
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/4                   

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

                 https://almanahj.com/om/4arabic                   

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

 

                  https://almanahj.com/om/4arabic2                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade4                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس دعاء مصاروة اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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مدرسة ابن رشد االبتدائية 

الفصل الثاين  -امتحان قواعد وتعبري فصلي

_________ العالمة                                         __________             امسي 

( قواعد ) القسم األول 

. اكتْب نوع الفعل الذي حتتو خط-1

 ________.ُأخيت غتفَتها كّل يوٍم  تتتِّتبُ  -1

 _________.لنا كعكًة  اخبزيأُمي  -2

 _________.أُمي الورَد  تسقي -3

 ________.بيًتا  يتمسونَ األوالُد  -4

 ________.إىل الّنصيحِة  سَتِ ْعنَّن ا -5

. حوِّتل الفعل ادلضارع يف اجل ل الّتالية إىل فعل أمت   -2

 .أنَت تناُم مبكتًا  -1

. مبكتًا  _____  أنَت 
 .أنت ا تلعباِن بالكتِة  -2

. بالكتِة _____  أنت ا 
 .إىل احلقِل  أنتم تذىبون -3

. إىل احلقِل _____  أنتم 
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 .القتآَن أنِت حتَفظنَي  -4

. القتآَن _____ أنِت 
: صتِّتف ما يلي  -3
. تأكُل الطعاَم  -ىي -1

__________  -أنِت 
___________  -ىو 

_ __________ أنت ا 
 
 .اذىْب إىل الغتفِة  –أنَت  -2

____________  -أنتم 
____________  -أنت ا 
__________ __ -أننتَّن 

 
 .اكتْب الوظيفة النَّنحوية للكل ات اليت حتتها خط  -3

 .يف السَّن اِء  يطرُي العصفورُ  -1

 __________________    _________________
 _____________________. التعلي ات جيًدا قتْأ ا -2

 ______________________. الولُد يف ستيتِه  نامَ  -3
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( تعبري ) القسم الثاين 

 (عاطفية أو تقتيتية ) نوع اجل ل التالية اكتب  -1

________ .نظَتْت النَّنحلُة اجل يلُة إىل الفتاشِة  –أ 
________ .قفَز الولُد عن الّسوِر  -ب
________ .الثَّنعلُب حيواٌن ثديٌّ  -ت
________ .كّل يوٍم يتسُل لنا الق ُت اشعتَّنو الفضيَّنة التائعة _ ج
___ ____.ما أمجل ىذا الّطفل  -ح
________ .يسبُح البُط يف الربكِة  -خ
_______ .النَّنعاُم ىو من الطّيوِر اليت ال تطريُ  -د
 

 .صِّتف الكلب أو احلصان أو القط جب ٍل عاطفية ومجل تقتيتية  -2

 :وصف جب ل تقتيتية 

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
 ____________________________

: وصف جب ل عاطفية 

____________________________________________________
____________________________________________________
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____________________________________________________
 ____________________________

. أك ْل اجل َل التاليَة بوضع كل ة مالئ ة 

. آيات _____  يف سورِة الفاحتة 

. الناُس الّزيتون يف اخلتيِف _____ 

. ِل اجلائزِة لين_____  بَذْلُت جهوًدا 

. _______ عيون الطفِل محتاء ك

. الشَّن س ______ وصْلنا قبَل 

 

 

 

 ح يا أبطالبالنجا

دعاء مصاروة 
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