
 
 ... .......................................................إدارة التعليم 

 ..................................................................  المدرسة

 ورقة عمل
 مادة لغتي للصف الرابع االبتدائي 

 هـ 1441 الفصل الدراسي األول
 

 

 ............. رابع/  فصل:ال .............................................................................................  االســم: 
 

 

 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

  100متقن المعيار%       100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%      80غير متقن أقل من  % 

 ة/ ....................................... القائدة التربوي معلمة المادة/ ....................................... 
 

 مدخل الوحدة األولى    الدرس: (      صحتي وبيئتي)    الوحدة األولى : الوحدة:

 :  أكتب معاين الكلمات التالية  
 

 

 ......................  متراكبا   ......................  خضرا

 ينعه 

 
 ......................  آيات  ...................... 

  ......................  قنوان 
مشتبها وغير  

 متشابه 
 ...................... 

 
 

 

 :  أرسم دائرة حتت الكلمة املختلفة وأذكر السبب 
 ..................السبب  موز  -خبز     -كمثرى   -تفاحة    

 -النبااتت    -عوادم السيارات   -املبيدات    
 النفاايت

 ..................السبب 

 ..................السبب  مسك  -خضروات     -عصري طازج    -ازية    مشروابت غ

 :  أكمل الفراغات اآلتية  
 االسم الذي يدل على واحد يسمى ........................  •

 

 االسم الذي يدل على اثنين يسمى ........................  •

 
 

 ....... االسم الذي يدل على ثالثة فأكثر  يسمى .................  •
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 مادة لغتي للصف الرابع االبتدائي 

 هـ 1441 الفصل الدراسي األول
 

 

 ............. رابع/  فصل:ال .............................................................................................  االســم: 
 

 

 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

  100متقن المعيار%       100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%      80غير متقن أقل من  % 

 ة/ ....................................... القائدة التربوي معلمة المادة/ ....................................... 
 

 

 ( التصحر وأثره على البيئة نص االنطالق )  الدرس: (     صحتي وبيئتي)  الوحدة األولى : الوحدة:

 : أكمل الفراغات التالية  
ونورة .................................  انطلق الجد مشعل ...........مع حفيديه  

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

 ............................................ ............................................. السفر بـ كان 

  . للدول   ............................................  التصحر يؤثر تأثيرا خطيرا على الحالة  

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

كيلومتر مربع من األراضي  ......................................... ا يفقد العالم سنوي 

  الزراعية 

 

 :  أبني معاين الكلمات التالية  
 ......................  امياءة   ......................  استنزاف

 ......................  التصحر   ......................  مالمح

 ......................  اآلابر   ......................  التصدي 

 

 :-:  مفيدة أدخل كل كلمة من الكلمات اآلتية يف مجلة  
 ..............................................................................................  التصحر

 ..............................................................................................   الناجعة

 ..............................................................................................  الخضراء
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 مادة لغتي للصف الرابع االبتدائي 

 هـ 1441 الفصل الدراسي األول
 

 

 ............. رابع/  فصل:ال .............................................................................................  االســم: 
 

 

 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

  100متقن المعيار%       100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%      80غير متقن أقل من  % 

 ة/ ....................................... القائدة التربوي معلمة المادة/ ....................................... 
 

 

 ()التصحر وأثره أنشطة التنمية القرائية الدرس: (     صحتي وبيئتي)  الوحدة األولى : الوحدة:

 النقاط املقابلةوأكتبها يف تؤدي معناها   اليت حتتها خطكلمة مناسبة بدال من الكلمة   أضع 
 .................................. .   استنزافهااستثمار األراضي الزراعية دون 

 .................................. . ميلؤها الرضا إبمياءة رد اجلد 

 .................................. . لنيالطف  مالمححينها ظهرت على 

 

 

 :  أكمل اجلدول اآليت حماكيا احلقل األول  

 
 

 اآلتية  أكمل الخريطة المعرفية اآلتية بكتابة أهم األفكار التي دار حولها النص : أكمل الخريطة 

 

 



 
 ... .......................................................إدارة التعليم 

 ..................................................................  المدرسة

 ورقة عمل
 مادة لغتي للصف الرابع االبتدائي 
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 ............. رابع/  فصل:ال .............................................................................................  االســم: 
 

 

 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

  100متقن المعيار%       100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%      80غير متقن أقل من  % 

 ة/ ....................................... القائدة التربوي معلمة المادة/ ....................................... 
 

 

 ( المنفية-) الجملة المثبتة االسلوب اللغويأحاكي  الدرس: (     صحتي وبيئتي)  الوحدة األولى : الوحدة:

 : التصحر وأثره على البيئة من نص  ستخرجأ 
 جمل مثبتة   ثالث

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

 

 

 :  أحدد أداة النفي يف اجلمل اآلتية  
 

 هذه القرية لم يصبها التصحر     أداة النفي .........................

 أداة النفي .........................     لم يتعود الحفيدان على السفر بالسيارة 

 أداة النفي .........................     نعم هللا ال تعد وال تحصى 

 

 حسب املثال األول:  (علية مثبتة أحول اجلملة االمسية املثبتة إىل ف 
التصحر يثر على احلالة  

 االقتصادية 

 بردت االجواء 

 ..........................................................................................   النظام البيئي تدهور  

 ....................................................... ...................................  مشكلة التصحر تشكل خطرا   
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 ............. رابع/  فصل:ال .............................................................................................  االســم: 
 

 

 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

  100متقن المعيار%       100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%      80غير متقن أقل من  % 

 ة/ ....................................... القائدة التربوي معلمة المادة/ ....................................... 
 

 

 الظاهرة االمالئية ) كلمات حذفت األلف من وسطها(    الدرس: (     صحتي وبيئتي)  الوحدة األولى : الوحدة:

 :  ق وال تكتب يف الكلمات التالية أحدد مواضع األلف اليت تنط 
 ............................................................ ..............................  هذا 

 ..........................................................................................   هؤالء 

 .. ........................................................................................  هذه 

 ..........................................................................................   لكن 

 
 : أصوب اخلطأ يف الكلمات  التالية :  

 هاؤالء هاذان ذالك أاله الرحمان

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

 

 ؟ أبني ما حذف كتابة يف الكلمات اآلتية  
 ما ُحذف منها الكلمة  ما ُحذف منها الكلمة

 هذا 
......................................................... ........  

 هذان 
.......................................... ....................... 

 لكن 
.......................................... .......................  

 هذه 
.......................................... ....................... 

 ذلك 
.......................................... .......................  

 هؤالء 
.......................................... ....................... 
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 ............. رابع/  فصل:ال .............................................................................................  االســم: 
 

 

 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

  100متقن المعيار%       100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%      80غير متقن أقل من  % 

 ة/ ....................................... القائدة التربوي معلمة المادة/ ....................................... 
 

 

 والوصل القطع الظاهرة االمالئية همزتا  الدرس: (     صحتي وبيئتي)  الوحدة األولى : الوحدة:

 

    فواز مؤيدافالتفت إليها    -    انطلق اجلد مشعل صباحاأ( 

  أحسنت اي فواز وال تنسى أن النبااتت أبشجارها وغطائها األخضر حتمي األرض من التصحرب( 
 

 أصنف اهلمزات يف الكلمات اليت حتتها خط يف اجلدول التايل /   
 

 همزة القطع    همزة الوصل  

  

  

  

 
   

 أكمل:  
 

: همزة الوصل هي

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

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

 همزة القطع هي :  
 

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

 

....................................................................................................................... 
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 هـ 1441 الفصل الدراسي األول
 

 

 ............. رابع/  فصل:ال .............................................................................................  االســم: 
 

 

 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

  100متقن المعيار%       100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%      80غير متقن أقل من  % 

 ة/ ....................................... القائدة التربوي معلمة المادة/ ....................................... 
 

 

    –المبتدأ والخبر  -–أنواع الكلمة  الدرس:  (    صحتي وبيئتي)  الوحدة األولى : الوحدة:

 

 

  

    السابقة حسب اجلدول اآليت : أصنف الكلمات  
 

 الحرف الفعل االسم
   

   

   

   

   التصحر مشكلة أعريب اجلملة التالية :     
 إعرابها  - الكلمة  -

 ....................................................................... التصحر 

 ....................................................................... مشكلة

 

 -أكمل كل كلمة خبرب مناسب :  
 السماء : .....................         الشمس : ..............................

 

 ...................الطيور : ......................   المتنزه  : ..............
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 مادة لغتي للصف الرابع االبتدائي 

 هـ 1441 الفصل الدراسي األول
 

 

 ............. رابع/  فصل:ال .............................................................................................  االســم: 
 

 

 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

  100متقن المعيار%       100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%      80غير متقن أقل من  % 

 ة/ ....................................... القائدة التربوي معلمة المادة/ ....................................... 
 

 

 بخط النسخ ( ث   -ت -ب ) كتابة الحرف الدرس: (     صحتي وبيئتي)  الوحدة األولى : الوحدة:

 : أكتب العبارة التالية خبط النسخ 

 في فصل الربيع تشدوا أسراب الطيور وينبت العشب 

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

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

 

 

 

 
 



 
 ... .......................................................إدارة التعليم 

 ..................................................................  المدرسة

 ورقة عمل
 مادة لغتي للصف الرابع االبتدائي 

 هـ 1441 الفصل الدراسي األول
 

 

 ............. رابع/  فصل:ال .............................................................................................  االســم: 
 

 

 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

  100متقن المعيار%       100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%      80غير متقن أقل من  % 

 ة/ ....................................... القائدة التربوي معلمة المادة/ ....................................... 
 

 

 بخط النسخ ( ث   -ت -ب ) كتابة الحرف الدرس: (     ئتيصحتي وبي)  الوحدة األولى : الوحدة:

 : أكتب العبارة التالية خبط النسخ 

 يفضل األطفال الذهاب إلى البحر  الصيف في فصل  

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

.......................................................................................................................................... 
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 ............. رابع/  فصل:ال .............................................................................................  االســم: 
 

 

 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

  100متقن المعيار%       100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%      80غير متقن أقل من  % 

 ة/ ....................................... القائدة التربوي معلمة المادة/ ....................................... 
 

 

 بخط النسخ (  ذ-د ) كتابة الحرف الدرس: (     صحتي وبيئتي)  الوحدة األولى : الوحدة:

 : ارة التالية خبط النسخأكتب العب 

 اجعل غذاءك دواءك  

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

.......................................................................................................................................... 
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 ............. رابع/  فصل:ال .............................................................................................  االســم: 
 

 

 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

  100متقن المعيار%       100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%      80غير متقن أقل من  % 

 ة/ ....................................... القائدة التربوي معلمة المادة/ ....................................... 
 

 

 بخط النسخ (  ظ-ط ) كتابة الحرف الدرس: (     صحتي وبيئتي)  الوحدة األولى : الوحدة:

 : أكتب العبارة التالية خبط النسخ 

 

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

.......................................................................................................................................... 
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 ............. رابع/  فصل:ال .............................................................................................  االســم: 
 

 

 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

  100متقن المعيار%       100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%      80غير متقن أقل من  % 

 ة/ ....................................... القائدة التربوي معلمة المادة/ ....................................... 
 

 

 لم تألمت الفراشة؟) النص الشعري (  الدرس: (     صحتي وبيئتي ) الوحدة األولى : الوحدة:

 الفراغات التالية :  أكمل 
  ....................              كنت دوما أجتول      

 حول ورد أو قرنفل                   ..................
 افيا عذاب معسل ص            كنت أمتص رحيقا                                          

  .........................            مل أكن أشعر يوما                
 

 أبني  معاين املفردات التالية :  
 معناها الكلمة  معناها الكلمة 

  النضارة    أجتول  
  شاحب       التآخي  

 
 اقرا النص بسرعة مث استخرج منه التايل :  
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 ............. رابع/  فصل:ال .............................................................................................  االســم: 
 

 

 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

  100متقن المعيار%       100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%      80غير متقن أقل من  % 

 ة/ ....................................... القائدة التربوي معلمة المادة/ ....................................... 
 

 

   بناء فقرتين(  أتواصل كتابيا) الدرس: (     صحتي وبيئتي)  الوحدة األولى : الوحدة:

 

 اكتب عن احلشرة يف حدود فقرتني مع االسرتشاد ابلعناصر اآلتية :   

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

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

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

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

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

  . 
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 ............. رابع/  فصل:ال .............................................................................................  االســم: 
 

 

 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

  100متقن المعيار%       100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%      80غير متقن أقل من  % 

 ة/ ....................................... القائدة التربوي معلمة المادة/ ....................................... 
 

 مدخل الوحدة الثانية   الدرس: مناسبات ورحالت  الوحدة:

 :أقارن بني املدينة والقرية من حيث العناصر اآلتية  

 

 

 أبني معاين الكلمات التالية:  
 معناها - الكلمة معناها الكلمة -

 .......................  حبانا - .......................  تباشير -

 .......................  اليمن - .......................  السعود -

 

 : أقرا البطاقات اآلتية مث أكتب مناسبة كل بطاقة أسفلها  
 

 

 : أميز اجلملة االمسية من اجلملة الفعلية بوضع خط حتتها  وأذكر السبب  

  

 .................................................................................................................................السبب 



 
 ... .......................................................إدارة التعليم 

 ..................................................................  المدرسة

 ورقة عمل
 مادة لغتي للصف الرابع االبتدائي 
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 ............. رابع/  فصل:ال .............................................................................................  االســم: 
 

 

 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

  100متقن المعيار%       100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%      80غير متقن أقل من  % 

 ة/ ....................................... القائدة التربوي معلمة المادة/ ....................................... 
 

 

 نص االنطالق ) مدينتي (  الدرس: مناسبات ورحالت الوحدة:

 الفراغات التالية من خالل قراءة النص :  أكمل 
َث ُمَهنٌَّد َواصًفا َموِقَعُه الَّذي يَِقُف فيه  َوَقْد حَتَدَّ

ِقُف َأماَم َأَحِد    َأانصوَريت وَ شاِهدوَن ُ أَنْ ُتم تُ ْامسي ُمَهنٌَّد، وَ   َفقاَل: ََ َفَمديَنيت تَ َقُع ِعْنَد   شهورَِة يف َمِديَنيِت،اْلمَ   .........َأ
أ  .........شْرقّي  الشاِطئ ال  ........ ََ  الشرِيَفنْيِ   .....................  َواجْلَوِّيَّةَ   ..........ْْحَِر، َوتُ َعدُّ اْلبَ وَّابََة  اْل

 
 

 أبني معاين املفردات التالية :  
 معناها  الكلمة  معناها  الكلمة 

  روعة     مراتدي    
  الشراين      املعامل 

 
 ما اسم املدينة اليت يتحدث عنها النص ؟  

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

 

 د من النص ؟   ما الذي يستفا 
 ........................................................................................... 

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

 .......................................................... ................................. 
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 ..................................................................  المدرسة

 ورقة عمل
 مادة لغتي للصف الرابع االبتدائي 

 هـ 1441 الفصل الدراسي األول
 

 

 ............. رابع/  فصل:ال .............................................................................................  االســم: 
 

 

 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

  100متقن المعيار%       100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%      80غير متقن أقل من  % 

 ة/ ....................................... القائدة التربوي معلمة المادة/ ....................................... 
 

 

 مدينتي  (نطالق ) أنشطة التنمية القرائيةنص اال الدرس: مناسبات ورحالت الوحدة:

 

 :  أحاكي اجلمل اآلتية التدرب على أسلوهبا يف حديثي 

 
 

 
 

 
 

 

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

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

 
 

 
 

 

 

 ما يلي مث أكتبه يف املكان املخصص  أفقيا أستخرج من املربعات  
 مفرد املعامل .............. 

 مجع املدينة .............       

 مرادف نقي ............ 
 ...... معىن منيق ......

 ضد شاملة ............. 

 
 :   أختار اإلجابة الصحيحة  



 
 ... .......................................................إدارة التعليم 

 ..................................................................  المدرسة

 ورقة عمل
 مادة لغتي للصف الرابع االبتدائي 

 هـ 1441 الفصل الدراسي األول
 

 

 ............. رابع/  فصل:ال .............................................................................................  االســم: 
 

 

 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

  100متقن المعيار%       100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%      80غير متقن أقل من  % 

 ة/ ....................................... القائدة التربوي معلمة المادة/ ....................................... 
 

 
 

 الدرس: مناسبات ورحالت الوحدة:
 ) الظاهرة االمالئية ( 

 دخول ال على الكلمات المبدوءة بالالم   
 

 أكمل اجلمل األتية بكلمات مبدوءة ب ) ل ( دخلت عليها ) ال ( وأنطقها نطقا صحيحا  
 .  ...................... البدوي يشعل النار يف ..  •
 لغتنا العربية من أغىن  ..........................  •

 أحب ........................ األخضر ألنه لون علم بالدي.  •
 الثوب العريب من أفضل أنواع ..................................  •

 . يقدم البوي الطعام للضيف من ...............واملرق و.............  •

 

 أدخلي ال على الكلمات التالية :   
 .............................................:    ليث

 .............................................:   لقمة 

 .............................................:  ليمون 

 ............................................:    لهب

 

 اجلدول التايل كما يف املثال األول :   كملأ 
 ج  ب أ

 الّلحم  ال+ حلم  حلم 
 ............ ال+ لذيذ  لذيذ 

 ............... ال+ لب  لب 
 .................... ال+ الزم  الزم 

 



 
 ... .......................................................إدارة التعليم 

 ..................................................................  المدرسة

 ورقة عمل
 مادة لغتي للصف الرابع االبتدائي 

 هـ 1441 الفصل الدراسي األول
 

 

 ............. رابع/  فصل:ال .............................................................................................  االســم: 
 

 

 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

  100متقن المعيار%       100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%      80غير متقن أقل من  % 

 ة/ ....................................... القائدة التربوي معلمة المادة/ ....................................... 
 

 
 

 الدرس: مناسبات ورحالت الوحدة:
 ) الظاهرة االمالئية ( 

    التاء المربوطة والتاء المفتوحة 
 

 الفراغات التالية :  لأكم 

تنطق  التاء املربوطة أنَّ :  الكلماتيف هنايِة   والتاء املفتوحة الفرُق بنَي التَّاِء املربوطِة  •
  ............ عند الوقف وتنطق اتء عند .............مثل :.................

 ..............عند الوقف وعند الوصل مثل :. ........ أن التاء املفتوحة تنطق       
 مساءِ أنَّ اهلاَء يف هنايِة األالفرُق بنَي التَّاِء املربوطِة واهلاِء يف هنايِة األمساِء :    •
 ...............عليها  نضع يف الوصِل ويف اْلَوْقِف ، وال  ........تُ ْنَطُق       

 

 :   أكتب ما ميلى علي  
 

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

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

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

 

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

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

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

. 
 

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

 
 

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



 
 ... .......................................................إدارة التعليم 

 ..................................................................  المدرسة

 ورقة عمل
 مادة لغتي للصف الرابع االبتدائي 

 هـ 1441 الفصل الدراسي األول
 

 

 ............. رابع/  فصل:ال .............................................................................................  االســم: 
 

 

 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

  100متقن المعيار%       100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%      80غير متقن أقل من  % 

 ة/ ....................................... القائدة التربوي معلمة المادة/ ....................................... 
 

 

 الدرس: مناسبات ورحالتالثانية:  الوحدة:
 لدرس اللغويا

  أحاكي األسلوب اللغوي(أسلوب النهي -) انواع الفعل

 :  على غرار املثال األول أعرب عن األحداث األتية جبمل تشتمل على أفعال ماضية مرة ومضارعة مرة أخرى 
  القدمية   يزور عمر املناطق.                      زار عمر املناطق القدمية     .    زايرة عمر املناطق القدمية  -
  . 
 ..........................                 ......................    .  رفع النافورة املياه من قلب البحر  -
 ......................              ...........................              .  قراءة الطالب قصة مفيدة  -
 ......................              .....................           .......   .  اجناز املهندس املشروع  -

 
 :  أكتب الفعل األمر من األفعال اآلتية يف مجلة مفيدة  

 ....... ........... ....  يذاكر  *     ............   يهتم :.......* 

 ....... ...............      فهم *    .....    حفظ :.............. * 

 
 

 

 يف أداء واجبك أسرع   -الناس التهاين  يتبادل  -مهنٌد النشيدَ   حفظَ رب ما حته خط :أع 

 ........................................................................................................................حفَظ:
 ........................................................................................................................يتبادُل:

 ........................................................................................................................أسرْع:
 
 

 

 

 

 أحول اجلمل التالية إىل أسلوب هني : 
 ال أتكل بشمالك .    اله . أيكل الولد بشم •
 .........................................     يرتك طعامه مكشوفا   •
 .........................................   يتكلم والطعام يف فمه   •



 
 ... .......................................................إدارة التعليم 

 ..................................................................  المدرسة

 ورقة عمل
 مادة لغتي للصف الرابع االبتدائي 

 هـ 1441 الفصل الدراسي األول
 

 

 ............. رابع/  فصل:ال .............................................................................................  االســم: 
 

 

 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

  100متقن المعيار%       100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%      80غير متقن أقل من  % 

 ة/ ....................................... القائدة التربوي معلمة المادة/ ....................................... 
 

 ..............................................    يسهر كثريا      •
 

 
 

 
 



 
 ... .......................................................إدارة التعليم 

 ..................................................................  المدرسة

 ورقة عمل
 مادة لغتي للصف الرابع االبتدائي 

 هـ 1441 الفصل الدراسي األول
 

 

 ............. رابع/  فصل:ال .............................................................................................  االســم: 
 

 

 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

  100متقن المعيار%       100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%      80غير متقن أقل من  % 

 ة/ ....................................... القائدة التربوي معلمة المادة/ ....................................... 
 

 

 الدرس اللغوي) الفاعل  ( الدرس: الثانية: مناسبات ورحالت الوحدة:

 

 : أحدد الفعل والفاعل يف اجلمل اآلتية  

 

 
 الفراغات التالية   أكمل 

 اجلملة الفعلية تتكون من ركنني أساسني مها : ) ................. (  
                                                 ) ................. (    

 
 على صالته  :   املسلم حيافظ أعرب ما حتته خط :  

 : ......................  حيافظ
 : ....................  املسلم 



 
 ... .......................................................إدارة التعليم 

 ..................................................................  المدرسة

 ورقة عمل
 مادة لغتي للصف الرابع االبتدائي 

 هـ 1441 الفصل الدراسي األول
 

 

 ............. رابع/  فصل:ال .............................................................................................  االســم: 
 

 

 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

  100متقن المعيار%       100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%      80غير متقن أقل من  % 

 ة/ ....................................... القائدة التربوي معلمة المادة/ ....................................... 
 

 

 بخط النسخ (  أ ) كتابة الحرف الدرس: الثانية: مناسبات ورحالت الوحدة:

 : أكتب العبارة التالية خبط النسخ 

 

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

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

 

 

 

 
 

 
 



 
 ... .......................................................إدارة التعليم 

 ..................................................................  المدرسة

 ورقة عمل
 مادة لغتي للصف الرابع االبتدائي 

 هـ 1441 الفصل الدراسي األول
 

 

 ............. رابع/  فصل:ال .............................................................................................  االســم: 
 

 

 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

  100متقن المعيار%       100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%      80غير متقن أقل من  % 

 ة/ ....................................... القائدة التربوي معلمة المادة/ ....................................... 
 

 

 بخط النسخ (  ك م ) كتابة الحرف الدرس: ورحالت الثانية: مناسبات الوحدة:

 : أكتب العبارة التالية خبط النسخ 

 

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

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

 

 

 
 

 
 

 

 



 
 ... .......................................................إدارة التعليم 

 ..................................................................  المدرسة

 ورقة عمل
 مادة لغتي للصف الرابع االبتدائي 

 هـ 1441 الفصل الدراسي األول
 

 

 ............. رابع/  فصل:ال .............................................................................................  االســم: 
 

 

 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

  100متقن المعيار%       100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%      80غير متقن أقل من  % 

 ة/ ....................................... القائدة التربوي معلمة المادة/ ....................................... 
 

 

 بخط النسخ (  هـ ة ) كتابة الحرف الدرس: الثانية: مناسبات ورحالت الوحدة:

 : أكتب العبارة التالية خبط النسخ 

 

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

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

 

 

 
 

 
 

 



 
 ... .......................................................إدارة التعليم 

 ..................................................................  المدرسة

 ورقة عمل
 مادة لغتي للصف الرابع االبتدائي 

 هـ 1441 الفصل الدراسي األول
 

 

 ............. رابع/  فصل:ال .............................................................................................  االســم: 
 

 

 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

  100متقن المعيار%       100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%      80غير متقن أقل من  % 

 ة/ ....................................... القائدة التربوي معلمة المادة/ ....................................... 
 

 

 بخط النسخ (  ل ال ) كتابة الحرف الدرس: الثانية: مناسبات ورحالت الوحدة:

 : أكتب العبارة التالية خبط النسخ 

 يحتفل المسلمون كل عام بعيدين عيد الفطر وعيد األضحى   

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

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

 

 

 
 

 
 

 



 
 ... .......................................................إدارة التعليم 

 ..................................................................  المدرسة

 ورقة عمل
 مادة لغتي للصف الرابع االبتدائي 

 هـ 1441 الفصل الدراسي األول
 

 

 ............. رابع/  فصل:ال .............................................................................................  االســم: 
 

 

 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

  100متقن المعيار%       100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%      80غير متقن أقل من  % 

 ة/ ....................................... القائدة التربوي معلمة المادة/ ....................................... 
 

 
 

 زيارة ضاحية(  ) النص الشعري الدرس: الثانية: مناسبات ورحالت الوحدة:

 الفراغات التالية :  أكمل 
  ....................إان قصدان مرة     
 بني اجلهات اخلالية      ..................

 فإذا احلقول انضرة    تروى مباء الساقية 
  .........................خضراء  يزهو زرعها     

 

 أبني  معاين املفردات التالية :  
 معناها الكلمة اهامعن الكلمة

  الضاحية   قصدان 
  تروي     يزهو  

 
 اقرا النص بسرعة مث استخرج منه التايل :  

 حرفني : ..........     ...........................
 اسم طري : ...................... 

 ................... ثالثة أفعال مضارعة : .............................   .................    .
 من أمساء األوقات : .................................... 

 كلمة على وزن القصور : ........................
 كلمة هبا مد ابأللف : ................................. 



 
 ... .......................................................إدارة التعليم 

 ..................................................................  المدرسة

 ورقة عمل
 مادة لغتي للصف الرابع االبتدائي 

 هـ 1441 الفصل الدراسي األول
 

 

 ............. رابع/  فصل:ال .............................................................................................  االســم: 
 

 

 غير مجتازة متمكنة  متقدمة  متفوقة

  100متقن المعيار%       100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%      80غير متقن أقل من  % 

 ة/ ....................................... القائدة التربوي معلمة المادة/ ....................................... 
 

 

    وعة أتواصل كتابيا :كتابة رسائل ألغراض متن  الدرس: الثانية: مناسبات ورحالت الوحدة:

 أقرأ الرسالة التالية وأحدد عناصرها مع اإلفادة من املثال . 
  –التحية  –تاريخ االرسال  –عنوان المرسل  –المرسل إليه   –المرسل  –البسملة 

 عبارة الختام   –نص الرسالة 

  


