
 

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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 المملكة العربية السعودية       

 وزارة التعليم                                                                                             المادة / لغتي             
   الصف / الرابع                                                                 إدارة التعليم بمنطقة عسير                      
 مكتب التعليم بوادي بن هشبل       

 مدرسة سليمان بن عبد الملك االبتدائية
 

 هـ (  1441 – 1440) أسئلة تقويم الفترة الثانية الفصل الدراسي األول                               
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسم الطالب /  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 :  أو )      (   أجب بـ )     (  -

 )     (                                     صلت األسرة صالة الظهر            -1

 )     (                 عيد األضحى المبارك يأتي مع عبادة عظيمة وهي الحج  -2

 )     (        بح األضاحي اقتداًء بسنة نبينا إبراهيم عليه السالم             نذ  -3

 )     (       لم يستجب نبينا إبراهيم ألمر ربه                                     -4

 

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

اسمي مهند , وأنتم تشاهدون صورتي وأنا أقف أمام أحد المعالم الشهورة في مدينتي ,   
, وتعد البوابة البحرية والجوية  فمدينتي تقع عند منتصف الشاطئ الشرقي للبحر األحمر 

للحرمين الشرفين , والشريان التجاري الرئيس في البالد , وهي أحد أهم المدن السياحية  
كة  , فمدينتي تشد الناظرين إليها بجمالها وتنظيمها , فشوارعها واسعة ,  الساحلية في الممل

 وشواطئها جميلة ونظيفة . 

 اختر من بين القوسين ما يناسب العبارة المجاورة له :  -
 مهند (   -اسمه  ) أحمد   -1

 منتصف الشاطئ الغربي (  -تقع مدينته عند  ) منتصف الشاطئ الشرقي   -2

 للحرمين الشرفين (  –والجوية  ) للمملكة العربية السعودية   تعد مدينته البوابة البحرية -3

 واسعة (  –شوارعها ) ضيقة  -4

 متسخة ( –شواطئها ) نظيفة  -5

 

 السؤال الثالث / ) أ ( أدخل ) ال ( على الكلمات التالية وأعد كتابتها بطريقة صحيحة : 

 .......... لبن ................    ليل ..........  –لحم ...............      -

 وسين ما يناسب الكلمات التالية : ) ـة , ـه , ة , ه ( بين الق ) ب ( ضع من  

 عيد...... ب    –ـ......             وف  ص   -قريـ......               -



                                              
 المملكة العربية السعودية       

 وزارة التعليم                                                                                             المادة / لغتي             
   الصف / الرابع                                                                 إدارة التعليم بمنطقة عسير                      
 مكتب التعليم بوادي بن هشبل       

 مدرسة سليمان بن عبد الملك االبتدائية
 

 هـ (  1441 – 1440) أسئلة تقويم الفترة الثانية الفصل الدراسي األول                               
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسم الطالب /  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بخط جميل مراعياً ما تعلمته من قواعد الخط : التالية  السؤال الرابع / أعد كتابة الجملة 

 في فصل الصيف يفضل األطفال الذهاب إلى البحر 

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

 

 السؤال الخامس / ) أ ( صل العمود ) أ ( بما يناسبه من العمود ) ب ( : 

 ) ب (                                               ) أ ( 

 فعل ماض                                            اكتب  

 ذهب                                             فعل أمر  

 يدرس                                        فعل مضارع 

 ) ب ( ضع خطاً تحت الفاعل في الجملة التالية ثم أعربه : 

 شرع هللا  األضحية .  -

 ..... إعرابه ....................................................................... الفاعل ............. 

 ) ج ( مثل في جملة مفيدة ألسلوب ) أمر ( وأسلوب ) نهي ( : 

 أسلوب األمر ..................................................................................  -

 .......................................................................... أسلوب النهي ........ -

 

 

 انتهت األسئلة

معلم المادة /                                        أرجوا لكم التوفيق والسداد ...                                  
 مشرف الشهري


