
 1صفحة  ) سلسلة المعالي  ـ حمادة ماهر ( تليجرام األستاذ حمادة ماهر إعداد/
 

 

 

 

 الصف الرابع                                    سلسلة المعالي

 الثانياالختبار القصير 

 ) الفن عالم جميل (  الثانيةالوحدة 

 2202ـ  2120حسب التوصيف الجديد 

 ( الصف الرابع)  الوحدة الثانية مراجعة اختبار 

 ) املعيار / عدد الجزئيات  / الدرجة ( املعايير املطلوبة في االختبار :

 أوال : الكفاية العامة : القراءة واملشاهدة 

 درجتان           مقالي : جزئية واحدة                           (   ـ99حديقة الفراشات ص)(  1ـ  2)املعيار 

  درجات ثالثموضوعي : ثالث جزئيات                             ( 127مصنع الشوكوالته ص  ( 1ــــ   2املعيار ) 

 درجات  أربع                      جزئيات  موضوعي : أربع                      ( الثروة اللغوية) (     1ـ  3ـ   2)املعيار 

 ثانيا: الكفاية العامة : الكتابة

 ـ  الجملة الفعلية الجملة االسمية ( 134ـ ص 106ص لغتي الجميلة) (   1ـ  1ـ  3) املعيار 

 درجات أربع  جزئيتان   موضوعي :            درجتانقالي : جزئية واحدة    م                                                           

 درجة  15مجموع االختبار القصير 

 دفي نهاية املراجعة نموذج اختبار قصير حسب التوصيف الجدي

  حمادة ماهر :األستاذ 
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 . أّوالً : الكفاية العامة ) القراءةُ و المشاهدةُ (

 99حديقة الفراشات ص                                           ( 1ـ  2املعيار ) 

اقعة في إمارة "دبي " بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،  حاملا تصلون أصدقاءنا إلى حديقة الفراشات الو

ستصابون بالدهشة واالنبهار مما سترى أعينكم ، هذا ما حدث مع األخوين محمد وبدور عندما زارا هذه 

الحديقة ،فقد كانت أعينهما تتسع دهشة ،ورأساهما يدوران ذات اليمين وذات الشمال ، متتبعين عاملا من 

 ن واحد .الفراشات ، مختلفة األلوان واألحجام واألنـــــواع ، تجمعت كلها في مكا

عند وصول محمد وبدور إلى الحديقة ، كانت في  استقبالهما فراشة كبيرة وجهها ضاحك ، تمثل البوابة 

    الرئيسة للحديقة .

  جزئية واحدة. لسؤال في هذا املعيار مقالي وهذه األسئلة املوضوعية لتسهيل حفظ املعلومات على الطالبا

  ـ أختار اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين : أ (

 ـ تقع حديقة الفراشات في                  1

 ( ـ الكويتـــــــ الدوحة  ــــــــ  إمارة أبو ظبي  ــــــ  إمارة دبي)               

 عند وصول محمد وبدور إلى الحديقة ، كانت في  استقبالهما ـ 2

 ( ـ أطفال الحديقةـــــــــ فراشة صغيرة ـــــ فراشة كبيرة وجهها ضاحكـ ـــــمديرة الحديقة  )        

 ـ يبلغ عدد الفراشات في الحديقة     3

 ( فراشة 34000ـ ـــــــــفراشة  25000 ــــــــفراشة ـ 18000 ـــــــ فراشة 15000)                                                        

        فراشات مغطاة .ـ هذه الحديقة تعتبر أكبر حديقة 4

 ( في قارة أمريكا ـــــــ في قارة إفريقيا ـــــــفي قارة آسيا   ـــــفي العالم )                                                         

 جلبت الفراشات من مختلف العالم سواء من   5

 ( ياأو آسيا أو أسترال الالتينيةــــ أمريكا الالتينية أو إفريقيا أو أوربا ــــ أمريكا   أمريكا الالتينية أو إفريقيا أو آسيا)      

 كانت الفراشات الكبيرة مصممة من   6

 ــــــــــــ  اللوحات الرائعة ـــــــــ املباني العمالقة ـــــــــ األوراق امللونة ( الورود واألزهار ) 

 ــ الصور واللوحات الفنية التي تمأل أرجاء املتحف ، قد صنعت من 7

 ــــ فراشات بالستيكية ــ فراشات ذهبية ( فراشات حقيقية محنطةفراشات معدنية ــــ ) 

 بالجلوس في مقهى ــ ختم محمد وبدور زيارتهم8

 (  ــــ الفراشات الكبير ــ  الزوار األجانب ـــ الزوار العرب   الفراشات الصغير ) 
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 127ص  مصنع الشوكوالته                                                (  1ـ  2املعيار ) 

يعيش في بيت خشبــــــي صغير في ضواحي مدينة كبيرة ، يعشـــــــــــق  تشارلي طفل صغير من أسرة فقيرة ،

الشوكوالته كثيرا ، لكنه يصعب عليه الحصول عليها دائما ، حيث اعتاد الحصــــول عليها مرة واحدة في كل 

م مولده عام ، ويكون ذلك عادة في ذكرى يوم مولده إذ يتلقاها باعتبارها هدية من أفراد أسرته بمناسبة يو 

، وكان يحرص في كل مره يتلقى فيها قطعة الشوكوالته أن تستمر معه فترة طويلة ، فال يقضم منها إال قضمة 

 .ة واحدة كل يوم ، ليسمح ملذاقها الحلو الرائع أن يستمـــــر فترة طويل

  3السؤال في هذا املعيار موضوعي وهذه تدريبات عليه.        عدد الجزئيات 

 أختار اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين : أ (

 ـ تشارلي طفل صغير                                     1

 (ـ متكبر ــــــــــــ متوسط الحال ـــــــــــ غني ـــــ  فقير  )   

 ـ يحصل تشارلي على الشوكوالته مرة واحدة كل      2

 ( عامـــــ  ـ شهر ــــــأسبوع  ــــــ يوم  ـ)         

 .الحصول على الشوكوالته في ذكرى تشارلي ـ اعتاد  3

 ( يوم العلم ـــــيوم مولد والده ـ ــــــيوم تفوقه ـ ـــــــ  يوم مولده)   

 أمام العبارة الخاطئة :(   × أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  (    √ـ ضع عالمة )     ب(

 (  √ـ املشكلة التي كانت تواجه تشارلي كل يوم صعوبة الحصول على الشوكوالته الذي يحبها .      )     

 (    √ـ يستمتع تشارلي بمذاق الشكوالته ألطول فترة بأن يقضم منها قضمة واحدة كل يوم .            )    

 (   √)                   الشوكوالته .                          ـ األمنية التي كان تشارلي يتمنى أن تتحقق دخوله مصنع 

 ةخمس(   ×   )                            ـ في إعالن ونكا قرر السماح ألربعة أطفال فائزين بزيارة املصنع .                          

  غالية(   × اللذيذة ورخيصة الثمن .                    )   ـــ اشتهر مصنع ونكا بجودة ما كان يصنعه من الشوكوالته

 (  √ــ ما يشوق تشارلي للشوكوالته تللك الرائحة العطرة التي كانت تنبعث من املصنع باستمرار.  )    

 خمس(   × قام ونكا بوضع ثالث بطاقات ذهبية تحت الغالف العادي للشوكوالته في مسابقته .                )    ــــ 

 (ليس    × ـــ ونكا رجل عجوز لديه عائلة كبيرة ولديه عديد كبير من األوالد .                                                       )   

 محب(   × )                       ـ منح ونكا املصنع لــ " تشارلي  ألنه طفل صالح وغير محب للشوكوالته .                      
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 ملتابعة الجديد من سلسلة املعالي االنضمام لقناة) سلسلة املعالي ـ حمادة ماهر ( على التليجرام ( 1ـ  3ـ  2املعيار ) 

 مترادف الكلمات اآلتية 

 ............ ... أنحاء............ : أرجاء

 .............. مجهزة............:  مهيأة

 .................منتظر..........:  مرتقب

 ضد الكلمات اآلتية :

 ..............باهتة......قبيحة............ :زاهية

 ......................مر.......... حلو :

 مفرد الكلمات اآلتية :

 ...............بناء............ أبنية

 ..............مرج.............:  مروج

 ..................ضاحية.........:  ضواحي

 جمع الكلمات اآلتية :

 ....................زوائر............... : زائر

 ......................صناعات..........: صناعة

 ................... أغلفة.............:  غالف

 حادثة  ـــ محادثة  ــ  حوادث ــ أحداث  ــــ حادث  ــــــ حديث ( )  حدث "التصريف " 

 ............... سير في الشارع حادثةشاهدت ...... 

 ............ عن الرسول صلى هللا عليه وسلم  . حديث............إلى  معت تسا

 ....... عبر الهاتف . محادثةتواصلت مع صديقي عن طريق .....

 ........ قصة حديقة الفراشات . بأحداث...............استمتعت 
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 134ص    106( ص3لغتي الجميلة )    ( 1ـ  1ـ  3املعيار ) 

 مفيدة مبتدئا بالكلمة امللونة . ـ أرتب الجمل اآلتية ألكون جملة اسمية1

 ـ فنالخط العربي ـ جميل ـ 

 ..............................................................................الخط العربي فن جميل ................................

 قراءةقصص ـ ممتعة ـ الشعوب ـ 

 ........................................................... ممتعة الشعوب قصص قراءة....................................

 ـ ترسم  ـ لوحاتأختي رائعة ـ  

 ..............................................................رائعة لوحات ترسم أختي...................................

 ـ مبدعان  الفنانانالصغيران ـ 

 ..................................................................مبدعان الصغيران الفنانان...........................

 املوسيقيون مقطوعات ـ عاملية ـ عزفوا ـ 

 ......................................................... عاملية مقطوعات عزفوا املوسيقيون ..............................

 كويتيتان .املصورتان ــ املشاركتان  ـــ في املسابقة ــ 

 ...........................................املصورتان املشاركتان في املسابقة كويتيتان ...........................

 ـ أبين نوع الجمل اآلتية وأحدد ركنيها2

 .النشاط املسرحي ممتع

 .............................................اسميةنوع الجملة.................

 ................................مبتدأ........................... ويسمى .................النشاط........................الركن األول 

 .........................................خبر...........................ويسمى .....................ممتعالركن الثاني : .....................

  .علم الكويت مرفرف عاليا

 .............................اسميةنوع الجملة.................................

 ........................مبتدأ..................................... ويسمى ..................علمالركن األول : .........................

 .....................خبر..................................... ويسمى ...............مرفرف.......................الركن الثاني : ..

 .أختي جنى مصورة ممتعة 

 ............................................اسميةنوع الجملة..................

 ................................................مبتدأ........................................ ويسمى..............أختيالركن األول : ....................

 ...........................................خبر......................................... ويسمى . ...........مصورةالركن الثاني : .....................

 .املعلم املخلص محبوب من طالبه

 .............................................اسميةنوع الجملة.................

 .......................محبوب........... :  الثاني الركن............................................ املعلمالركن األول : ..................
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 ـ أمأل الفراغات اآلتية ألكون جمال اسمية مناسبة : 3

 ..............................................رائعة................ـ الكاتبة 

 ..........................................مرفرف.........ـ علم الكويت 

 ...........................................عزيز...................ـ الوطن 
 

 ـ أضع خطا تحت الكلمة التي يتم بها املعنى4

 حكايات مسلية . يقرأـ عبد الرحمن 

 مبدعة .مصورة ـ أختي جنى 

 . ممتع ـ النشاط املسرحي
 

 ـ أرتب الجمل اآلتية ألكون جملة فعلية 5

 ـ العصفور ـ يغرد ــ الربيع ـ في ـ فصل 

 .........................................................................................العصفور في فصل الربيع يغرد..............................

 ـ الفراشات  ـ تطير ـ العصافير ـ خلف 

 ...................................................................تطير الفراشات خلف العصافير..............................................

 ـ الورود  ـ  الجميلة ـ في ـ الربيع ـ تتفتح ـ فصل 

 .........................................تتفتح الورود  الجميلة في فصل الربيع.......................................
 

 ـ أبين نوع الجملة وأحدد ركنيها6

 فتح خالد كراسة الرسم

  ..............فعليةنوع الجملة : 

 .............) تبدأ به الجملة الفعلية(.............فعل............ويسمى ......................فتح...............الركن األول 

 ..........بعمل الفعل ( ) يقوم ......... فاعل..............ويسمى ................. خالد.................الركن الثاني

 يغرد العصفور فوق الشجرة

 .......................... فعلية..........................نوع الجملة : 

 ......................................فعل..............ويسمى ........................... يغرد.........................الركن األول 

 ...................................فاعل.................ويسمى .................... العصفور .......................الثانيالركن 

 يستمتع الناس بفصل الربيع

 ......................................فعلية..............نوع الجملة 

 ............................................فعل........ويسمى..................................يستمتع.................. الركن األول:

 ........................................فاعل............ويسمى..................................الناس..................الركن الثاني : 
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 :من قام بالفعل في الجمل اآلتية ـ أضع خطا تحت الكلمة الدالة على7

 بغزارة في فصل الشتاء. األمطار ـ تسقط 

 في الحدائق مسرورين . ألطفالاـ يمرح 

 إلى املتنزهات في فصل الربيع . الناس ـ يخرج

 

 ـ أجعل كال من الكلمات اآلتية فاعال في جملة من إنشائي.8

 ................................................كتب الكاتب القصة ....................... "الكاتب" ــــ ـ

 ...................................تنمو الشجرة في الحديقة............................"الشجرةـــــ 

 .....................................أكلت القطة الطعام ............................. " القطة ــ " 
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  الوحدة الثانيةاالختبار القصير                                                                                    1نموذج وزارة التربية                      

 الصف الرابع                                                قسم اللغة العربية                                                          

 م 2022/ 2021العام الدراس ي                                                                             سلسلة املعالي ( حمادة ماهر 

 
 

 أوال : الكفاية العامة ) القراءة واملشاهدة(

 درجتان                                                                                                                                            ( 1ـ  2املعيار ) 

يدوران ذات اليمين وذات الشمال ، متتبعين عاملا من الفراشات ، مختلفة  فقد كانت أعينهما تتسع دهشة ،ورأساهما" 

ـــواع ، تجمعت كلها في مكان واحد .  األلوان واألحجام واألنــ

 ، تمثل البوابة الرئيسة للحديقة عند وصول محمد وبدور إلى الحديقة ، كانت في  استقبالهما فراشة كبيرة وجهها ضاحك 
 

ـــ 1  ؟ من استقبل محمد وبدور عند وصولهما إلى الحديقة  ــ
 

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

 

  درجات ثالث                                                                                                                                                                                  

وهو الرجل الذي يملك املصنع بنشر إعالن علقة على باب مصنعه كتب فيه : قررت أن  وفي صباح أحد األيام قام ونكا ،

أسمح لخمسة أطفال بزيارة مصنعي ، وسأصطحب هؤالء األطفال املحظوظين في جولة معي ليطلعوا على أسرار صناعة 

 الشوكوالته وسحرها .

 أمام العبارة الخاطئة :(  × أمام العبارة الصحيحة وعالمة )   (    √ب( ـ ضع عالمة )    

 ـ في إعالن ونكا قرر السماح ألربعة أطفال فائزين بزيارة املصنع .                                                      )     (

 ـــ اشتهر مصنع ونكا بجودة ما كان يصنعه من الشوكوالته اللذيذة ورخيصة الثمن .                    )    ( 

 ـ قام ونكا بوضع ثالث بطاقات ذهبية تحت الغالف العادي للشوكوالته في مسابقته .                )      (ـــ
 

 درجات 4                                                                                                                   ( 1ـ  3ـ 2املعيار ) 

 ــ  متفرقة ( أنحاءـــ  مجهزة   ـــ   منتظر ) :  أرجاء ـ مرادف1

 ( ناعمة ــ    مضيئة ــ  المعة   ــ    باهتة)  :    زاهية ضد ـ  2

 (مزارات  ــ    زائرات ــ   مزار   زوار   ــــ    )     : زائر  ـ جمع 3

 .أختار التصريف املناسب من كلمة ) حدث ( للفراغ في الجملة التالية ـ 4

ـــــ  محادثة ـــ  حوادث (ي)  حد  ث  ـــ  حادثة  

 . استمعت إلى ........................... عن الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 .......................... /4الصف :           .........................................................................................سم : اال

2222222/........................................... 
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                                ثانيا : الكفاية العامة ) الكتابة (

 درجات  6                                                                                                                 ( 1ـ  1ـ  3املعيار ) 

 أمأل الفراغ اآلتي ألكون جملة اسمية مناسبة : ـ 1

 ـ علم الكويت ..............................................................

 : أرتب الجمل اآلتية ألكون جملة فعليةـ  2

 ـ العصفور ـ يغرد ــ الربيع ـ في ـ فصل 

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

 املعلم املخلص محبوب من طالبه.ــ 3

 الجملة........................................................نوع 

 .................................. الركن الثاني : الركن األول : .............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10صفحة  ) سلسلة المعالي  ـ حمادة ماهر ( تليجرام األستاذ حمادة ماهر إعداد/
 

  الوحدة الثانيةاالختبار القصير                                                                          2نموذج وزارة التربية                                

 الصف الرابع                                                قسم اللغة العربية                                                          

 م 2022/ 2021العام الدراس ي                                  سلسلة املعالي ( حمادة ماهر                                            

 

 أوال : الكفاية العامة ) القراءة واملشاهدة(

 درجتان                                                           (                                                                                  1ـ  2املعيار ) 

اقعة في إمارة "دبي " بدولة اإلمارات العربية املتحدة ، ستصابون "  حاملا تصلون أصدقاءنا إلى حديقة الفراشات الو

الدهشة واالنبهار مما سترى أعينكم ، هذا ما حدث مع األخوين محمد وبدور عندما زارا هذه الحديقة ،فقد كانت أعينهما ب

تتسع دهشة ،ورأساهما يدوران ذات اليمين وذات الشمال ، متتبعين عاملا من الفراشات ، مختلفة األلوان واألحجام 

ـــواع ، تجمعت كلها في مكان واحد .  واألنــ

ـــ أين تقع حديقة الفراشات ؟1  ــ

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

 

  ثالث  درجات                                                                                                                                                                                

ــــق الشوكوالته كثيرا ،  تشارلي طفل صغير من أسرة فقيرة ، ــ ـــ ــــي صغير في ضواحي مدينة كبيرة ، يعشــ يعيش في بيت خشبــ

لكنه يصعب عليه الحصول عليها دائما ، حيث اعتاد الحصــــول عليها مرة واحدة في كل عام ، ويكون ذلك عادة في ذكرى 

م مولده ، وكان يحرص في كل مره يتلقى فيها قطعة يوم مولده إذ يتلقاها باعتبارها هدية من أفراد أسرته بمناسبة يو 

ــــر  الشوكوالته أن تستمر معه فترة طويلة ، فال يقضم منها إال قضمة واحدة كل يوم ، ليسمح ملذاقها الحلو الرائع أن يستمـ

 .فترة طويلة 

 أ ( أختار اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :

 في ذكرى.ـ اعتاد تشارلي الحصول على الشوكوالته 

ـــيوم مولده  ـ)    ــ ـــيوم تفوقه ـ ـ ــــيوم مولد والده ـ ـــ  ( يوم العلم ـ

 أمام العبارة الخاطئة :(  × أمام العبارة الصحيحة وعالمة )   (    √ب( ـ ضع عالمة )    

 )    (      ـ املشكلة التي كانت تواجه تشارلي كل يوم صعوبة الحصول على الشوكوالته الذي يحبها .

 )    (                  ـ منح ونكا املصنع لــ " تشارلي  ألنه طفل صالح وغير محب للشوكوالته .                      

 درجات 4                                                                                                                   ( 1ـ  3ـ 2املعيار ) 

 ) عادية ـــ  مجهزة   ـــ  متعرجة ــ  متفرقة (ـ مرادف مهيأة : 1

 ) رائج  ــ  مرج  ــ  مارج  ــ  جارم (  :   مروج ـ مفرد  2

 ) أغلفة ــ  غافات ــ  غالفات  ــ  مغلف (:  غالف ـ جمع  3

 أختار التصريف املناسب من كلمة ) حدث ( للفراغ في الجملة التالية .ـ 4

ـــــ  محادثة ـــ  حوادث (  )  حدث  ـــ  حادثة  

 .شاهدت ...... .................... سير في الطريق 

 .......................... /4الصف :           .........................................................................................سم : اال

2222222/........................................... 

 

 

 



 11صفحة  ) سلسلة المعالي  ـ حمادة ماهر ( تليجرام األستاذ حمادة ماهر إعداد/
 

 ثانيا : الكفاية العامة ) الكتابة (                               

 درجات  6                                     (                                                                             1ـ  1ـ  3املعيار ) 

 فاعال في جملة من إنشائي.الكلمة التالية ـ أجعل 1

 ......................................................................." الكاتب" ــــ ـ

 ـ أضع خطا تحت الكلمة التي يتم بها املعنى4

ــــ ـ  أختي جنى مصورة مبدعة .ــ

 ـ أبين نوع الجملة وأحدد ركنيها3

 يستمتع الناس بفصل الربيع

 ....................................................نوع الجملة 

 الركن األول: ....................................................

 الركن الثاني : ....................................................

 


