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  رقم الجلوس  درجة  أربعون 40  ب اسم الطال

 
 قرأ النص التالي قراءة فهم ثم أجب عن المطلوب (ا)   قرائي الفهم الالسؤال األول : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-  :  تضافر  معنى
 ترك  -د                           تجاهل     -ج                              رفض  -ب                                تعاون  -أ 
 نظافة الحي مسؤولية   -2
                جميع أفراد المجتمع  -د    المدارس فقط   - ج                     األرسة فقط   -ب                     الفرد فقط      -أ      

ي يسبباالعتد -3
   اء عىل الغطاء النبات 

ة  -أ        ة المزارع  -ج                         التصحر -ب                              الخضى ء -د          كثر ي
                ال يحدث ش 

 التلوث يؤثر عىل جميع الكائنات الحية   -4
 خطأ  -ب                                                 صواب         -أ       
ي النص -5

ي وردت فى    من مصادر التلوث الن 
         النباتات  -لعب                   دال-ج                            الرحالت-ب                مصانع المخلفات -أ       
 من النص  مغزىال  -6
 تلوث الهواء  -د    يئةحفاظ عىل البال   -ج         البعد عن المشاحنات  -ب             الحفاظ عىل الكتب -أ 
 (  طويلةضد كلمة )  -7
ة -ب                              سعيدة -أ   ةواسع -د                       بعيدة - ج                                 قصثر
 مناسب للنص ) تلوث المدرسة (  عنوان -8
 خطأ-ب                                                         صواب -أ 
 مفرد كلمة  المصانع   -9
 صانع -صناعات         د -مصنع                             ج-ب                              صناعة  -أ 

 
 تابع 
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نظافة احلي مسؤولية اجلميع وليس مسؤولية فرد فقط، هلذا جيب تضافر مجيع اجلهود، بدًءا من األسرة الواحدة اليت جيب عليها حث 
ّوث الذي حيصل يعّم ضرره على اجلميع، وُيؤثر على مجيعأفرادها على احلفاظ على البيئة يف البيت واحلي واملدينة بأكملها، ألّن التل  

 العناصر يف البيئة، كما أّن اإلسالم حّث على احلفاظ على البيئة وعدم اإلضرار بأٍي من عناصرها، سواء كانت مجادات أم كائنات حّية، 

  ياة الطبيعية، خاصة أّن البيئة حتتاج إىلفهي حق للجميع ولألجيال القادمة، وجيب عدم سلبهم هذا احلق والتعّدي على جودة احل 

من مصادر تلوث البيئة اليت ُتؤثر على الرتبة مباشرة، القمامة الناجتة عن  سنوات طويلة يف بعض األحيان حتى تتعافى
ملواد الكيميائية املصانع واملزارع اليت تؤثر على خصائص الرتبة وتقضي على الغطاء النباتي، واألمسدة وا  البشرية، وخملفات األنشطة

والذي ُيسبب التصحر وتدمري البيئات احليوية الطبيعية للنباتات  باإلضافة إىل االعتداء على الغطاء النباتي بشكٍل كبري، املضافة للرتبة،
  الكائنات احلية واحليوانات وهذا التلوث ال يؤثر فقط على اإلنسان بل يؤثر على مجيع



 
 :  األسلوب اللغوي*

ي العمود ب  
 صل الجملة من العمود أ  بما يناسبها فى

 
 ب  أ 

 جملة منفية  األزهار جميلة      -1
 جملة مثبتة   ن ل  -2
 حرف نفي  يغضب األسد             لم  -3
 
: ا ي

 لسؤال الثاتى
 

 الوظيفة النحوية : أ /  
 

ي الجمل التالية : 
 *حددي حرف الجر واالسم المجرور وعالمة الجر فى

 عالمة الجر  االسم المجرور  جر حرف ال الجملة  
    الصالة ركن من أركان اإلسالم

ي السماء 
    يحلق الطائر فى

 
 
 :  اخث  اإلجابة الصحيحة *
 جملة  حرف  فعل  اسم كلمة أشجار تدل عىل -1
ي دلت عىل فعل -2  ينطلق  عىل   الصحراء  مدينة  الكلمة الن 
 مجزوم  مجرور  مرفوع  نصوب  م الزهرة جميلة )المبتدأ( -3
 مفيدا   مفيد   مفيد   مفيد   التمر ...... -4
 جزم  نصب   رفع   جر  مة  الكرسة عال -5
  0الغصن كبثر -6
 عراب الغصن()إ

مبتدأ مرفوع  
وعالمة رفعه 

 الفتحة 

خثر مرفوع  
وعالمة رفعه 

 ضمة  ال

مبتدأ مرفوع  
وعالمة رفعه 
 الضمة  

خثر مرفوع  
وعالمة رفعه 

 ة الكرس 
ى المسلم بدينة -7  يعث 

 المجرور (  )االسم
ى   دينة  المسلم    الباء  يعث 

 
 الظواهر اإلمالئية :  / ج

ي الجدول حسب نوع الظاهرة اإلمالئية بها : 
 صنف الكلمات التالية فى

 بدأ    -انطلق    -أوراق           -صوت     -قرية         
 همزة وصل  تاء مفتوحة   تاء مربوطة  همزة قطع   همزة متطرفة 

     
 

 ما يمىل عليك   اكتب*
............................................................................................................................. .............. 

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

........................ ............................. ................................................................................... 
 تابع
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ي :   د/ الرسم الكتاتر

ي العمود  ب  :  صل*
 من العمود أ  ما يناسبه فى

 ب  أ 

 الواو حرف   حيحة من تعليمات الكتابة الص -1

ي الصف الرابع هو  -2
 الجلوس معتدال    الخط الذي ندرسه فى

ل جزء منه تحت السطر -3 ى  خط النسخ   يثى

 

 الجملة التالية بخط النسخ  *اكتب

وري    الوعي الصحي مطلب ضى
 

 

  
 
 

 

  *************** 

 انتهت األسئلة  

ي لك بالتوفيق 
 تمنيات 

 ....................................   معلم المادة  : 


