
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

الملف اختبار تشخيصي قبلي لتعزيز المهارات األساسية

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف الرابع ⇦ لغة عربية ⇦ الفصل الثاني

الملف اختبار تشخيصي قبلي لتعزيز المهارات األساسية

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف الرابع ⇦ لغة عربية ⇦ الفصل الثاني

المزيد من الملفات بحسب الصف الرابع والمادة لغة عربية في الفصل الثاني

تحميل كتاب الطالب 1

مذكرة خط عربي 2

تقويم مهارات 3

دليل المعلم 4

بنك االسئلةاالمركبات والحوادثُ المروريّةُ 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



          

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

280 

 الرياضاإلدارة العامة للتعليم بمنطقة 

  إدارة اإلشراف التربوي 
 عزيز املهارات للمرحلة االبتدائيةص لبرنامج تر التشخيختبااسئلة أ

 اللغة العربية                                                            املادة
ابع ال                                                             املستهدف   صفال  بتدائي اال ر

  املدرسة   اسم الطالب/ة
 أجب عن األسئلة اآلتية: 
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 املستهدفة  املهارة
 )القراءة( قراءة سليمة( كلمة 800  – 250قراءة نص عدد كلماته )

 من نصوص الكتاب املقرر. 
 صحة الضبط تمثيل املعنى  الطالقة وضوح الصوت 

    
 فهم النص املقروء فهًما عميًقا.  املستهدفة  املهارة  

، اجلدُّ . وسافَرسعيدًة ًةوارَف خضراَء لََّظَتِل ِةبَتبالّن : اعنِتائاًلَق ُهَل كانْت ٍةبنبَت َريساف أْن َلقْب ُهحفيَد جدُّصى اْلأْو      
ها جعْلِا :مُّاأل ، وقالِتخضراَء ّلظها تها يف موعِدِق: اْسُباأل فقاَل ي؟جّد َةوصيَّ ُذنّفُأ كيَف ه:عائلِت أبناَء احلفيُد فسأَل

        . ًةراضَي ًةسعيَدصبح وت ها األتربُةعْن ْذَهبت ٍةرقَِّب يوٍم ها كلَّأوراَق سْحْم: ِاخُتاأُل ِتوقاَل ،ًةوارَف تظّل وَءوالّض مَسترى الّش
 ااصفراًر حفيُداْل الحَظ اجلدِّ ِةعوَد يف يوِم ، ولكْنجدُّها اْلا ترَككَم ًةمجيَل ْتفظّل ِةبَتالّنيعتين ِب احلفيُد بدَأ      

يف  ْرمل يقّص أنُهب بدأ يقسُمو ،ِهعلى وجِه يديِه احلفيُد ى وضَعحتَّ ُهَتلريى نبَت اجلدُّ دخَل ، وما أْنفحزَن إحدى األوراِقب
 لكلِّ فإنَّ صغريي. ك ياُق: وأنا أصّدقائاًل احلفيِد على كتِف َترَب ، ثمَّالصفراَء الورقَة وانتزَع اجلدُّ فابتسَم. ِةبَتالّن حقِّ

إىل  وأشاَر، اجلديدِة الوريقاِت ِههلِذ تلتفْت مْل َكولكنَّ ،وتصفرُّ فتذبُل ها أواٌني علْييأِت اخلضراُء فالورقُة ؛أجاًل شيٍء
 ُةمثَر ِه، وهِذٌةيانَع خضراُء ا وريقاٌتَهمْن بداًل فنبتْت، واحدٌة ورقٌة ْتاصفرَّ: وقاَل، تنبُت مازالْت صغريٍة خضراَء وريقاٍت

 ا.ا شديًدفرًح احلفيُد ا فرَحَهعنَد .َكِتورعاَي َكِتعناَي
 أ( مهارة الفهم واالسترجاع:)

 ... حفيده أن أوصى اجلّد
 ينقل النبتة إىل احلقل د يهتم بالنبتة ويرعاها ج النبتة يقطف مثار ب يزرع النبتة يف األرض أ

 )ب( مهارة االستدالل املباشر:
 ... على كتف احلفيد لكي ربت اجلّد 

 ينبهه النشغاله بالكالم د العميقيوقظه من نومه  ج النبتة يوخبه على إهمال ب سن تصرفهحليطمئنه  أ
   والدمج:)ج( مهارة التفسري 

 .كان احلفيد .. اجلد لريى نبتته عند دخول
 خائًفا د  اسعيًد ج ُمتَعًبا ب امندهًش أ

 )د( مهارة التقييم والنقد:
 ...على أسلوب  اعتمد الكاتب يف النص السابق

 تمثيلال د سردال ج احلوار ب وصفال أ
 

 

 

 الدرجة املستحقة
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 املهارات للمرحلة االبتدائية أسئلة اختبار التشخيص لبرنامج تعزيز تابع 
 اللغة العربية املادة

ابع االبتدائي الصف املستهدف   الر
  املدرسة   اسم الطالب/ة

 أجب عن األسئلة اآلتية: 
 

 كتابة نص قصير كتابة صحيحة خالية من األخطاء )اإلمالء(. املستهدفة  املهارة 3

 ب ما يملى عليك كتابة صحيحة. تاك

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

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

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

 رسم عبارات بخط النسخ رسًما صحيًحا )الخط(. املستهدفة  املهارة 4

 :واعدهق اخبط النسخ مراعًي اآلتيةرة العبااكتب 

، وتنهض الشعوب. وقد اهتمت بها الدول في مراحل  ؛ بها ترقى األمم وسراج األفهام ، القراءة مفتاح العقول

 التعليم. 

 

 

 انتهت األسئلة 

 


