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 ي مهارات لغتي اجلميلة الفصل الدراسي الثان راجعة  عمل ل أوراق  
 الصف : الرابع  

 الظواهر اإلمالئية   -1

 دخول ال على الكلمات المبدوءة بالم أصلية   •
 

 ندخل ال عىل الكلمات التالية ثم نكتبها بشكل صحيح  -

 ن ................. لون ...............                  لح                      لسان ............
 لغة .............                    لعبة ..............                   لقمة .................. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 التالية :  نضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارات -

 )     (   ند دخول ال عليها عمن كلمة ليل  تحذف الالم األصلية *
 )     (                  تكتب كلمة لص بالمين عند دخول ال عليها   *

 *تكتب كلمة لحاف عند دخول ال عليها اللحاف                 )     (  
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التاء المربوطة والتاء المفتوحة :  •
ي الكلمات التالية ) ةنكمل ال

 ه (     ت     حرف الناقص ف 
 وقفــــــ       شبكـــ                   سيارـــ                طارـــ           

ــ منــ                      عليــــ                  أصواـــــ             السبـــ
ــ   قريــــ                   المدينـــ

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :  ونكتبه بشكل صحيحنجيب حسب المطلوب 

    ........................        لمة وقت    جمع ك*
 ؤنث كلمة تلميذ           ...................... *م

 *ماض الفعل تسمع          .................... 
 *ضد كلمة قريبة             ..................... 

      .....................          بيوت * مفرد كلمة 
 
 



 الوظائف النحوية   -2

 
 أنواع الفعل   •

 نوعها  نصنف األفعال حسب   -
 ستسافر  –تتحدث   –نظمت  -افتح  –صامت  -تساعد –قل   –يكتب   - -وقف –نام 

 أمر مضارع ماض 
 
 

  

 
 نحول الفعل حسب المطلوب   -

 أمر مضارع ماض 
 قرأ 
 

........ 
 

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

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

 يعود 
 

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

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

........ 
 
 ادخل

 
 و خطأ أمام العبارات التالية : نضع عالمة صح أ -

 )        (        *الفعل ذهب مبني على الكسر  
 )        (            يفوز  –مضارع الفعل فاز *

 (     )    مبني على السكون  اطلب فعل األمر* 
 (   *ينقسم الفعل إلى قسمان فقط           )    

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 الفاعل وعالمة إعرابه  •

 ناسبة : نكمل الجمل التالية بفاعل مناسب مع ضبطه بالحركة الم -

 مدينة الدمام  *يزور ..............
 *تسير ...............بسرعة عالية  

 طالب المتفوقين *يكرم ...............ال
 *تتفتح ..........في الربيع  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي جملة مفيد -

 ة : نجعل كل اسم مما يىلي فاعال ف 

 التالميذ .......................................  •

 الطيور ......................................  •

 الجندي .......................................  •



ي كل جملة من الجمل التالية بوضع خط تحته :  -
 نحدد الفاعل ف 

 ة  رمبا *فاز المتسابق في ال 
 ميلة  قرأت هند قصة ج*

 *تنتشر الفراشات في الحقل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 نكمل إعراب الجمل التالية :  -

 غرد الطيور      ت  -                           حضر المعلم      -
 
 .............مبني ................ حضر : فعل *

 علم : ..........مرفوع وعالمة .......................الم
 
 تغرد : ............مضارع مرفوع ............................. *

 رفعه .......................... الطيور : فاعل ...................
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 األساليب اللغوية   -3

 نختار اإلجابة الصحيحة فيما يىلي :  -

 أمر (  -نفي      -ن فعل أمر ما  يسمى        ) نهي     طلب الكف ع-
 دعاء(    -أمر  –) نهي ة  أسلوب                          قم للصال-
 دعاء (   -     أمر  –نهي بارك هللا فيك  أسلوب                      )  -
 ودعاء ( أمر  –عاء نهي ود -التجلس في الطريق وفقك هللا أسلوب   ) نهي وأمر  -
 أمر ودعاء (   -ونفي   أمر  –حة هداك هللا   أسلوب       ) أمر ونهي اسمع النصي-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 حسب المطلوب :  نجيب-

 النهي نطلب منه الكف عن هذا العمل (  أسلوب) باستخدام   *التلميذ يلعب في الطريق    
....................................... .............. 

 نطلب منه اإلسراع في العمل( والدعاء  مراأل أسلوب) باستخدام       حفظ الدرس جيدا *
........................................................... 

ورة  الأ حمري  .  معلمة  المادة  : ن 


