
 

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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ةرقم البطاق
بطاقة اختبار األداء القرائي للصف الرابع1

تِـي                عنوان النص  19حة  رقم الصفُصـُْنـدوُق َجـدَّ

 ُ -:ِريَِّة ُمَراِعيَةً َمَهاَراُت الِقَراَءِة الَجهْ أقـرأ
.ـيعِ بَـيْـِن الـَجـمِ *  إلى...                           في نَِهايَِة كُل ِ * من

ـتَ *  إلى ...                         فَـتَـَحـْت َجـدَّتِـي * من .  ـ ُُ لَـِك قِـصَّ
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بطاقة اختبار األداء القرائي للصف الرابع

ـُر َو َأَثـُرهُ فِـي الـبِـيـئَ عنوان النص  َصـحُّ 36رقم الصفحة  ـِة     الـتَـّ
 ُ -:يَِّة ُمَراِعيَةً َمَهاَراُت الِقَراَءِة الَجْهرِ أقـرأ

َراَعـةَ * إلى ..ـَم الـَجـدُّ تَـبَـسَّ * من.فِـي ذَاِكَرتَـِهـَمـا * إلى.. اِنْـَطـلَـَق الـَجـدُّ * من .الـز ِ

.  الـبِـيـئَـِة *  إلى ...       َوَكذَِلكَ * من.      يَا َجـد ِي* إلى .. َوِعـنْـَد ُوُصوِلـِهْم * من



ةرقم البطاق
بطاقة اختبار األداء القرائي للصف الرابع3

ِكـي                عنوان النص  101رقم الصفحة  اأَلْرَنُب الـذَّ

 ُ -:يَِّة ُمَراِعيَةً َمَهاَراُت الِقَراَءِة الَجْهرِ أقـرأ
...                 أََصـابَـِت الـقُـْرَعـةُ ذُـمَّ *من .    أَْمـِرنَـا َو أَْمـِرَك *إلى...    يُـْحـَكـى أَنَّ * من

.  األَْرنـَـُب *لىإ...        َغـِضـَب األََسـدُ *من.         اتْـُرْكـَن األَْمـَر ِلـي *إلى 
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121حة  رقم الصفالـُمـْسـِلـمُ َو الـِعـيـُد              عنوان النص 
 ُ -:ِة ُمَراِعيَةً َمَهاَراُت الِقَراَءِة الَجْهِريَّ أقـرأ

...الـِعـيـدُ فِـي *من.   األْضَحى الـُمـبَاَركِ *إلى..  يَـْحـتَـِفـلُ الـُمـْسـِلـُمـوَن * من

ـى *إلى.  ..الـُمـْسـِلـمُ فِـي *من.   يَـعُـودَُن إِلَـى بُـيُـوتِـِهـْم  *إلى .َو الـُحـمَّ
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130رقم الصفحة  َمـِديـَنـتِــي                عنوان النص 
 ُ -:ِة ُمَراِعيَةً َمَهاَراُت الِقَراَءِة الَجْهِريَّ أقـرأ

..  يـَمـِديـنَـتِ فَ *من.   ـِريـفَـيِْن ِللْـَحـَرَمـيْـِن الشَّ *إلى..  تَـْسـتَـْهـِوي الـَمـِديـنَـةُ * من

ابِـعِ *من.          َشاَهـَدهُ َو َرآهُ *إلى .قَلْبِ البَـْحِر *إلى.     ..َوفِـي الـيَـْوِم الـرَّ
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190ة  رقم الصفحَمـِديـَنـتِــي  َأْبـَهـا              عنوان النص 

 ُ -:ِة ُمَراِعيَةً َمَهاَراُت الِقَراَءِة الَجْهِريَّ أقـرأ
ةُ الـفَـْصـِل *إلى..  َسـِعـيـدٌ َطـاِلـبٌ * من ةٌ أبْ *من...   َمـَجـلَـّ ..  ـَهـا َجـنَـّ

.الـَخـِليـجِ العَـَربِـي *إلى...  َوقَـْد أَْصـبَـَحـتِ *من.   الـقَـاِرسـةُ  الـبُـُروَدةُ *إلى


