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اختبار كتابي في مادة اللغة
العربية
المستوى  :الرابع

مدة االنجاز  :ساعة ونصف

االسم والنسب:
الرقم
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الموضوع 1/2 :
النص التطبيقي :
وقف األرنب الهثا من كثرة الجري ،خرج عليه أسد فسأله :ماذا حدث؟ ردت األرانب الزلزال ،الزلزال.
فسأله األسد :الزلزال؟ من منكم شاهده أو سمعه؟ أجابت األرانب بصوت واحد مشيرة إلى األرنب األول :اسأل هذا؟
أجاب األرنب بخوف ،عفوا سيدي ،بينما كنت جالسا ،مطمئن البال في منزلي ،سمعت ضجة شديدة ،واهتزت األرض ،فعرفت أن
زلزاال حدث حثما .لهذا سيدي ،جريت بأسرع ما يمكن إلخبار اآلخرين ،حتى ينجوا بأرواحهم.
( نظر األسد إلى األرنب نظرة عميقة كلها حكمة ،وسأله :هل بقي لك يا أخي ما يكفي من الشجاعة لتدلني على المكان الذي وقعت
فيه هذه الكارثة؟)
رجع األرنب وهو يشعر من الخجل ،من حيث رفقة األسد ،ليقوده عبر الجبال والتالل واألودية والغابات ،حتى وصل إلى منزله،
فقال :هنا سمعت تلك الضجة يا سيدي .نظر األسد من حوله ،وبسرعة وقع بصره على الفاكهة الضخمة التي سقطت من شجرتها
محدثة دويا قويا .مسك األسد الفاكهة بين فكيه ،ثم اعتلى صخرة ،ورمى بها إلى األرض ،فأحدثت نفس الدوي .وثب األرنب من
مكانه ،وصرخ :الزلزال،ابتعدوا بسرعة ،األرض تهتز من جديد ...ولكن سرعان ما انتبه إلى األسد الذي يضحك قائال :ال تقلق أيها
األخ الصغير ،كلنا ـ بما في ذلك أنا ـ نخاف األشياء التي ال نفهمها.
األسئلة
 .Iالفهم والشكل:
 1ـ ما هو السبب في اهتزاز األرض كلها ؟ (اختر الجواب الصحيح مما يلي بوضع العالمة (×) )
سقوط فاكهة

الزلــزال

سرعة األرنب

 2ـ لماذا رمى األسد بالفاكهة إلى األرض؟ (اختر الجواب الصحيح مما يلي بوضع العالمة (×) )
ليرغم األرنب على الهروب

ليشرح لألرنب ماذا حدث

ليساعد األرنب على الحصول على الفاكهة

 3ـ ما هو الدرس األساسي الذي يمكن استخالصه من هذه القصة؟ (اختر الجواب الصحيح مما يلي بوضع العالمة (×) )
فكر قبل أن تتكلم

ابتعد عن المشاكل

األرانب حيوانات سريعة

 4ـ ابحث في النص عن مرادف الكلمات التالية :
يسلموا
.....................................

يحس
.....................................

حصلت

صحبة
.....................................

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

 5ـ اختر الجمع المناسب للكلم التالية بوضع العالمة (×)
حكمة :

حكام

أحكام

حكومات

حكم

 6ـ أشكل الفقرة الموجودة بين قوسين شكال تاما  ( :نظر األسد  ..................................هذه الكارثة)
.IIالتراكيب والصرف والتحويل:
 7ـ أدرج كل كلمة من الكلمات اآلتية في الخانة المناسبة لها ( نظرة ـ الضخمة ـ جالسا ـ يشعـر)
خبـــــر

مفعول مطلق

 8ـ أعرب  :تكره الطيور القفص حبا في الحرية

نعت

فعل مضارع

 11ـ " كلنا نخاف األشياء التي النفهمها"

 9ـ صل بين الفعل ومصدره بخط
الفعــــــــل

المصدر

رجـع

ترْ جيعا

رجــع

إرجاعا

راجع

رجوعا

استرْ جع

مراجعة

أرْ جع

استرْ جاعا

خاطب بهذه العبارة جمع الذكور

.IIIاإلمالء:
الحظ الكلمات الخاطئة في الجدول ثم أكتبها صحيحة في خانة التصحيح
الكلمــــــــــــــــــــــات

مسئلة
مباراة
.IVالتعبير الكتابي:

فأس
زية

خانة التصحيح

ُمأ ِمن
سبورتا
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