
  

:                                           االسم 

 ... الرابع : لغة عربية          الصف و الشعبه: المادة ((     أستطيع أن أفعلها)) 

 مراجعة اختبار الفصل الثاني

 أجب عن األسئلة اآلتية من خالل درس معطفي القرمزي :  

 معنى كلمة أناقة :....................._                 معنى كلمة يتسلل:.........................1

 :..................معنى كلمة االنتقاد _                 الخيبة  :........................معنى كلمة    -
-    

  جمع كلمة معطف :.........................            _ مفرد كلمة أزرار :.................... -

 ضد كلمة سعيدة :...........................            _ ضد كلمة الغضب :................... -

 

ما سبب تمسك الفتاة بمعطفها القرمزي ؟ -

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

 كيف استطاعت الفتاة أن تطور من موهبتها ؟  -

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

 ؟ الصغيرة الفتاة شخصية صف   -

- ......................................................................................... 

 ما الذي جعل الفتاة تشعر بالحزن الشديد ؟  -

 

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

 كيف استطاعت الفتاة أن ترتدي معطفها من جديد؟   -

 

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

 متى اشترت االم المعطف البنتها ؟  -

 

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

-  

 

 



 

 النشيد  

 من خالل قراءتك للنشيد أجب عن األسئلة اآلتية : 

 ما معنى كلمة الشهب : ...........................     -

 ما معنى كلمة اللهب :.............................  -

 ضد كلمة احتجب :................................  -

 ضد كلمة غاب :...................................  -

 

 بماذا تشعرنا الشمس ؟  -

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

 في أي فصل من الفصول األربعة تكون الشمس ساطعةً ؟  -

 

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

 لنشيد عبارة عن حوار بين : كانت ا -

 

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

 أين تذهب الشمس بعد الغروب ؟  -

 

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

 ذا وصف الشاعر الشمس ؟ بما -

 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

  و ــحــالن

 

 اقرأ الفقرة اآلتية و أجب عن األسئلة اآلتية : 

 مضى عشرون عاماً على ذلك اليوم الذي ارتديت فيه معطفي القرمزي الجميل 

 حرصت خاللها على تطوير هوايتي و دعمها بالخبرة و الممارسة. هذا ما كنت أحلم به 

فقد كنت آخذ دروساً في الخياطة خالل اإلجازات الصيفية .ثم حصلت على بعثة دراسية لتعلم 

 ن .التصميم على أيد أمهر المصممي

 :.......................... تنوين فتح –:.........................       اضيفعل م -

 اسم مجرور:.......................  –حرف جر :............................       -

 _ همزة قطع :........................                  :.............   اسم إشارة   -

 ة :............................    _ كلمة بها مد باأللف:............... جملة فعلي -

 

 :  حول االفعال وفق الجدول  -

 
 

 فعل األمر  الفعل المضارع  الفعل الماضي 

   شرب  

 ادرس    

  يأخذ   

 
 

 خطاً تحت الفعل و خطين تحت الفاعل ضع  •

 كتَب الطالُب الواجَب   -

 ذهب أحمد إلى السوق  -

 رتبت فاطمةُ الغرفةَ  -

 صلى خالُد صالةَ العيد  -

 


