
 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 (8102-8102الفصل األول )مذكرة الوحدة الثانية للّصف الّرابع 

  مذكرة مختصرة على كفايات االختبار فقط. 
  (8_3_3(+)0_3_3(+)0_0_3(+)0_3_8(+)0-8)وهي الكفاية 

 األستاذ أحمد أبو نصر. 
  40425522لالستفسار أو إعطاء الملحوظات التّواصل. 

  الدعاء ألخي فلعلكم إلى هللا أقرب أرجو منكم. 
 

 

 :درس حديقة الفراشات (0-8)المعيار

 

 : أمألُ الفراغ بما هو مطلوب -0

 ................... .هو: مرادف تُمِعُن )تُمِعُن هندُ النّظَر في البرنامج الدّراسي   -أ

 .................... .هو  :مفرد أجهزة)أجهزةُ الحاسوُب متطورةٌ في مدرستنا -ب

 ..................... . هو:جمع ُمتحف)ُمتحُف العثمان من أقدِم متاحف  الكويت-جـ

 

  



 

 

 -:درس مصنع الشوكوالتة(0_8)المعيار

 :أُكتُُب رسالةً قصيرةً لتشارلي _

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

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

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

 -:أكتب رسالةً قصيرة لونكا _

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

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

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

 

 -:3ُمعجمي (0_3_8)المعيار

 

 المترادف الكلمة المفرد الجمع الجمع المفرد

 تُدقَقُ  نتُمعِ  ِجهاز   أجهزة   متاِحف   متحف  

 تنهمرُ  تنسابُ  شعاع  أشعة   كنوز   كنز  

 ُمْنتََظر   ُمرتقب تصميم   تصاميم   زوار   زائر  

 ِظل   فيء ّشعب   شعوب   ُصنّاع   صانِع  

 سقُط الدّمع بقوة ذرفَ     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 -:5درس ُمعجمي (0_3_8)المعيار

د الكلمة  الّضِ
 

 تضيقُ  تتسع

قَتْ  عتْ تجم    تفر 

 وداع   استقبال  

 منفصلة   متصلة  

 تُْرِجعْ  تأخذُ 

 غني   فقير

 يَْسُهلْ  يصعب

 يَْمنَعُ  يسمح

 َمغمور مشهور

 تخلىيَ  يرافق

  

 

   

 -:3لغتي الجميلة(0_0_3)المعيار

 

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

 



 

 

 

 -:5لغتي الجميلة(0_0_3)المعيار

 -:ثالثة جمٍل تامٍة عن النّشاط الذي تشارك به  أّْكتُبُ -0_

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

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

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

 

 

 -:3كتابتي الصحيحة(0_3_3)المعيار-

 :أَضيُف حرف الباء على الكلمات التّالية مع تغير ما يلزم(أ

 ..............الّسيارة-0

 .............القافلة -8

 :.................المنارة-3

 :......................الطبيعة-5

 :أمألُ الفراغ بالكلمة المناسبة من الخيارات (ب

 (الفرح_اإلجازة_المهنة_الوظيفة_النّادي_الّسعادة)

 ............... .لعبُت مع صديقي في -0

 .عندما أتفوق في دراستي ..........أشعُر ب-8

 .نزوُر جدتي .........في -3

 

 



 

 

 

 

 

 

 -:5كتابتي الّصحيحة(0_3_3)المعيار

- : (أل التعريف )دخل الالم على الكلمات التي احتوتأُ 

 .............................:المكتبة-0

 ................................:الليل  -8

 .............................:ساللبا-3

 ..................................:الحوار-5

 

 

 

 

ً (8_3_3)المعيار  -:كيف أـُصّمُم إعالنا

 :أمألُ خريطة النّص اإلعالني بموضوع  تم اختياره _



 

 

 

 

 

 -:لولو الّصغيرة تفعل أشياء غريبة(8_3_3)المعيار

 



 

 

 

 نتذكر

 بعض دروس النّحو 

 :الالم الّشمسية والقمرية  -0

احتوت الالم الّشمسية على الشدة بعد الالم وهي بحروف صغيري عند كتابتها  يا

 :معينة عندما يَْصعُُب عليك الفهم تذكر هذه الحروف وهي 

 ..النّ ..اللّ ..الظّ ..الطّ ..الضّ ..الصّ ..الشّ ..السّ ...الزّ ...الذّ .الدّ .الثّ ..التّ 

 رية  فعند الكتابة احتوت الالم سكوناً فقطوما تبقى يكون الماُ قم

 .اْلبطريق.مثال اْلمنارة

ال يتغير شيء  (أل التعريف )عندما نضيف الحروف اآلتية على كلمات احتوت -8

 (واو_فاء_كاف_باء) :بالكتابة 

 .طائرةكال فالطائرة..والطائرة..بالطائرة.....الّطائرةُ 

 .المبتدأ والخبر : الجملة االسمية لها ركنان -3

 .هو االسم الذي نبتدأ به الجملة  :المبتدأ _

 .وهو االسم الذي يُخبرنا عن المبتدأ  :الخبر_

 .نشيطٌ  الولدُ 

 .مبتدأ:الولد

 .خبر:نشيطٌ 

 (أي معرفة االسم ) من عالمات االسم 

 .دخول أل التعريف -أ

 . بآخرهقبول التنوين _ب

 دخول حرف الجر عليه -جـ

 

 (أل التعريف ) دخول الالم على كلمات احتوت على  -5

 :عند دخول الالم عليها بالكتابة األلف فإننا نحذف

 .للسكوت:لسكوت ا

 .للمهرجان:المهرجان

 



 

 

 . الفعل والفاعل: لها ركنان  فعليةالجملة ال-4

 . كلمة تدلُّ على حدٍث مقترٍن بزمنٍ هو  : فعلال_

 . يدل على من قام بالفعلوهو االسم الذي  :فاعلال_

 .يقرأ الّطالُب الدّرسَ _

 .كتَب محمدٌ الواجبُ _

 .درس التّلميذ الدّرسَ _

 .مع تمنياتي لكم بالنَّجاح

 .أبوعيسى.أ

 

 


