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 2صفحة   المعالي [إعداد األستاذ حمادة ماهر]
 

 قطرة الماء

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

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

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

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

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

 . (القراءةُ و المشاهدةُ ) الكفاية العامة : أّوالً 

 29صـــ( قطرة ماء )   :                   ( 0ـ  9) المعيار 

تثاءبت قطرة الماء وهي تحتضن أمها السحابة الكبيرة ، وضمتها وهي تنوي العودة إلى النوم مرة أخرى " 

ويجب أن ... إنه يوم المطر ... لكن أمها أصرت على إيقاظها لكي تقوم بعملها الذي خلقت من أجله ...

أن تهبط إلى األرض ، خافت قطرة الماء من سقوطها ، فالمكان مرتفع جدا تترك حضن أمها السحابة و

ولكنها في النهاية تمنت أن تسقط في مكان جميل ، وأال تسقط في مدينة البشر وسط األوحال ، فلن .... 

 ......"ينالها في هذه الحالة إال اتساخها فقط 

 :أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي(  ×)أمام العبارة الصحيحة وإشارة ( √)ـ  أضُع إشارة 1

ق وِطها؛ ِمنْ  الَماء َقْطَرة   خاَفتأ ـ  ْرَتفِع   َفالَمكان   س  ا م   )      (                    .جد ًّ

 )      (              .األَْوحال َوْسطَ  الَبَشرِ  َمديَنةِ  فِي َتْسق طَ  القطرة أَنْ   َتَمنَّتْ ب ـ 

 )      (.       في باطن األرض وسقت شجرة البرتقالغاصت قطرة الماء جـ ـ 

 )      (       .لم ترتفع قطرة الماء إلى السماء بل بقيت في األرض حزينة  د ـ 

 :ـ أكمل الشكلين اآلتيين بالمعلومات التي أفدتها من النص عن كل مما يأتي  9

 ـ دورة حياة النبات  2             ـ دورة حياة قطرة الماء                                   1

 

 

 

 

 

 

 ـ ما المغزى من قصة قطرة ماء ؟ 3

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

 .ـ أذكر معلومتين أفدتهما من القصة  4

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

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

 النبات

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

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

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



 3صفحة   المعالي [إعداد األستاذ حمادة ماهر]
 

 المشكلة الحل األحداث الشخصيات المكان والزمان

 32صــ ( صانع القماش   )                               

نع في قديم الزمان كان هناك رجل يصنع أقمشة للمراكب الشراعية ، وكان يقضي العام كامال في ص

كميات كبيرة من األقمشة حتى يبيع ألصحاب المراكب بعد ذلك ،وفي سنة من السنوات ، وبينما هو ذاهب 

 .لبيع إنتاج السنة التي قضاها في صناعة القماش

 ـ أكتب قصة قصيرة عن صانع القماش موضحا فيها أحداثها ومستعينا بالخريطة الذهنية1

 

 

 

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

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

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

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

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

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

 ( 0ـ  2ـ  9) المعيار 

 مترادف الكلمات اآلتية 

 ............................. :يتكدر  ........................ :مأزق  ........................... :تستمد  ............................. :ندية  .............................. :انسيابية 

 :ضد الكلمات اآلتية 

 ..................................................... :بهجة  ...................................................... :بائس 

 :مفرد الكلمات اآلتية 

 ................................ :نقوش  ................................... :بحارة  ...........................................:خواطر  .........................................:أوحال 

 :جمع الكلمات اآلتية 

 ................................. :مملكة  ................................. :مزحة  ................................. :غذاء  ................................. :جزء 

 :سكن " التصريف 

 (المدرسة ) في جملتين من إنشائي في مجال (  سكن ) مختلفين من كلمة  أوظف تصريفين

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

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

 صانع القماش



 4صفحة   المعالي [إعداد األستاذ حمادة ماهر]
 

 92صــــ( ورقة حياة )                    ( 9ـ  9) المعيار 

لم أستطع حينها مقاومة الرياح ، كانت الرياح أقوى من .كانت تلك الليلة عاصفة مظلمة عزيزة المطر 

على التعلق بأمي لم أفق إال في صباح اليوم التالي وأنا ملقاة في مكان ال أعرفه ، كنت أشعر بالبر  قدرتي

وفجأة حملتني يد ناعمة مسحت التراب عني فشعرت لحظتها بالحياة تسري في .....والخوف والوحدة 

 .عروقي 

 :اآلتية  باستخدام أدوات االستفهام( صديقة الورقة الجديدة ) ـ أطرح أسئلة حول 1

 المكان .......................................................................................................................................................................

 الزمان .....................................................................................................................................................................

 الشخصيات ......................................................................................................................................................................

 األحداث ...................................................................................................................................................................

 المشكلة .....................................................................................................................................................................

 الحل ...................................................................................................................................................................

 

 ـ ما سر سعادة الورقة الخضراء بعد انتقالها للكتاب الجديد ؟2

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

 .ـ أستنتج الفكرة الرئيسة من قصة ورقة الحياة3

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

 92صـــ ( عندما فقد الملك أحالمه ) 

فقد اكتشف أنه منذ وقت طويل لم  يروى أن ملكا عظيما استيقظ من نومه وهو في غاية القلق واالنزعاج ،

يعد يرى أحالما في منامه ، وكم حاول األطباء بعد هذا االكتشاف أن يساعدوا الملك ، لكنهم عجزوا عن 

 .ذلك ، ولم يجدوا في كتبهم تفسيرا لغياب األحالم ، أو دواء يعيدها 

 :أجب عن األسئلة اآلتية 

 ؟ـ ماذا اكتشف الملك بعد استيقاظه من النوم 1

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

 على الملك الحلول ؟ـ من الذي اقترح 2

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

 



 5صفحة   المعالي [إعداد األستاذ حمادة ماهر]
 

 ـ ماذا اقترح الوزير على الملك ؟ 3

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

 ـ كيف أصبحت المدينة بعد أيام من اقتراح الوزير ؟4

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

 ـ أين اجتمع الناس ؟5

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

 ـ ما االقتراح الذي قدمه ابن الملك ألبيه ؟ 6

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

 ـ متى شعر الملك بالسعادة ؟ 7

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

 ـ أكمل الجدول اآلتي بأدلة من النص  8

 األدلة صفات الملك م

 منزعج/ قلق  1
............................................................................................................. 

 حزين 2
............................................................................................................. 

 سعيد 3
............................................................................................................. 

 .ـ أستخلص الفكرة الرئيسة للنص  9

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

 39صــــ( قطعة سكر ) 

ذات صباح استيقظ سكان الغابة على .د ميمون قرد صغير ، اشتهر بين رفاقه بالبخل والطمع في آن واح

لماذا نراك : نادى القرد الكبير ميمونا قائال . صوت ضحكاته العالية وهو يقفز بين األغصان فرحا مرحا 

لقد عثرت على قطعة سكر ، وسأذهب فورا ألغسلها : سعيدا أكثر من أي يوم آخر ؟ فتح ميمون كفه قائال 

 .لتكون نظيفة ، ثم آكلها وحدي 

 من الذي نادى ميمون ؟ ـ1

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

 يقظ سكان الغابة ؟ـ متى است 2

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



 6صفحة   المعالي [إعداد األستاذ حمادة ماهر]
 

 سكر ؟ـ أين وجد ميمون قطعة ال 3

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

 ـ ما صفة ميمون الشهيرة ؟ 4

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

 ـ ماذا حصل لقطعة السكر عندما غسلها ميمون ؟ 5

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

 ـ لماذا اتجه ميمون إلى نبع الماء ؟ 6

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

 .( قطعة سكر ) ـ أستخلص الفكرة الرئيسة لنص  7

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

 

 ( 0ـ  0ـ  2) المعيار 

 :تي تحتوي على حروف تنطق وال تكتب في الجمل اآلتيةـ أحوط الكلمات ال1

 .ـ الرحمن من أسماء هللا الحسنى 

 ـ هذا الولد يقبل رأس والده احتراما وتقديرا

 .ـ نجح التلميذ الذي ثابر على الدراسة

 :ـ أمال الفراغات بكلمات تحتوي على حروف تنطق وال تكتب2

 (هذه  ـ لكن ـ الرحمن ـ السموات ـ هذا ) 

 .من سور القرآن العظيمة.............................................سورة 

 .القصص مليئة بالعظة والعبر .............................................

 .الوقت مر سريعا  .............................................قضيت وقتا ممتعا مع أصحابي 

 .واألرض في ستة أيام ..........................................الى ـ خلق هللا ـ سبحانه وتع

 

 



 7صفحة   المعالي [إعداد األستاذ حمادة ماهر]
 

 :ـ أصنف الكلمات اآلتية إلى اسم وفعل وحرف3

 على   ـ فواقع ـ طحالب ـ غاص ـ اسبح ـ من  ـ إلى ـ يمسك ـ سمك

 حرف اسم فعل

   

   

   

   

 

 :من الجمل  ـ أضع كل فعل من األفعال اآلتية في المكان المناسب له 4

 (اشكر     ـ     أشكر    شكرت  ـ ) 

 .العامل الذي ساعدني باألمس .................................................ـ 

 .العامل الذي سيساعدني  .................................................ـ سوف 

 .من يساعدك دائما .................................................ـ 

 ( 9ـ  2) المعيار 

ا  أكتب   ن   نصًّ  ينا    التطوعي   العملِ  عن معلومات   َيَتضمَّ وعبارات  سليمة   بلغة   وم شاَركتي فيه، دوري مب 

 . مترابطة  

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

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

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

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

 .أكتب نصا عن الرفق بالحيوان بلغة سليمة وعبارات مترابطة مراعيا ترتيب الكلمات فيها ترتيبا واضحا 

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

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

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

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

 (22212029) لطلب نسخة مع اإلجابة االتصال بالرقم التالي 

 



 8صفحة   المعالي [إعداد األستاذ حمادة ماهر]
 

 االختبار التجريبي القصير للوحدة األولى              وزارة التربية                                         
  الصف الرابع                                 قسم اللغة العربية                             

 م 2121/ 2119العام الدراسي                                            حمادة ماهر ( سلسلة المعالي 
 

 (القراءة والمشاهدة) الكفاية العامة : أوال 
 درجات 3                                                                                  ( 0ـ  9) المعيار 

وضمتها وهي تنوي العودة إلى النوم مرة أخرى  تثاءبت قطرة الماء وهي تحتضن أمها السحابة الكبيرة ،" 
ويجب أن ... إنه يوم المطر ... لكن أمها أصرت على إيقاظها لكي تقوم بعملها الذي خلقت من أجله ...

تترك حضن أمها السحابة وأن تهبط إلى األرض ، خافت قطرة الماء من سقوطها ، فالمكان مرتفع جدا 
تسقط في مكان جميل ، وأال تسقط في مدينة البشر وسط األوحال ، فلن ولكنها في النهاية تمنت أن .... 

 ......"ينالها في هذه الحالة إال اتساخها فقط 

 :أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي( × )أمام العبارة الصحيحة وإشارة ( √)ـ  أضُع إشارة 1

ق وِطها؛ ِمنْ  الَماء َقْطَرة   خاَفتأ ـ  ْرَتفِع   َفالَمكان   س  ا م   )      (                    .جد ًّ

 )      (              .األَْوحال َوْسطَ  الَبَشرِ  َمديَنةِ  فِي َتْسق طَ  القطرة أَنْ   َتَمنَّتْ ب ـ 

 )      (.       في باطن األرض وسقت شجرة البرتقالغاصت قطرة الماء جـ ـ 

 درجات 3                                                                               ( 0ـ  2ـ 9) المعيار 

 ............................................ :ـ مرادف انسيابية 1

 ............................................ :ـ مفرد أوحال  2

 ............................................ :ـ جمع جزء  3

 :في الفراغ اآلتي (  سكن)أضع اسما مناسبا من تصريفات كلمة  ـ 4

 .وهدوء ......................في  الطالب المجتهد يعيش 

  درجات 3                                                                                  ( 9ـ  9) المعيار 

 92صـــ ( عندما فقد الملك أحالمه ) 

يروى أن ملكا عظيما استيقظ من نومه وهو في غاية القلق واالنزعاج ، فقد اكتشف أنه منذ وقت طويل لم 

يعد يرى أحالما في منامه ، وكم حاول األطباء بعد هذا االكتشاف أن يساعدوا الملك ، لكنهم عجزوا عن 

 .ذلك ، ولم يجدوا في كتبهم تفسيرا لغياب األحالم ، أو دواء يعيدها 

 .أستخلص الفكرة الرئيسة للنص  ـ 1

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

 ........................../ 9:الصف            .........................................................................................: سم اال

9999999/........................................... 

 

 

 



 9صفحة   المعالي [إعداد األستاذ حمادة ماهر]
 

 :ـ أكمل الجدول اآلتي بأدلة من النص  8ـ 2

 األدلة صفات الملك م

 .................................................................................................................................................................. منزعج/ قلق  1

 ......................................................................................................................................................... حزين 2

 ......................................................................................................................................................... سعيد 3

 

                                (الكتابة ) الكفاية العامة : ثانيا 

  درجتان                                                                               ( 1ـ  1ـ  3) المعيار 

 :اآلتية ةـ أحوط الكلمات التي تحتوي على حروف تنطق وال تكتب في الجمل1

 ـ هذا الولد يقبل رأس والده احتراما وتقديرا

 أصنف الكلمات اآلتية إلى اسم وفعل وحرف ـ 2

 ـ    غواص  إلى  ـ    يمسك  

 حرف اسم فعل

   

 

 درجات 9                                                                               ( 9ـ  2) المعيار 

 .أكتب نصا عن الرفق بالحيوان بلغة سليمة وعبارات مترابطة مراعيا ترتيب الكلمات فيها ترتيبا واضحا 

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

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

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

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

 


