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 :ص ــنــال      

 

 

 

 
 

 أ

 : أقرأ النص قراءة متأنية ثم أجيب* 

 *روءــــــقـــــــم المـــــــهـــــــف*

 (ن2) :"دمر"خريطة لكلمة  أضع (1

 :...............النوع                       

 :...............الضد:...........                              المرادف     

 .........:..................توظيفها في جملة       

 (ن2" : )غابة"  أكمل شبكة مفردات كلمة( 2   

 

 

 

 

 

 

 2121/  2112: السنة الدراسية  ابتدائي المستوى الرابع

 01/10/2121: التاريخ 
 ...................( : ة)لتلميذ اسم ا

 

 التعليم عن بعد 
 أنشطة تقويم المكتسبات 

 *اللغة العربية*

نرفه عن أنفسنا ،هناك دهشنا لما  خرجنا في رحلة دراسية إلى محمية المهدية،كي

وقبل أن نرجع من رحلتنا،قمنا بحملة نظافة كي نسهم .تتعرض له هذه الغابة من تدمير 

 إال الغابة لن يتمتع الناس بجمال :قال أستاذنا فرحا بما قمنا به .بدورنا في حماية الغابة 

                                                              ".                   بالمحافظة عليها من األخطار التي تهددها

 

 

 

 غـــــــابــة

 

………………… 

. 

 

………………… 

. 

 

………………… 

. 

 دمـــــــــــر
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 (ن1) :أقترح عنوانا مناسبا للنص( 0     

     -.................................................................................................... 

 (ن1: )أمام الجواب الصحيح )+(أحدد نوعية النص بوضع عالمة (4    

وصفي            إخباري         سردي    -         

 

 (ن2) :أذكر أربعة أخطار تهدد الغابة(5      

    -....................................... 

    -....................................... 

    -....................................... 

   -........................................ 

 (ن1: )للحفاظ على الغابة أحدد عملين أقوم بهما(6   

-....................................... 

-....................................... 

 (ن1):عن أي مجال يتحدث النص؟( 7 

   -.........................................     

 *الصرف والتحويل* 

   (ن1,5:)أستخرج من النص(1 

 فعل ماض مبني للمجهول فعل صحيح فعل مضارع منصوب

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

 (ن2: ) أحول الجمل التالية إلى المبني للمعلوم(2

:.....................................................................جمعت األزبال-  

:............................................................األشجارتكسر أغصان -  
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 (ن2: )أصل بخط(0

 يستمتع  ●                  ●فــــعـل مهمــــــــوز -

 بـــــــدأ  ●                   ●فــــعــل ســــالـــــم -

 قــــــص ●                   ●فــعــل مـــــضعف  -

 ســـــقى ●                                            

 (ن1,5)مع الشكل  أحول األفعال التالية إلى أفعال مبنية للمجهول( 4

 :.....................شـــــمت:....................يــــمنع-:.................خـــــرب-

(ن0: )مذكرالأحول الجملة التالية إلى جمع ( 5  

.عـــليك أن تحترم الغابة وتــحافظ عليها-  

...........................................................................................................:جمع مذكر-  

 *يب ـــــراكــــتــــــال*

(ن1,5: )أستخرج من النص ( 1   

 

 

(ن1: )أركب جملة فعلية تتضمن فعال مضارعا منصوبا( 2   

-.........................................................................  

(ن 2: )أحدد المفعول به في الجملتين التاليتين(0  

 

 

 

 

 

 

 فاعل ظاهر مفعول به ضمير أداة نصب
..........................  ..........................  ..........................  

 الجــــــــــمـــــــــــل المفعول به نـــوعه

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

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

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

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

 

.غرس الفالح األشجار-  

.يــقطفها األطـــــــــفال -  
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(ن 2: )أضع خطا تحت الفاعل وخطين تحت نائب الفاعل(4  

.ذهب األصدقاء إلى الغابة للتنزه -  

.تنشق الهواء النقييس-  

(ن 2: )أعرب(5  

      .يشذبها البستاني بالمقراض-    

 

( ن1,5: )أشكل الجملة المكتوبة بخط مضغوط(6   

 .لن يتمتع الناس بجمال الغابة  -

 

 

 
 

 

 الكــلمــة إعـــرابـــــــهــــــا

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

 يشذبها

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

 البستاني

.......................................................................................................................  
ـــب   

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

 المقراض


