
 

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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 الرابع  الصف:                                                                                                المملكة العربية السعودية  

التاريخ:     /    /                                                                                                                التعليم وزارة
 ه 1441

المادة : لغتي                                                                                       بمنطقة عسير للتعليمالعامة  اإلدارة      
 الجميلة 

  اسم الطالب:) بنين(                                                                                  مكتب التعليم بوادي ابن هشبل      
   ابتدائية سليمان بن عبدالملك      

 هـ (  1441  – 1440 –الفصل الدراسي األول  –)االختبار النهائي 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 السؤال األول / استمع إلى النص ثم أجب عن األسئلة من بعده : 

 أجب بـ )     ( أو )      (  : -

 الذبابة ليست من أكثر الحشرات ضرراً وأذى                           )     (  -1

 يشمئز الناس من الذباب بسبب صوتها المزعج                          )     (  -2

 الذباب تنقل األمراض من شخص إلى شخص آخر                      )     (   -3

 إذا كانت الذباب تحك أرجلها فذلك يعني أنها تنظف نفسها              )     (  -4

 الذباب تنقل األمراض من الهواء                                          )     (  -5

 

 السؤال الثاني / اقرأ النص التالي ثم أجب على األسئلة من بعده : 

الغطاء النباتي , ومن  البيئي ,بسبب نقص االتصحر مشكلة عالمية تُعرض األرض لتدهور نظامه 
العوامل التي سببت التصحر : ارتفاع درجات الحرارة , وقلة األمطار , والتصحر يؤثر تأثيراً خطيراً على  

الكثبان الرملية بالطرق  , ومن الحلول المساهمة في تقليل التصحر : حفر اآلبار , وتثبيت  االقتصاد للدولة 
تخدام األحزمة الخضراء حول المدن , واستغالل األراضي الزراعية  الحديثة .ويمكن التصدي لهذه الظاهرة باس

 بالوسائل السليمة دون استنزافها  

 اختر من بين القوسين ما يناسب العبارة المجاورة له :  -

 مشكلة بسيطة (   –) مشكلة عالمية  التصحر -1

 تدهور نظام األرض البيئي (   –) تحسين نظام األرض البيئي  التصحر يسهم في  -2

 من العوامل التي منعت  التصحر ( –) من العوامل التي سببت التصحر   مطارقلة األ  -3

 ساهمت في انتشار التصحر( –)ساهمت في تقليل التصحر  حفر اآلبار من العوامل التي  -4

 استهالكها (   –) عالمات الوجه  مرادف استنزافها  -5

 انخفاض (   –) مضار   ضد منافع -6

 السؤال الثالث / أجب عن المطلوب : 

 : ) ليل , لحم ( ................... , ....................   أدخل ) ال ( على الكلمات التالية -

 ) ـة , ـه ( قريـ......               ُصوفَـ......   أكمل الكلمات التالية بحرف مناسب -

 بعد حرف الذال (   –) بعد حرف الهاء  في كلمة ) هذه ( ألف محذوفة  -

 . أ ( ..... ستقبل  , ...... ْقبََل   ,) ا   أكمل الكلمات التالية بهمزة مناسبة  -
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 السؤال الرابع / أعد كتابة الجملة التالية مراعياً قواعد الخط التي تعلمتها : 

 العوامل التي أسهمت في ظاهرة التصحر قلة األمطار من

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

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

 

 السؤال الخامس / أجب عن المطلوب  : 

 ضع من بين األقواس ما يناسب الكلمات التالية : ) اسم , فعل , حرف (   -

 انَطلََق .............. أشجار ................. إلى .................... 

 أخرج المبتدأ والخبر وعالمة رفعهما من الجملة التالية : ) األمطاُر غزيرةٌ (  -

 المبتدأ ............... الخبر ................... عالمة رفعهما .................... 

 ضع من بين األقواس ما يناسب األفعال التالية ) فعل ماِض , فعل مضارع , فعل أمر (  -

 ذهَب ..................                  يدرُس.................                 اكتْب ............. 

 أخرج الفاعل وعالمة رفعه من الجملة التالية : ) كتب الطالُب الدرس ( -

 الفاعل ................. عالمة رفعه .................... 

 اختر :  •
 جملة منفية (  –) جملة مثبتة                         (  األزهار متفتحة ) ليست  -

 مثنى (  –) مفرد                                               ) حديقتان ( -

 ) أسلوب أمر , أسلوب نهي (                             ) ال تُسِرف في الماء (  -
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 ري  ..                                                                                                    معلم المادة / مشرف الشهأرجو لكم التوفيق والسداد  .


