
  رابع اساسي الالصف                                      

  بطاقة دعم في الفهم والتحليل (رسالة)

  أإلسم: ...................................                                            ألتاريخ: ......................

**************************************************************************************  

  *** اقرإ الرسالة جيدا:

  رسالة من أم إلى ابنها

  ولدي العزيز!

علمت من رسالتك األخيرة، أنك تقضي معظم ساعات النهار، وقسما من الليل في المطالعة والعمل      

ضير امتحانك النهائي في المدرسة. وقد ضربت لي مثال بقول" نابليون" : " إنه لم تح في سبيلالمتواصل، 

  يخف في حياته إال من اإلمتحان".

أبدا، وال يخيب له أمل، وثق جيدا بأن  يفشلاعلم يا ولدي الحبيب، أن من يعتمد على جده واجتهاده، ال     

المفيد، سوف تكون نتيجتهما النجاح، ليس في  استقامتك، ومحافظتك على أوقاتك بالعمل النافع، والدرس

  اإلمتحان فحسب، بل في سائر نواحي الحياة.

يا بني على خطتك، واجعل لكل شيء وقتا، فرفه عن نفسك قليال، واعمل لدروسك وامتحانك كثيرا،  حافظ  

  وغدا تأتيك العطلة الكبرى بعد الفوز، فتجد فيها متسعا لراحتك ومتعتك.

نك لست وحيدا في جدك وعملك، فإن دعواتي وصلواتي ورضاي سوف ترافقك إلى كل مكان، وثق جيدا بأ   

يكن هللا بجانبه ، يكن النصر حليفه  عنه هللا ويقف بجانبه، ومن يرضىواعلم أن من يرضي والديه وضميره، 

  في جميع أموره.

  واسلم لوالدتك المحبة                                                                                           

  ( القراءة والتعبير)                                                                                              

                       ****************************************************  



  

  يلأوال: في الفهم والتحل

 النص رسالة ، حدد :  -1
 المرَسُل إليه: .............................. –المرِسُل : ............................. ب   -أ

  عبارة اإلفتتاح : .................................................. -ج

  عبارة الختام: ...................................................... -د

 مرادف الكلمات التالية: الفقرة األولىاستخرج من  -2
  عرفت : ........... ، تمضي : .................، جزءا: .................. ، األخير: ................

" إنه لم يخف في حياته إال من الوارد في الفقرة األولى :  المقصود من قول نابليوناشرح  -3
 . اإلمتحان"

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

 المعنى. في متضادتين عن كلمتين الفقرة الثانيةابحث في  -4
                        ............................... # .......................  

 . ما هذه النصائح؟تقدم األم نصائح البنها ليستمر في نجاحه -5
.................................................................................................................

................................................................................................................  
 وكيف يكون ذلك؟أين تجد ذلك في النص؟  " رضا هللا من رضا الوالدين". -6

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

 . أين ظهر ذلك؟كما فيها عاطفةأين ظهر ذلك؟  واقعية وحقيقة، ومنطق.في رسالة األم  -7
.................................................................................................................

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

  ي تمنح الدفء والحرارة "." األم مثل الشمس التفي الجملة التالية :  أركان التشبيهحدد  -8
  المشبه: ............. المشبه به: ............... أداة التشبيه: ........... وجه الشبه: ................ 

 اربط الجملة بنوعها فيما يأتي:  -9
 يا ولدي العزيز .                                         * استفهام.

 * أمر.                               ما أشدَّ اشتياقي إليك!     
 كيف أنت!                                               * إثبات.
 ال أحتاج إلى القول بأنني أحترمك.                    * نداء.



ب.  أفتقد جلساتنا الهادئة.                                   * تعجُّ
  * نفي                             ثق جيدا بأنك لست وحيدا .

اذكر شيئين يخصص لهما اإلنسان وقتا مختلفا. ما هما؟ حاول ان  " اجعل لكل شيء وقتا". -10
 تقسم وقتك. فماذا تفعل؟

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

.................................................................................................................  
 تحته خط :ألف جملة على مثال، محتفظا بما  -11

  في سائر نواحي الحياة. بلحسب، فـفي اإلمتحان  ليس
  ليس ................................ فــ .............. بل .................... .

  ثانيا: في القواعد

  استخرج من : -1

  الفقرة األولى :

 فعال ماضيا: ................. مضارعه : .........................  -أ
  فه مع الضمائر: هما: ................... أنتما: .....................ثم صر

  هم: ...................  أنتم: ........................ أنت ِ : ....................                         

  الفقرة الثانية:

 ..................................فعل أمر: .......................اعرابه: .....................
.....................................................................................................  

  الفقرة الثالثة: 

  نعتا ومنعوته: .............

  الفقرة الرابعة:

 رور: ..........................جارا ومجرورا: ........................ عالمة جر اإلسم المج

 

 في النص :  ما تحته خطاعرب  -2

  في  : ..................................................................................................



  ...............................................................................................سبيل : 

  يفشل  : ..................................................................................................

  ......................................................حافظ  : .............................................

  يرضى : ............................................................................................       

 

  ثالثا: في التعبير الكتابي 

  ثالثا: في التعبير الكتابي

  الخطوات التي تعلمتها لكتابة الرسالة.متبعا ، رسالة إلى إنسان تحبهاكتب    

  

 المكان والزمان. -1

 عبارة التوجه. -2

 مضمون الرسالة. -3

 عبارة الختام. -4

 ألتوقيع. -5

  

  

  التوسيع

ال تنس استخدام أدوات 
 الربط، وعالمات الوقف.
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.........................................................................................................................
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......................................................................................................................... 

                                                                            

                                         

  



  

 

  

  


