
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج القطرية
*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/qa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/qa/4                   

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

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

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

   

                  https://almanahj.com/qa/4arabic1                   

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

                  https://almanahj.com/qa/grade4                   

        للتحدث إلى بوت المناهج القطرية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/qacourse_bot                                  
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2023- 2022نهاية الفصل األول  –لمادة اللغة العربية رابعجدول مواصفات الصف ال   

 قسم اللغة العربية 
 م2023-2022األول الفصل الدراسي  نهاية اختبار جدول مواصفات  

 الصف الرابع 
 

 مهارة التحدث: أوال
 :اآلتية في أيام التمدرس وفق المحكات مستمرا بنائيا يتم تقييمه تقييما 

 
 

 

 
 واإلمالء والخط )الكراسة األولى( االستماع اتثانًيا: مهار 

 
 

 للكراسة الثانية  (Webb) العمق المعرفي
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 )الكراسة الثانية( والكتابة القراءة والكلمة والجملةالحفظ و ا: مهارات لثً ثا
 

 
 للكراسة الثانية  (Webb) العمق المعرفي
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