
 

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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\ 

                                     المملكة العربية السعودية 
 إدارة التربية والتعليم

                                                                            / ب       المدرسة / 
 
  
   

                                                                                        فصل )         (اسم الطالبة / .............................................................  
  
 

 لم تتقن اتقنت المهارات

 الصوت وتلوين النطق وسالمة األداء بجودة متسمة جهرية قراءة النصوص قراءة

 المقروء ألساليب تبعا

  

   حرف  ، فعل اسم،: إلى الكلمات وتصنيف تعرف

   المثبتة الجمل ومحاكاة تعرف

   ( الضمة األصلية، بالعالمة رفعها. ) والخبر المبتدأ واستعمال وتمييز نعرف

   النهي أسلوب ومحاكاة تعرف

   أمر مضارع، ماض،: إلى األفعال وتصنيف تعرف

   النفي أسلوب ومحاكاة تعرف

   درسها التي اإلمالئية الظواهر مراعيا  صحيحة كتابة عليه يملى ما كتابة

   صحيحة  كتابة عنه والنازلة السطر على المرتكزة الحروف كتابة

   النسخ خط في المطموسة وغير  المطموسة الحروف بين الكتابة في التفريق

   ( والفعلية االسمية)  الجمل نوع وتمييز تعرف

   وسطها من األلف حذفت كلمات  كتابة

   والقطع الوصل همزتي تحوي كلمات كتابة

   التعريف( ال) عليها ودخلت بالالم مبدوءة كلمات كتابة

 

 

 

 

 

 ) الفترة األولى (    األول   لغتي للصف الرابع الفصل   مادة   اختبار                                        



 

 

 

 

 
 

   / مدرسة ال
:  ةالطالب اسم

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

  الفصل الرابع الصف لغتي الجميلة المادة األول الفصل الدراسي
 هـ 1435/       /      التاريخ األول الفترة

المهارة : قراءة النصوص قراءة   النطق والضبط :أقرأ النص قراءة جهرية ، وأراعي سالمة   -1
جهرية متسمة بجودة األداء وسالمة 
النطق وتلوين الصوت تبعاً ألساليب 

 المقروء .
 ت                لم تتقناتقن         

 

 :الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي حسب المطلوب في الجدولي صنف -2

 
 

 بالدنا . في الصناعة  تشجعالدولة  •

 الصناعية .المدن  منتعد الجبيل  •

 في معركة بدر. المسلمون انتصر •

 

 المهارة :
 وتصنيف تعرف . -

  ،  فعل اسم،: إلى الكلمات
 حرف

 لم تتقن -ت     اتقن -
   

 حولي الجمل االسمية المثبتة التالية لفعل والعكس : -3

                  
 -------------------------------------األجواء با ردة .                    
 تفتحت األزهار. ----------------------------                   

 المهارة :
 الجمل ومحاكاة تعرف .  -

  المثبتة 
 لم تتقن -اتقنت      -
   

 كتابة عالمة رفع المبتدأ والخبر عين المبتدأ والخبر في الجمل التالية مع  -4
 

 عالمة رفع المبتدأ والخبر  الخبر المبتدأ الجملة 
    الشمُس مشرقةٌ .
    األمطاُر غزيرة.

     السحاُب قاتٌم.

 المهارة :
 واستعمال وتمييز نعرف   -

 . والخبر المبتدأ
 لم تتقن -اتقنت      -
   

5- 

 
 المهارة :

 أسلوب ومحاكاة تعرف   -
 النهي

 لم تتقن -اتقنت      -
   

 بخط واضح : أكتب ما يملى عليك -6
 

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

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

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

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

 

 : المهارة
 عليه يملى ما كتابة .  -

 مراعيا  صحيحة كتابة
 التي اإلمالئية الظواهر
  درسها 

 لم تتقن -اتقنت      -
   

 حرف فعل اسم
 
 

  

 
 

  



 
 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

7- 

 
 المهارة :

كتابة الحروف المرتكزة   -
على السطر والنازلة عنه  

 كتابة صحيحة

التفريق في الكتابة بين 
الحروف المطموسة  وغير 

 المطموسة في خط النسخ 
 لم تتقن -اتقنت      -
   

 مثلي على جملة اسمية وجملة فعلية  -7

 ------------------------------------- جملة اسمية     
 

 ------------------------------------------ جملة فعلية     

 المهارة :
 نوع وتمييز تعرف    -

 ( والفعلية االسمية)  الجمل
 لم تتقن -اتقنت      -
   

 ضعي دائرة حول كلمات حذفت األلف من وسطها فيما يأتي : =   9

 
 هللا                 اله                الواحد                  فاطمة                    هاتان

 

 المهارة :
 حذفت كلمات  كتابة    -

 وسطها من األلف
 لم تتقن -اتقنت      -
   

 10=   فيما يأتي بكلمة تحتوي على همزة وصل  :املئي الفراغ 

 
___________________  ،  _________________   ،  ____________ 

 

 المهارة :
 تحوي كلمات كتابة      -

 والقطع الوصل همزتي
 لم تتقن -اتقنت      -
   

  المهارة :  : -11 
 ودخلت بالالم مبدوءة كلمات كتابة
 التعريف( ال) عليها

 اتقنت                لم تتقن         

 

      معلمة لغتي الجميلة :


