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 1روضة ومدرسة الوقن للتعليم األساسي ح

 النهائيةاالختبارات تدريبات على 
  الصف الرابع

 لقياس قدرات الطالب في اللغة العربية 
  0200 - 0201للعام الدراسي   

 .....................................:  االسم 
 ................................................ :الصف 

  ............................................................:الشعبة  

التعـليـمـية                   قنــــــــــاة  



 والنجاحالتفوق لجميع طالبنا األعزاء  ونتمنى فريق روضة ومدرسة الوقن ع تحياتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجة االختبار 
 ………. 

100 

 

 

 

 اإلرشادات

  دقيقة لالنتهاء من االختبار.   60لديك 

 . قبل بدء االختبار تأكد من كتابة اسمك وصفك وشعبتك 

 ( استخدم القلم الرصاصHD  .لتظليل الدوائر ) 

  . ال تقم بتظليل أكثر من دائرة لإلجابة الصحيحة 

  .تأكد من أنك قمت باإلجابة على جميع األسئلة  قبل تسليم االختبار 

  . اقرأ النص قراءة واعية وبفهم جيد ثم ابدأ في اإلجابة على األسئلة 

  . استمع لتعليمات معلمك قبل البدء في االختبار 

   عرابللصف ال االختبار التجريبي
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