
 ام الفحم –جمعية ابداع لتطوير الثقافة والتعليم 
 اسئلة نموذجيه للصف الرابع –بطولة اللغة العربية القطرية االولى 

 باقة الغربية –األهلية  مدرسة القاسمي
 

 في موضوع 2 نموذج اختبار تشخيص
 اللغة العربية

 
 ______   اسم األب _______   اسم الجد _______   العائلة _______االسم الشخصي _

 __   رقم الهاتف __________ الثامن__   الصف _المدرسة _______

 شارع ______   ص.ب. _____  غرفة االمتحان: ___العنوان: البلد  _________   الحي/ ال
 

 دقيقة 50مدة االمتحان 
 مبىن االمتحان وتقسيم العالمات

 
 درجة 22 الثروة اللغوية  القسم األول:

 درجة 30 القواعد واإلعراب القسم الثالث:
 درجة 28 فهم املقروء القسم الرابع:

 درجة 20 اإلنشاء -الكتابة القسم اخلامس:
 درجة 100  ومو اجمل 

 
 تعليمات عامة

 
 على رأس هذه الصفحة. كاملة  أكتب تفاصيلك 
 .قسم وقتك بشكل متوازن واحرص أن تنهي االمتحان في الوقت المحدد 
 .أجب عن جميع األسئلة. خـمن الجواب إذا لم تعرف الجواب وال تترك سؤاال بال جواب 
 ن جميع األسئلة.بعد أن تنهي االمتحان تأكد مرة أخرى من أنك أجبت ع 

 
 

 لكم النجاح نرجو
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 ...............................................رقم هوية ....                      ...............                            كود

 :الثروة اللغوية .أ 
 درجات( 10) البارزة.أو العبارة  َكِلَمةلل اْلَمعنى األقرب أشر إلى .1

 
 هذه اآلية تعين: ".واخفض لهما جناح الذل من الرحمةقال تعاىل، "  .1
 اْخِفْض َصوَتك ِف َحضَرِِتم ت. قدِّم جناَح الطري هلم أ. 

 اسَع جبناح الطري إليهم ث. رفق  عاِمْلهوما بِ  ب. 

 ماء زمزم منذ تَ َفجََّر نبعها. يَنَضبْ ََل   .2
 يُْطَو  ت. يَنَطِوي أ. 

 َيَِف   ث. ََيرِ  ب. 

  مثَلك. أدِّ األماناِت إىل أهِلها واتق اهلل مع الناس. يغمُط الحق  َل أَر أحًدا   .3
 يُ ْعطي احلق ت. ينكر احلق وَيحده أ. 

 يُبِعُد احلق ويُقصيه ث. غرييؤدي احلق لل ب. 

 .عباءته وانطلق حنو املسجد القريب توشححتدَّث إيل أمحد قليال مث   .4
 أَفلتَ  ت. انتَعلَ  أ. 

 َعَقدَ  ث. لَِبسَ  ب. 

 اخلليفة كثريا من األبنية اليت ال تزال شاهدة على عظومة احلضارة ِف زمانه. شادَ   .5
 بَ ىَن  ت. َعد دَ  أ. 

 ضَ قَ وَّ  ث. قَ وَّى ب. 

 األمور وحيفظ سرَّه وال يفشيه. دقائقَ َل أجد إنسانا مثلك يعرف   .6
 أوقات ت. أمهية وقتِ  أ. 

 َتفاصيلَ  ث. أَزمانَ  ب. 
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 حنو املتنزه يَ ْبغي االسِتاحة. يَمَّمَ بعد أن زار السائح َمَتاِحَف اْلوَمِدينة،   .7
 بََدأَ  ت. ََتَوَّلَ  أ. 

 ََتَهَّزَ  ث.  تَ َوجَّهَ  ب. 

 الكون لريى قدرة اهلل وإعجازه. ُسَننِ على كل إنسان أن يتفكر ِف   .8
 ِحدَّةِ  ت. سنني أ. 

 َقواِننيِ  ث. عومار ب. 

 سبب قلة اكِتاثه بالدراسة على الرغم من ذكائه الشديد. لىعَ  فْ قِ أَ َل   .9
 أَتَ َوقَّفْ  ت. رفْ أَعْ  أ. 

 َأجَتِنبْ  ث. أَفَتِقدْ  ب. 

 كلِّ من يَهومُّه أَمُر جمَتوَمِعَنا.  َمضاِجعَ  يـَُقض  انِْتشاُر العنف   .11
 يَ ْنَتِفُض  ت. يَ ن َْقضُّ على أ. 

 يُقِلقُ  ث. َيْضَطِجع جِبَْنبِ  ب. 

 
 .لى اإلجابة األكثر صحةإأشر  .2

 
 " هو:رارعلى غِ " َكِلَمة ُمراِدف  .11

 ُغرور ت. منذ ُمدَّة أ. 

 ِبغرور شديد ث. ِمْثلَ  ب. 

 " هو:َدالَلة" َكِلَمة ُمراِدف  .12
 تَديل   ت. َمعىن أ. 

 َعْوَدة ث. َدالل   ب. 
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 "الَجْور" هو: َكِلَمة ُمراِدف  .13
 الظُلمُ  ت. الَقيدُ  أ. 

 الَعْدل ث. ةاحلُرِّيَّ  ب. 

 " هو:َمْعَلم" َكِلَمة ُمراِدف  .14
 بارِز شيء   ت. َمكانَة أ. 

 تَ َعلُّم ث. معاَدَلة ب. 

 " هو:ظهَكَظَم غيْ " عبارَة ُمراِدف  .15
 أْخفى َغَضَبهُ  ت. اغتاَظ بشدة أ. 

 َأْظَهَر َغَضَبهُ  ث. أْغَضَب احلاِضرين ب. 

 :هو االنسان الذي" اإلنسان الذي "َيحِبَس أَْنفاَسه  .16
 يَ تَ َرقَُّب أمرا خطريا ت. تنتهي حياته أ. 

 خيِنُق اآلخرين ث. يعاين من مشاكل ِف التنفس ب. 

 
 .لى اإلجابة األكثر صحةإأشر  .3

 
": اْلُمعاكسةلَكِلوَمة ا  .17  لَكِلوَمة "الرِّقُّ
 املعانََدة ت. املساواة أ. 

 احلُرِّيَّة ث. الِغلظَة ب. 

 لتعبري "انكَشَفت الُغومَّة": المعاكسالتعبري   .18
 َغْيُم الس وماء ُكِشف ت.  هلمَّ زاَل ا أ. 

 رُّ السِ  ِشفَ كُ  ث.  اهلم  ازداد  ب. 
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 ":زَحَ ن َ " َكِلوَمةل المعاكسة َكِلوَمةال  .19
 بَِقيَ  ت. َسرَّحَ  أ. 

 حَتَرَّكَ  ث. رَّحَ صَ  ب. 

 :َخليل"لَكِلوَمة " المعاكسةالَكِلوَمة   .21
 َعليل ت. َعُدو   أ. 

 َخِطري ث. َشراب ب. 

 ":عار  عن الصِّحَّةللتعبري " المعاكسالتعبري   .21
 َسليُم اجِلْسمِ  ت. َسقيم أ. 

 خال  من اْلوَمرض ث. َصحيح ب. 

 ":انتَهَز الفرصةَ " للتعبري المعاكس التعبري  .22
 أجَهز َعَليها ت. استَغلَّها أ. 

 أَرََّقها ث. افَ وَِّتَ  ب. 
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 الصرفلنحو و ا .ب 
 

 درجات( 9) حدد الوظيفة النحوية لكل واحدة من الكلمات التي تحتها خط. .4
 

 على أصدقائه. دُ مَ حْ أَ اعَتوَمَد   .23
 بََدل ت. فاعل أ. 

 ز ََتْيي ث. ناِئب فاعل ب. 

 ". أصحاب القرية َمَثالواْضِرْب هلم قال تعاىل: "  .24
 توكيد معنوي ت. بهمفعول  أ. 

 بدل ث. َتييز ملحوظ ب.  

 .جدا جميَلة  مكَُّة مدينة    .25
 َخَب  ت. اسم أ. 

 مضاف إليه ث. نْعت ب. 

 " ِف حمل:َتطرُ بغزارة. اجلوملة الفعلية " تمطرُ السوماء   .26
 مبتدأرفع  ت. نصب مفعول به أ. 

 رفع خب ث. رفع فاعل ب. 

 ِف حمل: تَ َتَحسَّنُ بسرعة " . اجلوملة الفعلية  تـََتَحسَّنُ إنَّ األموَر   .27
 رفع فاعل مؤخر ت. رفع خب إنَّ  أ. 

 نصب مفعول به ث. نصب خب إنَّ  ب. 
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 .قابلُته ِف اجملومع التجاري الذي هذا  .28

 َخَب  ت. فاِعل  أ. 

 بََدل ث. تدأمب ب. 

 ِف حمل: استعَدْدتُ  َكِلوَمةِف   التاء. جيًدا لالمتحان تُ ستعَددْ ا  .29
 نصب بدل ت. رفع فاعل أ. 

 نصب مفعول به ث. جر مضاف إليه ب. 

 .للومعلِّمَ  إجالالَوَقَف مجيُع الطالِب   .31
 ظرف زمان ت. بدل أ. 

 َتييز ث. مفعول أَلجله ب. 

 .شتاءً َيشَتدُّ البَ ْرُد   .31
 زمانرف ظَ  ت. مفعول به .أ 

 بََدل ث. َتييز ب. 

 
 درجات( 10) لى اإلجابة األكثر صحة.إأشر  .5

 
 اْلَمدعو يَن. نصفُ َحَضَر الحفَل   .32

 خب أ. 

 فاعل ب. 

 بدل مرفو  ت. 

 مبتدأ للخب "مدعوين" ث. 
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  دوات الشرط يمكن أن تكون:أ  .33
 اء أو أحرفاأفعاال، أسْ  أ. 

 فارُ أساء أو أحْ  ب. 

 فارُ أفعاال أو أحْ  ت. 

 اء.و أسَْ أفعاال أ ث. 

 " يتكون من الجذر:  يقاومونعل "الفِ   .34
 ،م،وق،ا أ. 

 ، م،وق ب. 

 ق،ا،م ت. 

 ق،أ،م ث. 

 زيد  ِبحرفين؟أي  فعٍل من اأَلفعال التاليِة مَ   .35
 َرماها أ. 

 اْسَتْخَدْمُتها ب. 

 اختَ نَ َقت ت. 

ثَ نَ حَ  ث.   ادَّ

 ن " يتكون من الجذر:  يـُبَـي  عل "الفِ   .36
 ي ،و،ب أ. 

 ن،ي،ب ب. 

 ن،ب،و ت. 

 ي،ي،ب ث. 
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 درجات( 10) اتبع المثال تحتها خط. َكِلَمةَحد د الوظيفة النحوية لكل   .6
 

 ............................. ".قِّ احلَ ب وتِ ومَ الْ  رةُ كْ قال تعاىل: "وجاءت سَ   .37

 
 

   َمفعول به ممتعًة. ِقصَّةً ْبُت كت 

 ............................. .ثريةً كَ ا  صً صَ قَ  إميانُ  تقرأُ   .38

 ............................. الط عاِم. كلَّ َأَكلت ُسهاُد    .39

 ............................. .كلَّهَأَكلت ُسهاُد الط عاَم    .41

 ............................. (ساعَدنا. )ال"نا" ِف َكِلوَمة العومل إهناءاألستاُذ ِف  ساعَدنا  .41

 ............................. (ساَعْدنا. )ال"نا" ِف َكِلوَمة العوملاألستاَذ ِف إهناِء  َساعْدنا  .42

 ............................. .ًمْطوَمِئًناناَم الطِّفُل   .43

 ............................. مبسابقة شارك فيها اجلوميع. احلفلُ اخُتِتَم   .44

 ............................. جاَء إىل املدرسة اليوَم؟ َمنْ   .45

 ............................. الث ورَِة اجْلَزَائِري ِة، ُشجاًعا. قائدُ كاَن عومُر اْلوُمختاُر،   .46
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 (درجات لكل سؤال 3.5 – درجة 28القسم الرابع: فهم املقروء )  .ج 

 ِف األسئلة املتعددة اخليارات أشر إىل اإلجابة األصح.أجب عن األسئلة اليت تلي النص. 

 بني بأعيننا متنقلني الشاشات، ِف حندق أوقاتنا جل منضي املعلوماتية، عصر ِف األول اجليل أبناء حنن كنا إذا 
 وسائل جمال ِف نوعية، تطورات شهدت اليت البشرية، من القادمة األجيال حال سيكون فكيف والتلفزيونات، احلواسيب
  إليها؟ بنفسه اإلنسان يسعى أن من بدالً  ِلوُمقتنيها، ومعارفه العاَل أحداث َتلب أن شأهنا من الرقومية،واليت االتصال

 مث بالضومور هدداً م يصبح استعوماله، عن نكف الذي العضو أن الفائتة، البشرية َتارب تؤكدها ثابتة، قاعدة مثة 
 للتطورات املستقبلية، اآلفاق أن باعتبار سيقان، هلا ليست خملوقات تظهر أن اآلن، من أجيال بضعة بعد أستبعد ال لذا. الزوال

  !املكان ِف ثابتاً  اإلنسان بقاء مع لإلنسان، يأيت شيء كل جلعل تطومح التقنية،

 فوسائل .واحدة شاشة ِف الشاشات مجيع لدمج عوملية، خطوات حدوث هو ،إبالة على ضغثاً  ة،احلال هذه يزيد وما 
 له حدود ال عاملاً  ملستخدمها تقدم اليت التفاعلية، التلفزيونات من اجلديد اجليل عن احتفالية بلهجة تتحدث العاملية اإلعالم

، كل ذلك على نفس مشاهدِتا ِف يرغب اليت البامج اختيار ِف واحلرية التنو  من مزيداً  له وتتيح الِتفيهية، اخلدمات من
 الشاشة ودون احلاجة لالنتقال من جهاز آلخر.

 يقوم أن األسرة أفراد من واحد لكل تتيح فهي. االنعزالية من ملزيد املشاهد تدفع أهنا النوعية القفزة هذه ِف املقلق 
 ميكنه كوما. إلذاعتها الفعلي املوعد عن النظر بغض هلا، خيتاره الذي الوقت وحتديد مشاهدِتا يريد اليت األخبار نشرة بتصوميم

 الرياضية، باألحداث املهتومني من كان فإذا. الشخصية اهتوماماته مع متسقة تأيت حبيث اإلخبارية النشرة تصوميم يعيد أن
 من يريدها اليت املواد انتقاء مبقدوره سيكون كوما. اإلخبارية نشرته صوميمت ِف الصدارة موقع حتتل الرياضية األخبار جعل مبقدوره
 من إلكِتونياً  اجملومعة املواد تلك رؤية يستطيع حبيث بثها، ومواعيد مصادرها عن النظر بغض يستقبلها، اليت احملطات خمتلف
 واحدة. حمطة من تبث أهنا لو كوما العومل، من الليل آخر عودته لدى خمتلفة مصادر

 املكتبة إىل تذهب ال !االتصال يقوي مما أكثر االنفصال يعزز دوراً  اجملال، هذا ِف تلعب، باتت االتصال وسائل إن 
 واملسرح فالسينوما املوسيقية، احلفلة أو السينوما أو املسرح إىل تذهب ال! الشخصي حاسوبك ِف موجود فهو الكتاب عن حبثاً 

 برامج رؤية بإمكانك بات فقد أسرتك، أفراد بقية مع التلفزيون ملشاهدة الصالون إىل تذهب ال تأيت كلها إليك. ى،واملوسيق
 املشاهدة شكل وتنهي الفردية، العزلة الرقومية الثورة تعزز فهل مكانك. من تتزحزح أن دون احلاسوب شاشة على التلفزيون
 التلفزيونية؟ للومحطات العائلية

5 

4 

3 

2 

1 
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 درجات لكل سؤال( 3) األسئلة   
 

 يعتقد الكاتب أن الجيل القادم:  .47
 سيستخدم وسائل االتصال الرقومية املتقنة فقط. أ. 

 لن يستخدم االنِتنيت أكثر من اجليل األول. ب. 

 من اجليل األول. أكثرسيستخدم االنِتنيت  ت. 

 سوف يسعى إىل اإلنِتنت بنفسه. ث. 

 

 تظهر مخلوقات بال سيقان ألن:يعتقد الكاتب أنه من الممكن أن   .48
 بعض الناس قد يتوقف عن استخدام رجليه فيؤدي ذلك إىل زواهلا. أ. 

 اآلفاق املستقبلية للتطورات التقنية ستؤدي إىل قطع أرجل بعض الناس. ب. 

 اآلفاق املستقبلية للتطورات التقنية ستكون ِف كل زمان ومكان. ت. 

 خلق خملوقات من عاَل خارجي بال سيقان. التطورات التقنية ستؤدي إىل ث. 

 

 عبارة " وما يزيد هذه احلالة، ضغثا على إبالة" )الفقرة الثالثة( ميكن استبداهلا بالعبارة التالية "وما يزيد:  .49
 األمر سهولة" ت. املاء صفاًء" أ. 

 األمر وضوحا" ث. الطني بلَّة" ب. 

 

 :)الفقرة الثالثة(هو املقصود ِب "دمج الشاشات ِف شاشة واحدة"   .51
 شاشة واحدة. وجعِلهاإذابة الشاشات  أ. 

 جعل الشاشات أكثر وضوحا وأقل تعقيدا. ب. 

 تطوير أجهزة خمتلفة تستعومل شاشات بانوا  خمتلفة. ت. 

 استخدام نفس اجلهاز الستعوماالت متعددة. ث. 
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 هدف الفقرتني الرابعة واخلامسة هو توضيح:  .51
 اليت ميكن ان تسببها التطورات التقنية.بعض املخاطر  أ. 

 كيفية تصوميم نشرة أخبار دون احلاجة إىل مساعدة اآلخرين. ب. 

 كيفية انتقاء الكتب ِف املكتبة والذهاب إىل املسرح. ت. 

 الثورة الرقومية اليت ستساهم ِف تقليص مشكلة العزلة الفردية. ث. 

 

 سرة )الفقرة اخلامسة(، هو مثال على:عدم مشاهدة التلفزيون مع باقي أفراد األ  .52
 املشاكل اليت تسببها التقنيات اجلديدة بني الناس. أ. 

 استخدام احلواسيب املتطورة لتخفيف العزلة الشخصية. ب. 

 مسامهة التطورات التقنية ِف عزلة األفراد. ت. 

 استخدام الثورة الرقومية ِف تعزيز الروابط العائلية بني األفراد. ث. 

 

 ما هو موقف الكاتب من الثورة الرقومية؟  .53
 ال ميكن معرفة موقف الكاتب ت. متحومس هلا أ. 

 متَخوِّف منها ث. غري مبال  هبا ب. 

 

 هذا النص، على األرجح، مأخوذ من:  .54
 جملة تعىن بالتطورات التكنولوجية أ. 

 تعىن بشؤون اآلباء ومشاكل األبناءجملة  ب. 

 القة احلاسوب باألجيال الصغرية والكبريةعكتاب حول مقدمة ل ت. 

 .حول أنوا  العزلة الفرديةمقدمة لكتاب  ث. 
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 درجة( 21الكتابة )
   

 توجيهات عامة:
 الكتابة عنه. كاكتب فقط عن املوضو  الذي طلب من . أ

 اكتب املوضو  النهائي ِف املكان املخصص لذلك )النص النهائي(. . ب
 اكتب خبط واضح ومقروء . . ت
 طاء النحوية واإلمالئية.َتنب األخ . ث
 تطرق إىل النقاط اليت نزودك هبا . ج
 
 

 كلمة(  200) اكتب موضوعا تبين فيه كيف يستغل الطالب العرب اوقاتهم.
 

 أجب خالل كتابتك للوموضو  عن األسئلة التالية:
 كيف يقضي الطالب أوقاِتم ومباذا يشغلون أنفسهم؟ . أ

 هل تقضي أنت وقتك بنفس الطريقة؟ . ب
  تغل الطالب العرب أوقاِتم بشكل أفضل؟هل ميكن أن يس . ت
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 اكتب الن ص هنا:
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