
 

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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 اإلدارة العامة للتعليه بعسري 

  ابتدائية رياض اخلنيس األهلية

 لغتي  املادة :
 الزابع  الصف :

 

 
 اختبار مادة لغيت الصف الرابع

  ...............................................................................................  : الصف ...............................................................................................................................................................................................................................................  الاسم :
 

 الىملة الصغيرة والعصفىر                                                                    السؤال األول:

 الىملة الصغيرة و وضعد حبة الشعير على ألارض و قالد : آه , لقد جعبد , سأرثاح قلياًل هىا . ثىقفد
ملة ذه ! ابخسمد الىرآها العصىر فحام حلىها عدة مزات , ثم حط إلى جاهبها , و قال : ما أكبر حبة الشعير ه

ح بها أمي كثيرًا . عبس العصىر محظاهزًا بالحزن , و قال : ابني الصغير جائع , و لم الصغيرة مزهىة و قالد : سحفز 
 أعثر على ما أسكد به جىعه .

سكحد الىملة الصغيرة لحظة , ثم دفعد حبة الشعير هحىه , و قالد ال عليك , خذ هذه الحبة , لعلها جسد بعض 
 ه. ضحك العصفىر , وقال : إهني أمزح معك ًا عزيزجي , جعالي ألرافقك إلى البيدجىع

 :اقزئي القطعة السابقة , ثم أجبي عً الحالي
 اسحخزجي ما ًلي:   - أ

 ..................................................................................:   حزف جز .2 ..................................................................................فعل ماض:    .1
 ..............................................................................:  كلمة ُحذف ألالف من وسطها .4 ..................................................................................همشة قطع :  .3
 .........................................................................................................................................جملة اسمية:  .6 ..................................................................................همشة وصل :  .5
  ........................................................................................................................جملة فعلية:  .7

 ........................................................................................................................  : اعزبي ما ثححه خط )عبس(  -ب   
   ........................................................................................................................ضد الصغيرة :  –ج 
 ........................................................................................................................ثزادف حام :  –د 

 الجزاد - 2 البعىض - 1
 النمل - 4 الذباب - 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اخحاري إلاجابة الصحيحة:  -أ     السؤال الثاني :

 كاهد الىملة الصغيرة ثحمل معها : .1
 أرس حبة  -3 حبة الشعير -2 حبة قمح -1

 كاهد الىملة جشعز بالفزح والزهى ألنها: .2
 لعبت مع العصفىر  -3 أحضزت ألمها حبة الشعير -2 وصلت إلى سيفها -1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اكحبي العبارة الحالية بخط اليسخ:

 وضععععععععععععععععععععععععععععععععععد حبعععععععععععععععععععععععععععععععععة الشععععععععععععععععععععععععععععععععععير علعععععععععععععععععععععععععععععععععى ألارض
 

. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صغيراجي مع ثمنياجي لكن بالحىفيق والنجاح  

 قائدة املدرسة  معلمة املادة
 مىال عسيري   عائشة الشهزاوي

 


