
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/4                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الرابع في مادة لغة انجليزية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/4english                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع في مادة لغة انجليزية الخاصة بـ الفصل الثالث  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/4english3     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الرابع اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade4                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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الرابع       للصف النجليزية اللغة لمادة الكتابة امتحان
Grade 4 Writng Test (Access Book)

سوفت  برنامج 21/5/2020التاريخ:           : الوقت الخميس:  اليوم

 : الختبار  دقيقة 30زمن

الكتابة   اختبار مواصفات

الثامنة      الوحدة مهارات في الختبار سيكون
Unit 8 skills

أقسام     ثلثة إلى المتحان ينقسم

الثالث  القسم
Part 3

أسئلة    عن الجابة
بجملة

This queston is about 
you . Read the 
queston . Write your 
answer in a sentence.

مراعاة  يجب
Capital leters

Space
Full stops

: السئلة  4عدد

الثاني  القسم
Part 2

أسئلة    عن الجابة
بجملة

Read the queston. 
Look at the picture.

Write your answer in 
a sentence.

مراعاة  يجب
Capital leters

Space
Full stops

: السئلة  4عدد

الول   القسم
Part1

Fill in the gaps

أكككمل ..   10 أكسكئلة
اككلجملة

الكلمة    باستخدام
المناسبة

سككتكون  ) اككلكلمات
بكككنك    فككي مكوجودة

اككلكلمات )

من  ) لها(  5-1السئلة
كلمات  .بنك

من   ) السئلة ( 10-6و

آخر    كلمات بنك  .لها

تهمك  معلومات

زمني           وقت خلل من السؤال بجانب يظهر بزمن مقيد سؤال .كل

و            التالي للسؤال النتقال قبل السؤال إجابة من التأكد الطالب على
للسؤال     المحدد الوقت انتهاء .قبل

تغيير            أو عنه الجابة يمكن ل للسؤال المخصص الزمن انتهاء عند
مباشرة       التالي للسؤال النتقال يجب و .الجابة

السابق          للسؤال العودة يمكن ل التالي للسؤال الطالب انتقال .عند

سحر:   المعلمة
مصطفى
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