
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/4                   

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

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

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

                  https://www.almanahj.com/sa/4arabic1                   

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

                  https://www.almanahj.com/sa/grade4                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 ) الدور األول (   االختبار النهائي للفصل الدراسي األول 
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 السؤال األول :  )الفهم المسموع ( 

. ثم خرج الجميع للتنزه  عمر. كانوا يريدون زيارة صديقهم قريةذهب بسام مع أصحابه إلى ال
! يستمتع بمناظر الجبال العالية  قريةفي الحقول. قال بسام: ما أجمل أن يعيش اإلنسان في ال

والسهول الخضراء. ويستنشق الهواء النقي، ويشم روائح األزهار والنباتات البرية، ويبتعد  
عن ضجيج المدينة وازدحام الناس فيها. نظر قاسم من بعيد فرأى دخانا يغطي سماء 

المصانع، وهو يلوث  : من أين جاء الدخان ؟ قال بسام: هذا دخان السيارات وعمرالمدينة،فسأل 
قال قاسم: ليس هواء المدينة وحده الملوث، فقد لوثت نفايات المصانع مياه األنهار  الهواء.

 والسدود، وإذا بقي األمر كذلك، فأن الحياة ستكون صعبة جدا.
: وما الحل؟ قال بسام: لقد تنبه العالم إلى هذا الخطر، وأنشأت جمعيات للمحافظة  قال عمر  

من التلوث،فيها نجمع النفايات واألكياس الفارغة، ونضعها في أقرب حاوية، فهي  على البيئة 
 تلوث البيئة ،وتضر بالتربة.صنع األوالد الفته وكتبوا عليها

 )) نظافة الوطن وصحة المواطن مسؤوليتنا جميعاً(( 
 

 استمع  ثم أجيت   عن المطلوب : 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 إىل أين ذهب بسام مع أصحابه ؟   -1

 إىل القرية  
 اكمل  الفراغات التالية : 

اء .....والسهول ..........   العالية ستمتع بمناظر الجبال .... ي  ........ الخضر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 اختاري اإلجابة الصحيحة :  -2

  القرية هواء  -1
 نستنشق فر

 
 ج( مختلطا          ب( نقيا ملوثا           ( أ 

 

 صنع األوالد  -2

 

 ب( بطاقة      ج( صورة          الفتة أ( 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 حددي اإلجابة الصحيحة فيما يل  :  -3

 

 يلوث دخان المصانع والسيارات الهواء   -

                                                                            اء ال يلوث دخان المصانع والسيارات الهو  -

5 

1 

1 

1 

1 

1
1
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  : )فهم المقروء واستيعابه وتذوقه( 
 السؤال الثابر

  النص التاىل   بتمعن ثم أجيت    عن األسئلة الت   تليه : 
 اقرب 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  مدينته   / أين كان يقف مهند ؟         1
 أمام أحد المعالم المشهورة فر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جدة  / من خالل الوصف السابق ما اسم مدينة مهند ؟    2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 / اختاري المرادف الصحيح لكل كلمة مما يل  : 2

يان             )    -  𝟏𝟐 بحر واسع (   - مكان بعيد   –  عرق نابض الشر

 𝟏𝟐 مدينة مهند(  –   أماكن بارزة   –المعالم             ) الجهات   -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المضاد المناسب لكل كلمة من الكلمات التالية :     /   3
 هاب 

 𝟏𝟐 ..... بداية   / نهاية    –     𝟏𝟐.........  ضيقة ة/  واسع   –         𝟏𝟐  / ناقصة   شاملة -

  الجمل التالية : 4
 /  حددي نوع األسلوب اللغوي فر

 𝟏𝟐  دعاء حياك هللا ياعمر                   .  -

 𝟏𝟐 . نه  ال تنقطع عنا                        .  -

 أمر أسعدنا بزيارة أخرى                 -
𝟏𝟐  

وتعداد سكانها الكبري, فتزيد فرحتهم بها  تستهوي املدينة ساكنيها بأضوائها الباهرة, وشوارعها املزدمحة,
تشاهدون صورتي وأنا  حتدث مهند واصفا موقعه الذي يقف فيه فقال: امسي مهند, وأنتم وتكرب حمبتهم هلا. وقد

وتعد البوابة البحرية  مدينيت, فمدينيت تقع عند منتصف الشاطئ للبحر األمحر, أقف أمام أحد املعامل املشهورة يف
الساحلية يف  املدن السياحيةحدي أهم إالتجاري الرئيس يف البالد, وهي  واجلوية للحرمني الشريفني, والشريان

ابن  يونظيفة. زارنوتنظيمها, فشوارعها واسعة, وشواطئها مجيلة  ليها جبماهلاإفمدينيت تشد الناظرين اململكة.
  مدينيت استغرقت عدة أيام. ىمع والدي يف جولة شاملة عل عمي عمر يف عطلة الصيف هلذا العام, واصطحبته

 اعجاب عمرقال مسرورا: تستحق مدينتكم فعال أن يطلق عليها عروس البحر األمحر.نهاية الزيارة اليت نالت 

 فقلت له : حياك اهلل يا عمر, أسعدنا بزيارة أخري, وال تنقطع عنا.

 

 

 يتبع

1 

1 

6 
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 السؤال الثالث : ) الصنف اللغوي والوظيفة النحوية (    

  األسماء التالية حسب نوعها : 
 أ/ صنفر

 ديك   –قصة    – مهندس    – أسد    – دجاجة     –فاطمة  

 مؤنث  مذكر 
 𝟏𝟐قصة       𝟏𝟐دجاجة       𝟏𝟐فاطمة  𝟏𝟐مهندس        𝟏𝟐أسد         𝟏𝟐ديك 

 ب/ بيتر  نوع كل كلمة من الكلمات التالية :  

     –             𝟏𝟐  فعل كتب       -
 𝟏𝟐  اسم مهند    –                 𝟏𝟐  حرف فر

 ج/ أعرب   ما تحته خط : 

 0النصيحة    الولد سمع  

 الولد / فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة  

ر :  ر القوسي   د/ أجيت   حسب المطلوب بي 

 𝟏𝟐 ) ضع  خطا تحت المبتدأ (                       0صافية     السماء   -

 𝟏𝟐 ) حددي الفعل وبيتر  نوعه (                     0الفالح الحقل    زرع   -

ا مناسبا واضبطيه بالحركة المناسبة (                        واسع  البيُت   -  𝟏𝟐 ) ضع  خب 

  إىل مضارع (                             بقرأ قرأ        -
 𝟏𝟐 ) حوىل  الفعل الماضر

 𝟏𝟐 ) اضبط  الفعل بالحركة المناسبة (                       0للصالة    قم   -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الرابع : ) الرسم الكتاب   (  

 رب  ع درجة لكل حرف         اكتت   الكلمات التالية بخط النسخ مراعية قواعد الخط المدروسة : 

 

 السؤال الخامس : ) الظاهرة اإلمالئية (  

 هاتف (   –المعلم    –هؤالء  من الكلمات الت   حذفت األلف من وسطها )    -أ/  

 لليل (   –لليل  ا   –الصورة الصحيحة لكلمة ليل بعد دخول ال عليها  ه  ) اليل  

قيم    عليك ل  ب/ اكتت   ما يم   رب  ع درجة لكل كلمة  ونصف درجة لعالمة الب 

 أنا أحب  اللغة العربية  

 ما أجمل وقت الغروب!   0

 

 الك                        بدأت    بط             دب                         م       
 

 انتهت األسئلة 
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