
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

4/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا *

* 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                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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 الرسم الكتابي  المكون / 

 . مراعية القواعد الخطية التي درستها  النسخ  اكتبي العبارة التالية بخط/ 1س

 حرب  لى الإ   بهاذ  ال ال  فط  األ ضل  ف  يف ي  ل الص  ص  ف  ي ف   

---------------------------------------------------  
   : ظاهرة اإلمالئية الالمكون / 

 :   اكتبي ما يملى عليك كتابة صحيحة/  2س
         

2 

 

        3      الكلمات  في الفراغات عند سماعها . أكتبي /  3س
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 ............ 
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 ............ 

 

5 

 
 

 

 

وزارة التعليم              
  المدينة المنورة  إدارة تعليم 
 101 \االبتدائية 

 ) الرسم الكتابي /الظاهرة اإلمالئية(    اختبار الفترة األولى  الوحدة األولى صحتي وبيئتي 

 الصف / الرابع     -------------------االسم /

 

5 

 
 

 

 

 كتابة العبارة 2

 ووضوحهجمال الخط  2

 كتابة الحركات   1

 

  عواطف الجهني  القائدة التربوية /         سمر نحاس   /لغتي  الجميلة معلمة 

 على العمل   -------وويزوده بالقوة          هصحت جيد  ،  يحفظ  اء  غذ  ----------  اإلنسان ج  يحتا

   ونشاطيزيده حيوية  -----وكل  ة الفاكهوالبيض و تالخضراواو حماللو  -------ويتكون غذاء اإلنسان من 



 

 

 
    :  المكون / الظاهرة اإلمالئية

 اكتبي ما يملى عليك:    -/ أ 1س
 

           3 

 

ة: رسمها بطريقة صحيح عيدياالتالية و  ةعل الكلم( ال   )  دخل  ب / ا  

1 

 

 بين القوسين واكتبيها في الفراغ :التي ج/ اختاري الكتابة  الصحيحة للكلمة  

    1 المدينت (  –المدينة  –.................... واسعة.                     ) المدينه  -1

 الرسم الكتابي  المكون / 

 . مراعية القواعد الخطية التي درستها النسخ  اكتبي العبارة التالية بخط/ 2س

 

 . كـارـب  م  الـ ىـحـ  األض   دـيــر  وع  طـ  فـال   د  عـيــ  بـون م  ـلالـمـس   لـف  ــت  ـح  يـ  

 ------------------------------------------------------------ 

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

 

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

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

 لحم  

 الصف / الرابع     -------------------االسم /

 (    الظاهرة اإلمالئية  ) الرسم الكتابي /  مناسبات ورحالت  الثانية الوحدة  الثانيةاختبار الفترة 

 

5 

 
 

 

 
 كتابة العبارة 2

 جمال الخط ووضوحه 2

 كتابة الحركات   1

 

 

5 

 
 عواطف الجهنيالقائدة التربوية /       سمر نحاس  /  معلمة لغتي  الجميلة

وزارة التعليم              
 تعليم المدينة المنورة   إدارة  

 101 \االبتدائية 


