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 اململكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 ............باإلدارة العامة للتعليم 
                                                                          درسة ..................امل

 ...........................   اسم الطالبة :

 ملادة لغتي اجلميلة  الصف الرابع 1443  الفصل الدراسي الثالث للعام    ثانية اختبار الفرتة ال 

ي   )  ألول السؤال ا
 ( الفهم القرائ 

 

 

 

 

 

 

 

 قرئي النص السابق قراءة فهم ثم أجيبي عن املطلوب : ا 

 طرق معبدة ( المقصود بـ )  -1
 جبلية  وعرة  ممهدة  

ة النخيل معانقة زرقة األفق (  تدل العبارة السابقة عىل  -2  ) ألفينا خضر
ة النخيل   جمال األفق  ارتفاع النخيل  خضر

  بقوله وصف الكاتب مدينة تبوك  -3
ي  ة الشمال الغرئ   روس البحر األحمر ع مدينة الضباب  حاضر

 أسلوب  هي تمثل و   فهل تشوقت لزيارة مدينة تبوك ؟وردت جملة   -4
 تعجب  استفهام  نهي 

 عنوان المناسب للنص ال -5
ي المملكة  مدن بالدي

 وك مدينة تب الطرق فر
  بسببوالفالح  ةالسكينة والطمأنين وهب هللا أهل مدينة تبوك  -6

ة السكان وجود الصحاري  مجاورتهم أطهر البقاع   كثر
ي 
 اختاري اإلجابة الصحيحة مما يلي : أ /     السؤال الثائر

ي الجملة التالية ) يلعب الولد بالكرة ( -1
 االسم المجرور فر

 الكرة  الولد  يلعب 
2-  :  عالمة الجر األصلية هي

 الضمة  الكرسة   الفتحة 
 يدافع الجنود عن ..............  -3
 الوطْن الوطَن الوطِن

 

 تابع

ي سفرنا إىل مدينة تبوك فأخذت تنهب الطريق الصحراوي، وتطويه طيا، ما أجمل هذه 
اتخذنا السيارة ركوبة لنا فر

ي 
ات الذهب األسود الذي تفجر فر ي كساها هللا صفرة الذهب األصفر، ومنحها خثر الصحاري العربية الممتدة ! الت 

الفالح؛ لمجاورتهم أقدس البقاع وأطهرها  ومهوى  جنباتها، ووهب هللا أهـل هذه البالد السكينة والطمأنينة و 
ر   .أفئدة العالمير

حمدنا هللا عىل نعمائه، إذ حول المهندسون والعمال السالسل المّتصلة من الرمال طرقا معبدة عث  الصحراء 
وحسبنا  الممتدة، وجعلوها سالكة بكل يرس وسهولة، وكنا ننظر أمامنا عىل طول الطريق، فظننا الرساب ماء، 

 .الطريق أمامنا نهرا جاريا من المياه

ة النخيل معانقة زرقة األفق، ووجدنا رشاشات المياه   ، ألفينا خضر ي ة الشمال الغرئ  ابنا من مدينة تبوك، حاضر باقث 
ي تحول الصحراء جثناف  ةن ة مياهها العذبة الت  اء نضر  .ات يانعة، ومزارع خضر

 فهل تشوقت لزيارة مدينة تبوك ؟ 



ت فاطمة قصة من المكتبة   ) -4  إعراب المكتبة (  اشث 
 اسم مجرور بالكرسة  اسم مجرور بالفتحة  اسم مجرور بالضمة 

ي اشتملت جميع كلماتها عىل حروف جر فقط   هي  -5  المجموعة الت 
ي  –عن  –من 

ي  كيف    –مت   –عىل  –إىل  إىل -فر
 ثم  -هذا –عن  –من  –فر

 حرف الجر المناسب ( يخرج الفالح .........الحقل باكرا  ) -6
 عىل   إىل  بــــــــــــــــــــــــــــ 
 كلمة ) محمد ( معرفة نوعها  -7

 اسم إشارة  علم  معرف بال 
 عندما نحول كلمة ) قلم ( إىل معرفة  نقول   -8
 أقالم   قلمان  القلم 
 من أنواع المعارف االسم الموصول  مثل   -9
 الذي هم  هذان 
 االسم الذي دل عىل نكرة فيما يىلي  هو  -10
 هو  مدرسة  فاطمة  
ي الفراغ فعل مختوم بألف لينة ( -11

 ............المسلم ربه   )فر
 دعاء  دعا  دع 

( عىل صورة ياء ألن أصلها  -12 ي كلمة ) فت 
 رسمت األلف اللينة فر

 ياء  واو  ألف 
ي رسمت جميع كلماتها رسما إمالئيا صحيحا فيما يىلي هي  -13  المجموعة الت 
ى  –حت    -رما إىل  -هدى  -مستشفا -رجا بىل  –أعىط  -العصا  -سما  ربا  – اشث 

 

 ب: اكتبي ما ميلى عليك  
 

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

 

 التالية خبط النسخ    ملة ج: اكتبي اجل 
 

فالعمل   0شر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورة  الأ حمري   معلمة  المادة  : ن 
 


