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 السؤال األول : 

: اختاري اإلجابة الصحیحة من بین اإلجابات

 --------:أدوات ھي  ) ، لماذا ، كم ، متى ، أین ، ما  َمن(  ۱

 عطف) د( استفھام )جـ( نفي )ب( ترجي )( أ 

  --------عالمة الترقیم المناسبة ألسلوب االستفھام ھي :  ۲

 القوسین )د( عالمة االستفھام )(جـ النقطة )( ب الفاصلة) ( أ 

 ---------- أسلوب ھواألسلوب في الجملة  )كیف أسھم في بناء وطني ؟ (  ۳

 استفھام) د( ترجي )جـ( توكید) ب( نفي )( أ 

 -----------ھو  الفعل المضارع من الفعل ( أتى )  ٤

 أت(د)  مأتیًا  (جـ) أتیًا  (ب) یأتي(أ) 

   ----------الفعل الذي رسم رسًما إمالئیًا خاطئًا ھو )   یصطفي ، یحبو ، اشترا ، دنا ( ٥

 دنا(د)  اشترا(جـ)  یحبو(ب)  یصطفي(أ)  

  ---------( مستشفى ) كلمة كتبت األلف اللینة فیھا على صورة (ى)غیر منقوطة السبب  ٦

 مفردة(د)  ألنھا فعل(جـ)  أتت آخر الكلمة (ب)  قبلھا حرف غیر الیاء(أ) 

 ----------في الكلمات : ( ضحا ، مھي ، حلوى ، رما ) ھي  الكلمة التي رسمت رسًما إمالئیًا صحیًحا  ۷

 رما(د)  حلوى(جـ)  مھي(ب)  ضحا  (أ)

 : تكتب األلف اللینة على الشكل التالي  ۸

 ئ و(جـ)   ي(ب)  ى - ا ) (أ

 ----------، على ، إلى ، الباء ، الالم ) ھي حروف  ( ِمن ۹

 ناسخة(د)   نفي(جـ)  جر(ب)  عطف(أ) 

۱۰ 
 :  ( أكرم النفس عن الدنایا ) االسم المجرور في الجملة ھو

 الدنایا(د)  عن(جـ)  النفس(ب)  أَكرمْ (أ) 

  -------العالمة اإلعرابیة للجر ھي  ۱۱
 السكون) د( الفتحة  )جـ( الكسرة) ب( الضمة  )( أ 

  -----------الكلمة المعّرفة ھي : الریاض ، بیت ، علم ، بئر ) ( ۱۲
 بئر )د( علم )(جـ بیت )( ب الریاض) ( أ 

 ---------- : القصة ، المدرسة ، معلم ، الشارع ) الكلمة النكرة ھي( ۱۳

 الشارع) د( معلم )جـ( المدرسة) ب( القصة )( أ 

 -------- : ھواسم العلم لعاصمة دولة العراق  ۱٤

 بغداد(د)  الرباط(جـ)  القاھرة(ب)  بیروت(أ) 

  

 

 مراجعة الفاقد التعلیمي للصف الرابع

 (الجزء األول)الخامسالصف  مادة لغتي الجمیلةلبنك األسئلة و



   : اإلستراتیجیة القرائیة ھي الخطوة األولى من  ۱٥

 أستذكر(د)  أقرأ(جـ)  أسأل (ب) أستطلع(أ) 

۱٦ 
   : كلمة ( ترحمون ) لیست جمعًا مذكًرا سالًما ألنھا

 مفردة(د)  لیس آخرھا یاء (جـ)  فعل ماض (ب) فعل مضارع(أ) 

 : ھو) صابر (جمع المذكر السالم من كلمة  ۱۷

 یصبر(د)  صابرة(جـ)  صابرون (ب) صابران(أ) 

۱۸ 
 : أقوى الحركات في سلم الحركات ھي 

 الفتحة  (د) الكسرة(جـ)    السكون (ب) الضمة (أ) 

۱۹ 
 : المبتدأ في الجملة كلمة )  المتصدقون مثابون على عملھم (

 عملھم (د) على (جـ)  مثابون(ب)  المتصدقون (أ)

۲۰ 
  ---------ساخرون ) الكلمة التي لیست جمعًا مذكًرا سالًما ھي ( متسابقین ، تائبون ، لیمون ، 

 ساخرون(د) لیمون(جـ)  تائبون(ب)  متسابقون(أ) 

۲۱ 
 :عند كتابة الھمزة المتوسطة كتابة الھمزة على ) الضمة  (  تناسب

 السطر ) د( الیاء )جـ( األلف) ب( الواو )( أ 

۲۲ 
 :  الكتابة الصحیحة لحروف الكلمة ( َف ْج َء ة ) ھي 

 فجؤة )د( فجتء  )(جـ فجأة )( ب فجئت  )( أ 

  ---------كلمة كتبت الھمزة فیھا على ألف بسبب  ( سأل ) ۲۳

الھمزة مكسورة قبلھا ) د(الھمزة مفتوحة قبلھا  )جـ(الھمزة مفتوحة قبلھا ) ب( الھمزة ساكنة قبلھا مفتوح )( أ 

۲٤ 
 -------- على صورة یاء غیر منقوطة (ى) ھو سبب كتابة األلف اللینة في كلمة ( رمى )

 أصلھا ھمزة وصل(د)  أصلھا ھمزة قطع(جـ)   أصلھا واو(ب)  أصلھا یاء(أ) 

  ----------سبب كتابة األلف اللینة ممدودة في كلمة ( صفا ) ھو  ۲٥
 أصلھا ھمزة(د)  أصلھا مد(جـ)   أصلھا ألف مقصورة(ب)   مضارعھا یصفو(أ) 

   ----------الفعل الذي رسم بشكل خاطئ ھو  )رمى  طوا ، عال ، بكى ، ( ۲٦

 رمى(د)  بكى (جـ)   عال(ب)   طوا(أ) 

 : سبب كتابة األلف اللینة ممدودة في كلمة ( مشى ) ۲۷
 أصلھا مد(د)   بدأت الكلمة بحرف المیم(جـ)   األلف حرف الشینقبل (ب)  مضارعھا یمشي(أ) 

 : ---------المبتدأ والخبر اسمان  ۲۸
 مفتوحان (د) ساكنان(جـ)    مجروران(ب)  مرفوعان(أ) 

  ---------:  الخبر في الجملة ھو)  المسلم أخو المسلم ال یظلمھ ( ۲۹

  یظلمھ(د)  أخو(جـ)   ال(ب)   المسلم(أ) 

 --------- ھي  عالمة رفع جمع المذكر السالم  ۳۰
 الواو) د( الضمة  )جـ( الكسرة )ب( الفتحة  )( أ 

 

 



 

 

۳۱ 
  --------- عالمة رفع االسم المثنى  ھي 

 السكون )د( األلف )(جـ الفتحة )( ب الضمة ) ( أ 

۳۲ 
 : ھي عالمة رفع الخبر بالجملة )  العلماء مكرمون من الدولة(  

 الواو) د( الكسرة )جـ( السكون) ب( الفتحة )( أ 

۳۳ 
 ----------ھوالمبتدأ في الجملة ) المؤمنون مخلصون في أعمالھم للھ عز وجل ( 

 أعمالھم(د)  في (جـ)  مخلصون(ب)  المؤمنون(أ) 

۳٤ 
   --------ھو  الخبر في الجملة)  التاجران أمینان في عملھما( 

 في (د)  عملھما (جـ)  أمینان(ب)  التاجران(أ) 

۳٥ 
 --------( صعد أبو بكر المنبر) اسم الفاعل من (صعد) ھو :

 صعود) د( صاعد )جـ( یصعد) ب(  اصعد  )( أ 

۳٦ 
  . )  -------( اسم الفاعل ھو اسم مشتق من الفعل على وزن 

 یفعل )د( مفعول )(جـ فاعل )( ب فعل) ( أ 

 . )-------اسم المفعول اسم مشتق من الفعل المبني للمجھول على وزن (  ۳۷

 فعلت) د( مفعول )جـ( فاعل) ب( فعل )( أ 

 



          

 السؤال األول : 

: اختاري اإلجابة الصحیحة من بین اإلجابات

۱ 
) في الجملة أسلوب ...........:من سمیة طول أسعاد (

 رجي .ت) د( .تفضیل  )جـ( . نداء) ب( . تعجب )( أ 

۲ 
جمع مذكر سالم ما عدا ...............:  جمیع الكلمات التالیة

 . عاملون )د( . معلمین )(جـ .حطین )( ب . مسلمون) ( أ 

( الفالحون نشیطون ) في الجملة ...............: ۳
 . جمع مذكر سالم )د( . ) مثنـىجـ( . جمع مؤنث سالم) ب( . جمع تكسیر )( أ 

٤ 
: الكلمة التي كتبت باألحمر) صححي  الخلیفة مبھورونفي مجلس  الحاضران( 

 . الحاضرین(د)  . الحاضر(جـ)  . الحاضرات(ب)  . الحاضرون(أ) 

أقوى الحركات في سلم الحركات : ٥
 . الفتحة(د)  . الضمة(جـ)  . الكسرة(ب)  . السكون(أ)  

٦ 
  المأمون .على الخلیفة ---------دخلت 

 . امرأة(د)  . امرء(جـ)  . امرئة(ب)  . امرؤ(أ) 

حدكم حتى یحب ألخیھ ما یحب لنفسھ .أ ---------ال  ۷
 یأمون(د)  یؤمن(جـ)  یأمن(ب)  یوءمن(أ) 

(الصائمون مأجورون ) عالمة رفع المبتدأ في الجملة : ۸
 السكون(د)  الضمة(جـ)   الكسرة(ب)  الواو(أ) 

۹ 
عالمة رفع الخبر في الجملة :)  نور لي كتاب اللھ ( 

 .  الضمة(د)    . الیاء(جـ)  . األلف(ب)  . الفتحة(أ) 

۱۰ 
 ..........فإن عالمة رفعھ ھي مثنى المبتدأ إذا كان 

 . (د) الیاء . األلف(جـ)  . (ب) الكسرة . (أ) الواو

 .بنك األسئلة للفصل الدراسي األول مادة لغتي الجمیلة



 

 

۱۱ 
 : اسماً معرفًا بأل مثل ( التلمیذ ) فإني أضع بعد یاء النداء إذا أردت أن أنادي

 أیا .) د( أیتھا . )جـ( أیھا .) ب( أي . )( أ 

۱۲ 
  : ( یا أیتھا الفتاة المسلمة سارعي إلى الصالة ) في الجملة أسلوب ..............

 . نداء )د( . تعجب )(جـ . ترجي )( ب . تمني) ( أ 

۱۳ 
 القصة : من عناصر

 الخاتمة) د( العرض )جـ( المقدمة) ب( الشخصیات )( أ 

۱٤ 
 : ------------احذر مصاحبة 

 اللؤم(د)  الألیم(جـ)  اللئیم(ب)  اللیم(أ) 

۱٥ 
   معنى كلمة  ( القرین ) :

 المخادع(د)  الصدیق(جـ)  المشین(ب)  مقترن(أ)  

۱٦ 
   إذا كان جمع مذكر سالم : ------------عالمة رفع المبتدأ والخبر  

 األلف(د)  الفتحة(جـ)  الضمة(ب)  الواو(أ) 

۱۷ 
 یا ............الرجل حافظ على الصالة :

 أ(د)  أیــا(جـ)  ھاأی(ب)  ھاتیأ(أ) 

۱۸  
 : هدل على أكثر من اثنین بزیادة( واو ونون ) أو ( یاء ونون ) على مفرد ما

 . مثنى (د)  . جمع مذكر سالم(جـ)   .جمع مؤنث سالم (ب)  . جمع تكسیر(أ) 

۱۹ 
 :ستراتیجیة القرائیة من خطوات اال

 . أفكر(د)  . أجود(جـ)  . أكتب(ب)  . أستطلع(أ) 

 : ............الجمع في الجملة ھو جمع  (المجتھدون فائزون )  ۲۰

 

 

 

  

 
   . (د مفرد . مؤنث سالم(جـ)  . (ب) مذكر سالم .(أ) تكسیر



 ي :ـالثان لسؤالا

 ) أمام كل جملة من الجمل التالیة:  X) أو ( √ضعي إشارة ( 

 ..................  من الحج ) عالمة رفع المبتدأ في الجملة الضمة                      (الحجاج عائدون  .۱

 .............           ما قبلھا وأرسم الھمزةلمتوسطة أالحظ حركة الھمزة وحركة عند رسم الھمزة ا .۲

 ..............                                                           . على الحرف المناسب ألقوى الحركتین 

 .................           .على السطر ترسم ھمزتھا  تملـ ء یــن )كلمة(  .۳

 ...............       .  في الجملة مبتدأ وخبر التائبان فائزان )(  .٤

 ..............     لخبر بالضمة إذا كان مثنى .    یرفع المبتدأ وا  .٥

 .................  الجملة الواو( الشھیدة فائزة )عالمة رفع المبتدأ في   .٦

 ................   .     الكذب یعیب ویشین وینقص قدر صاحبھ   .۷

..................    .الكسرة یناسبھا األلف عند رسم الھمزة المتوسطة  .۸

  ..................             . یصح مناداة ما أولھ ( أل ) بحرف النداء مباشرةً   .۹

۱۰. )أبوك فاضل( المبتدأ في الجملة )أبوك (والخبر )فاضل ( وعالمة الرفع ھي الواو    .............. 

۱۱.  معنى كلمة )األجرب ( مریض بمرض صدري  .                                        ............. 

................. ۱۲ . عند كتابة القصة أراعي تسلسل األحداث . 

 ...............          ۱۳. أستعین بمعلمتي في تصحیح األخطاء .   

۱٤. ) المؤمنون مخلصون ( عالمة رفع الخبر في الجملة الواو .                           ............... 



 : الثالث السؤال

 : الثانيمن العمود  اما یناسبھ األولمن العمود  لكل فقرة اختاري

 ( ب )    ( أ )           

.  الواو )  ( أ  التجسس -۱

. الضمة(ب)  االستطالع -۲

. أیھا  )ت( السخریة -۳

 تمسكي المسلمة-------- یا( -٤

 .) بالحجاب
 . المھذب )ث(

.أیتھا  )ج( الغیبة -٥

. ومعایبھم تتبع أسرار الناس )ح( أضعف الحركات -٦

ستراتیجیة اال)أول خطوة في خ( المفرد عالمة رفع المبتدأ -۷
 . القرائیة

الكتابة )د( أخو)-االسمین ( أبو عالمة رفع -۸

المكثر في الكالم دون تمییز  -۹
 وغیر المفید.المفید 

 االستھزاء بالقول أو العمل .) ذ(

المرافق على یحرصون  المھذبان -۱۰
 التي للكلمة الصحیحة اإلجابة اختاري(   العامة

 :) خط تحتھا

 الصاحب(ر) 

 مساعدة اآلخرین (ز)

مخاطبة بعضنا البعض بما نكره  (س)
 . من األسماء

ستراتیجیة في االآخر خطوة (ش)
 القرائیة

 المھذبون(ص)

 (ض) السكون



 ( ط ) األلف 

  

 الثرثارظ )  ( 

 یستر( ع )  

 الفتحة( غ )  

 الطماع( ك)  

 

 

 السؤال الرابع :

 اكتبي ما یلي بخط النسخ :

 ( إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق ) -

 

 

 

 ) إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بین أخویكم(

 



 

 

 

 ،ملیئة باألشجار واألزھاركانت ھناك حدیقة كبیرة  -
 

 

 

 

 وعندما أقبل  وكان الفالح یؤمھا كل یوم  لیرعاھا ،

 

 

 

 أظھرت األشجار فرحتھا فأخذت تتحدث عنھ .الّربیع 

 

 



 : مساخالسؤال ال

 أعربي الجمل التالیة:

 ـ المؤمنون صادقون۱

 المؤمنون ......................................

 ......................................صادقون  

 ـ الفتاتان مھذبتان .۲

 الفتاتان ........................................

 مھذبتان .........................................

 

 السؤال السادس :

 رتبي خطوات اإلستراتیجیة القرائیة :

 ع .أقرأ ـ أسأل ـ استطلع ـ استذكرـ أراج

 ـ ............          ۳ـ  ..........      ۲ـ .......    ۱

 ـ  ............٥ـ ......     ٤

 



 السؤال السابع :

 أمأل الجدول وفق القاعدة العامة لكتابة الھمزة:

 حركة الحرف حركة الھمزة الكلمة
 الذي قبل الھمزة

الحرف المناسب  قوى الحركاتأ
  لھا

     یرأف

     الرأس

     مسؤول

     رؤوف
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