
 

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 العربیة السعودیة
 وزارة التعلیم

 اإلدارة العامة للتعلیم بعسیر
 المدرسة االبتدائیة األولى بالخمیس

  
 االختبار التحریري للفترة األولى

 لمادة لغتي الجمیلة  - الصف الرابع
 الفصل الدراسي األول  - للعام 1437-1438هـ

 
  
  

  
 
 السؤال األول : أ   / صنفي الكلمات التالیة حسب نوعها :

 الربیع – تغرد – تسرع – في – حدیقة – على

  
  
  

 : األصناف اللغویة
  

 لم تتقن أتقنت
 حرف فعل اسم  

  
  
  

  
  

  

  
 ب /  صنفي األسماء التالیة حسب نوعها :

 جراثیم – مریض-  وعاء – طالبان – فوائد -  طبیبان

  
 لم تتقن أتقنت

  
  

 جمع مثنى مفرد

  
  
  

  
  

  

  

 السؤال الثاني  : أ  / عیني المبتدأ والخبر في الجمل التالیة وبیني عالمتهما
 اإلعرابیة
  

  
 الوظائف النحویة
 لم تتقن أتقنت

 
 تابع

  

 

 عالمته المبتدأ الجمل
 اإلعرابیة

 عالمته الخبر
 اإلعرابیة

         1-     الشمس ساطعة0



الربیع جمیل 0      -2 
السهل منبسط 0      -3 

 ب   / اختاري اإلجابة من بین األقواس بوضع خط تحتها  :
 ( فعل ماض – فعل مضارع – فعل أمر ) -        یتناول

عاد  ( فعل ماض – فعل مضارع – فعل أمر ) -        
 (  فعل ماض – فعل مضارع – فعل أمر ) -        اطرد

 ( فعل ماض – فعل مضارع – فعل أمر ) -        شاهد ت

  
 الوظائف النحویة
 لم تتقن أتقنت

  

 ج/  اكملي الفراغات التالیة بكلمة مناسبة :
هي مجموعة من الجمل تشكل جزءا من النص 0  ...............        - 
 -        ...............هي مجموعة من الكلمات تكون معنى تاما 0
 -        النص هو مجموع ..............التي تتكلم عن موضوع واحد
         الكلمة  مجموعة من .................تفید معنى وتكون اسما أو فعال أو حرفا

  

 لم تتقن أتقنت
  

  

 السؤال الثالث :
 أ /  حولي الجمل التالیة إلى أسلوب نهي :
 -        یأكل الولد بشماله0                  ..................................
یترك طعامه مكشوفا  0             ...................................         - 

  
 األسالیب اللغویة
أتقنت  لم تتقن

  
  

 ب/  حولي الجمل التالیة إلى أسلوب نفي :
أشترى من الباعة المتجولین 0   ............................................          
 -        أتأخر عن موعد فطوري          ...........................................

أتقنت  لم تتقن
  

 ج / حددي نوع كل جملة  من الجمل التالیة :
اقبل الربیع بجماله وأناقته 0         - 

.............................. 
الربیع فصل الجمال والحیاة  0                  .............................         - 

أتقنت  لم تتقن
  

  
  
  

 السؤال الرابع  / اكتبي ما یملى علیك :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 الظاهرة
 اإلمالئیة
  



 أتقنت    لم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تتقن

  
  

 انتهت األسئلة
 مع تمنیاتي لكن بالتوفیق

 معلمة المادة / نورة االحمري
 


