحزبٌ ( سأٖ انشبػش ثيٍ انججبل   ًَهخ      -2    

 ط( انجيذ  )حشٔا يؼب طؼبيٓى  نى دؼشفٕا شيئب يحبل   ) دسحخ ٔاحذح ( 
---------------------------------------- 

 دسحبد (  7)  ( الشأ صى احتيٍ َص )أحت أٌ أكٌٕ 

 ) دسحزبٌ (  دكزت فٗ انغيبعخ ٔدكزت فٗ االدة    ػًم انًحشس كًب فًٓذ يٍ انجيزيٍ  ة( 

 جميل يدل على براعة الصحفى وذكائه  )درجة واحدة/ تعبير   (   انجًبل فٗ )يحشسا أسدت ط(       
 

 دسحبد  كم فشع دسحخ ٔاحذح 4ط(  خشدوخ كهًخ أسدت   

انُٕع : اعى    /  انًؼُٗ : ركٗ ٔيبْش  /  انًضبد : غجٗ   / انجًهخ . انصحفٗ أسدت أٔ اٖ 

 حًهخ يُبعجخ  صح 

 
 -----------------------------------------------------------------  

  حخ(سد61رابعا النحو : 

ػٍ يصش ثأسٔاحٓى . انؼًهيخ انشبيهخ فٗ عيُبء ضذ االسْبة خيش  انجُٕد. دذافغ  لٕٖ  حيشانًصشٖ  انجيش

  كيف َزؼبٌٔ فٗ يٕاحٓخ االسْبة ؟  انًصشدخ فٗ يٕاحٓخ انشش ٔانظالو . االسادحدنيم ػهٗ 

 كم َموخ دسحزبٌ   : نًب رحزّ خظ رخيش االػشاة انصحيح ـ ا(

 فبػم (   - خجش -كهًخ حيش رؼشة ............. ) يجزذأ     -1

 (    فبػم  -خجش      -يفؼٕل ثّ  كهًخ ) انجُٕد( رؼشة .............. )   -2

 (   خجش   -يجزذأ    -    )  اعى يجشٔسكهًخ )االسادح (  رؼشة  .............  -3

 : دسحخ ٔاحذح نكم َموخ اعزخشط يٍ انموؼخ 

 )كيف َزؼبٌٔ فٗ يٕاحٓخ االسْبة (   أعهٕة اعزفٓبو ـ 2 ( أسٔاحٓى –)انجُٕد  اعًب حًؼب ـ 1

 )انجيش انًصشٖ حيش لٕٖ  أٔ انؼًهيخ انشبيهخ فٗ عيُبء ..... حًهخ اعًيخ  -3

 ) دذافغ انجُٕد ػٍ يصش .....حًهخ فؼهيخ ..4 

 دسحخ ٔاحذح(   يُبعجخ أكًم ثبداح َفٗ )شك فٗ اخالصٗ  نٕطُٗ              ال -1أكًم ثبنًوهٕة ة(  

  دسحخ ٔاحذح  ) أكًم ثبعى يضُٗ يُبعت ( َشيوزبٌ         انفالحزبٌ أٔ انزهًيزربٌ   -2

 ) ضغ كهًخ ) ادًبٌ ( ثذال يٍ يحًذ أػذ كزبثخ انجًهخ صحيحخ(دحت  انًٕعيمٗ ٔدؼشك انشعى    يحًذ  -1ط

   عيمٗ ٔرؼشك انشعى    ) دسحزبٌ االحبثخ  : ادًبٌ رحت انًٕ

 ػذ كزبثخ انجًم صحيحخْزِ  ْٗ انزهًيزح انًزفٕلخ      ) صٍ اعى االشبسح صى احًؼّ ٔأ -2

 دسحخ ٔاحذح              انجًهخ نهًضُٗ /  ْبربٌ ًْب انزهًيزربٌ انًزفٕلزبٌ     -1

 دسحخ ٔاحذح             ْؤالء ٍْ انزهًيزاد انًزفٕلبد   انجًهخ نجًغ انًؤَش / -2

    ----------------------------------------------------------------------------- 

 درجت(  5,2 مرة والرقعت مرة أخرىاكزت ثخظ انُغخ  خامسا الخط :

 انُغخ دسحخ ٔسثغ      /  ٔانشلؼخ دسحخ ٔسثغ 

 دسحزبٌ َٔصف    2,5االيالء            اكزت يب دًهٗ ػهيكسادسا االمالء :  

 انخوأ  ثشثغ دسحخ  ال دحزغت انخوأ  انًكشس 

 شرقية –عزازى عبده محمود / فاقوس                   
 1077412010م 10001641010م 

https://www.facebook.com/ezazi.school 
 االمتحان ورد  يتصل بى الرساله له  بالتوفيق من يحتاج   

    
 
 



  

 
 

  


