
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

الملف أسئلة مراجعة لوحدتي صحتي وبيئتي / مناسبات ورحالت

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف الرابع ⇦ لغة عربية ⇦ الفصل األول

الملف أسئلة مراجعة لوحدتي صحتي وبيئتي / مناسبات ورحالت

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف الرابع ⇦ لغة عربية ⇦ الفصل األول

المزيد من الملفات بحسب الصف الرابع والمادة لغة عربية في الفصل األول

تحميل كتاب الطالب 1

النصوص اإلمالئية  2

اختبار فترة أولى  3

اختبار مرحلي 4

اختبار لغتي النملة الصغيره والعصفور  5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 أسئلة مراجعة لوحدتي صحتي وبيئتي / المناسبات والرحالت  الفصل الدراسي األول 
 تعليم المدينة المنورة  إدارة

 101االبتدائية  المدرسة:
 ------------------------------------------------------:    ةاسم الطالب 

 لغتي الجميلة     الصف/ الرابع  :  مادةال
    ***************************************** 

 : بتاء مربوطة ة مختومةلمك -1

 معه  د(   توت ج( زهرة ب(  السبت أ(

 : تاء مفتوحةب مختومةكلمة  -2

 جميلة د( كثيرة ج( معه  ب(  السبت أ(

 : أنواع ----في لغتنا  الكلمة  -3

 ستة د( خمسة  ج( أربعة  ب(  ثالثة   (أ

 :  كلمة قلمجمع   -4

الشيء   د( قلمين  ج( قلمان ب(  أقالم  أ(
 مماسبق 

 :  مبتدأ ويفيد معه هو االسم الذي يخبر عن الالخبر  -5

الشيء    د( المعنى له ج( معنى تام   ب(  عنى ناقصم  أ(
 سبق  مما

 كلمة تحوي ) ال ( شمسية :   -6

 الفصل د( حةالص   ج( األْسَماك  ب(  مفتاحال أ(

   من الجمل المنفية  -7

لن أتأخر عن   ب(  لطالب مجتهد ا أ(
 د  (        تتفتح األزهار  ج( موعد المدرسة 

 الربيع في 
أكل  
  خالد

 :   همزة وصل  كلمة تحوي  -8

 أكل  د( شمسال ج( أرنب ب(  أحمد  أ(

 : كلمة تحوي همزة قطع  -9

 العلوم د( اختراع  ج( أسرة  ب(  الوردة أ(

 ( :اسم )  اعل الف  – 10

  الشيء مما د( وب منص  ج( ور مجر  ب(  مرفوع  أ(
 سبق 

 أسلوب  انتبه لشرح الدرس – 11

 نداء د( أمر  ج( دعاء ب(  نهي  أ(



 أسئلة مراجعة لوحدتي صحتي وبيئتي / المناسبات والرحالت  الفصل الدراسي األول 
 تعليم المدينة المنورة  إدارة

 101االبتدائية  المدرسة:
 ------------------------------------------------------:    ةاسم الطالب 

 لغتي الجميلة     الصف/ الرابع  :  مادةال
    ***************************************** 

  
 : الفعل نشرُب  نوعه  – 12
 خبر  د( ماضي ج( أمر ب(  مضارع  أ(

 : المثبتةمن الجمل   – 13

 د( نزل المطر  ج( نبت الزرع  ما ب(  لم تنضج الثمار  أ(

اليتساقط 
الثلج 

بكميات  
 كبيرة

 هو فعل األمر في الجملة )اغسْل الفاكهة قبل تناولها ( – 14

 تناولها  د( اغسل ج( قبل  ب(  الفاكهة أ(

 : (  سلمال يصعد خالدُ  )  جملة  في  لاعالف  – 15

شيء   ال د( خالدُ  ج( يصعد  ب(  سلم ال أ(
 سبق  مما

 :  الجملة االسمية هي التي تبدأ  – 16
شيء   ال د( سمبا ج( بحرف  ب(  بفعل  أ(

 سبق  مما
 :  بعد دخول ال عليهاليل   الكتابة الصحيحة لكلمة  – 17

 للليلا د( ليل  ج( لليل ب(   يللل  ا أ(

 التفاحةُ لذيذة    /إعراب ماتحته خط  – 18

مبتدأ مرفوع   أ(
خبر مرفوع   ب(  بالضمة

 د( منصوب بالفتحة مبتدأ  ج( بالضمة
خبر  

منصوب  
 بالفتحة  

 فتاةمثنى كلمة    - 19

الشيء   د( فتاة  ج( فتيات  ب(  فتاتان أ(
 مماسبق 

 : أسلوب(  سبحان هللا  )   - 20

 نهي  د( استفهام ج( نفي  ب(  دعاء أ(
 
 



 أسئلة مراجعة لوحدتي صحتي وبيئتي / المناسبات والرحالت  الفصل الدراسي األول 
 تعليم المدينة المنورة  إدارة

 101االبتدائية  المدرسة:
 ------------------------------------------------------:    ةاسم الطالب 

 لغتي الجميلة     الصف/ الرابع  :  مادةال
    ***************************************** 

 
 :  كلمة تدل على  (   في )  -21

الشيء   د( فعل  ج( اسم  ب(    حرف أ(
 مماسبق 

 .من الكلمات التي حذفت األلف من وسطها– 22

 خلق  د( الرحيم  ج( إله  ب(  إال أ(

 بناء الفعل الماضيعالمة    – 23

 السكون د( ضمةال ج( الكسرة  ب(  الفتحة أ(

 من أدوات نفي الجملة الفعلية   – 24

 يس ل د( لم-ليست  ج( لن  -ليس  ب(  ال -ما  -لم-لن أ(

 عالمة رفع المبتدأ والخبر     -25

 ة سرالك د( السكون ج(  الفتحة ب(  ةلضما أ(

 :يشار لالسم المذكر باسم اإلشارة  – 26

 الشيء مماسبق  د( هذا ج( هؤالء  ب(  هذهأ( 

 تخالف أمرهما   أطع والديك وال  – 27

 نداء  -أمر د( دعاء  -نهي  ج( أمر  -نهي  ب(  نهي -أ( أمر 

 نوعها      الباب   كلمة    -28

 سبق  شيء مما ال د( اسم  ج( حرف  ب(  فعل  أ( 

 أنواع الفعل هي  -29

مضارع    -ماض ب(  لفع –اسم أ( 
 مثنى   -مفرد   د( مؤنث  -مذكر  ج(    أمر  -

 هي مؤنثةالكلمة ال   -30

 أم   د(              الكتاب    (ج القلم   ( ب األب أ(     
 

 ..انتهت األسئلة  معلمة لغتي الجميلة /   سمر نحاس                                                


