
    

                                                

 
       مراجعة عامة        

      

اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي : -  
 األب بحثاً عن لقمة العيش (: يكد  معنى كلمة يكد في جملة )  -1 

 
 يستمر  -د           يتعب       -ج           يواظب   -ب يعمل              -أ
 

 ( تشبه العالقة بين كلمتي : قرين  /العالقة بين كلمتي ) صاحب  -2

 
 مثابر / ماهر -د         وفّي / خائن  -ج أخ / شقيق      -ب   أمان / حنان  -أ  
 

 ) أديب ( : جمع كلمة  -3

    أدباء  –د               أدبيون -جآداب                   -أدب           ب  -أ
 

عنى الذي ال يتطابق مع كلمة سّدد في جملة ) سّدد الصياد سهمه باتجاه ماالم -4

 ضحيته ( 

 يسدد المعلم نظراته إلى الطالب  -سّدد الالعب الكرة نحو الهدف          ب -أ

 يسدد المعلم أخطاء الطالب  -يسدد الجندي بندقيته نحو العدو         د -ج

 استبعد الكلمة الغريبة ممايلي :  -5

 معين -عينة                  د -استعان              ج -أعان        ب -أ

 ( :  أنا أجمل منكما بكثير خبر في جملة )ال -6

 بكثير  -د            أجمل       -ج          منكما      -ب     أنا      -أ

  

دبي - المعرفة هيئة  
ةالخاص   روقالش   مدرسة  

ة الل غة قسم العربي   
  ا
 
   

 العام الدراسي  2018\2019

 ..................................: . االسم

 ............................: الرابع الصف

:.................................  الت اريخ  

  ا

 



 شاركت الطالبات المجتهدات في مسابقة القراءة ( :الفاعل في جملة )  -7

 شاركت كلمة التاء في  -د          القراءة -المجتهدات       ج -ب       الطالبات  -أ

  شربت من جدوِل ماٍء :  -  8

 صافياً  -د                      صافي   -ج      صاٍف      -ب        صافيٌة  -أ

 اختر الكتابة الصحيحة للكلمة : -9

 دفأً  -د     دفءاً               -دفئاً             ج -ب      دفًء         -أ

 المفعول به في جملة ) تعين دولة اإلمارات العربية المتحدة األشقاء واألصدقاء( -10

 األشقاء  -د       اإلمارات       -دولة            ج -ب        األصدقاء    -أ

 ي الجملة اآلتية :اْضبط حركة الفعل والفاعل والمفعول به ف -11

 قّدم المساعدة فريق من المتطوعين . 

 ............... أخي من غيبوبته الطويلة . -12

  صحه  -د   صحا              -ج   صحى          -ب          صحة       -أ

 اشتريُت ساعًة ................. – 13

 ثمينةً  -د                   ثمينةٌ  -ج   الثمينَة            -ب       ثمينة ٍ        -أ

 ُتحُب ............ البنها .................. في عمله . -14

 األمُّ / النجاَح  -األمَّ / النجاُح       د -األمَّ / الّنجاَح        ج -األمُّ/ الّنجاح ُ       ب -أ

 ضع خطاً تحت الفعل والمفعول به في الفقرة اآلتية : -15

إّنُه ابن النفيس ذلك العالم العربي الذي مارس ُكنُت أقرأ سيرَة حياِة رجٍل عظيٍم ، 

 . جريب ، فقد كان يدرس وينقب ليجد حلوالً وأمضى حياته في البحث والتّ  بّ الطّ 


