
 

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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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 
 هـ1441المملكة العربٌة السعودٌة                                 اختبار نهاٌة الفصل األول لعام 

 لغتً الجمٌلة : مادة                                     المخواةإدارة التعلٌم بمحافظة 
 الرابع االبتدائً: الصف .................                                   التعلٌم بـ  مكتب
 : .............  الزمن : ................                                           مدرسة 

 : ..............................رقم الجلوس : ..................................... ة /اسم الطالب 

 ( :درجات  5) فهم املسمىع  
 :أوالا  ـ صح أم خطأ 

 )   (  ـ عندما ترٌد الذباب أن تبعد ما التصق بجسمها فإنها تحرك جناحٌها  1
 )   (ـ ٌتكاثر الذباب فً فصل الصٌف  2
 :اختاري الجواب الصحٌح / ـ اختر ثانٌاا
 :ـ المقصود بناقلة األمراض فً النص  1

 البعوض       الجراد      الذباب      النمل         
 ( :دنت ) ـ معنى كلمة  2
 اقتربت       ماتت      تحركت      ابتعدت      

 : أجٌبً/ ثالثاا ـ أجب 
 .ي وسٌلة من وسائل التخلص من الذباب /اذكر 
 

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

.......................................................................... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( :درجات  6) فهم املقروء 
 على ٌسارك نص ٌتحدث عن مدٌنة من مدننا الجمٌلة ، 

 :ي المطلوب /اقرئً النص ثم نفذ/ اقرا
 :أوالا ـ صح أم خطأ 

 )   (ـ زار ابن عم مهند مدٌنة مهند فً فصل الشتاء  1
 )   (  ـ ضد كلمة شاملة كلمة كاملة  2

 :اختاري الجواب الصحٌح / ثانٌاا ـ اختر 
 :ـ  الَمْعلَم الذي أشار إلٌه مهند فً الصورة  1

 .بحر العرب .      الخلٌج العربً        
 .البحر المتوسط .       البحر األحمر         
 :هذه الرحلة كان ابن عم مهند  ـ فً 2

 .غاضباا .       حزٌناا          
ا.        سعٌداا            . نادما

 : أجٌبً/ ثالثاا ـ أجب 
 .ي المدٌنة التً تمت زٌارتها/ـ من خالل الوصف ، اذكر 1

                        .......................... 
 : ي الفكرة العامة للنص /ـ اذكر 2
      .......................................... 
 

 فهم المسموع
 (درجات  5) 

 القرائً األداء
(4) 

 فهم المقروء
 (درجات  6) 

 اإلمالء
 (درجات  4) 

 الرسم الكتابً
 (درجات  3)

الوظٌفة 
 ( 8)والصنف 

 المجموع 
( 30 ) 

 يتبع خلف الصفحة



 ( :درجات  4) الظاهرة اإلمالئية   
 

 :ي الكلمة التً ُكتبت بطرٌقة صحٌحة فً الفراغ / أوالا ـ ضع
 ( . الللٌلالٌل ــ اللٌل ــ ...................... ) ٌشعل البدوي النار فً 

 :ي الخطأ فً الكلمة التً تحتها خط  / عدَّل :  ثانٌاا
 .     .....................الحقول  هاذهما أجمل منظر 
 :ي ما ٌملى علٌك فً السطور التالٌة /ثالثاا ـ اكتب 

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

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

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

.............................................................................................................................. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( :درجات  3) الرسم الكتابي 
 :ي التالً / ارسم
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( :درجات  8) النحوية والصنف اللغوي  الوظيفة

 :أوالا ـ صح أم خطأ 
 )   ( .ذهب فعل مضارع . ـ ذهب الفالح إلى مزرعته  1
 )   ( .الشجرة مبتدأ . ـ الشجرة مثمرة  2
 :اختاري الجواب الصحٌح / اختر: ثانٌاا 
 :  من ( على ) ـ وقف العصفور على الشجرة ، كلمة  1

 األفعال      الحروف     األسماء     المصادر       
 :ـ شرب الطفالن اللبن ، الطفالن  2

 مبتدأ      خبر     فاعل    مفعول به        
 :ي الحركة المناسبة على آخر حرف من الكلمات التً تحتها خط /ثالثاا ـ ضع 

 .الكرة  دمحمب ـ لعب .           جدٌد  الكتابأ ـ 
 :ي الفراغ حسب المطلوب / رابعاا ـ أكمل 

 ( .فعل مضارع . ) الرجل العنب .............. أ ـ 
 ( .خبر ......................  ) ب ـ القلم 

 

 .انتهت األسئلة ، نرجو لكم التوفيق 


