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 استعن باهلل تعالى ثم أجب عن األسئلة التالٌة :

 

 اقرأ النص ثم استخرج المطلوب :أ /  السؤال األول / 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على الكلمات التالٌة : ( ال ) أدخل ب / 

 .....................................لبن : 

 ........................................لحم : 
 

 

 

 

 

 

              

 (      رقم الطالب : )     ......................    ..............................................................................................................................................................................اسم الطالب :   

            
            

 

   المادة : لغتً

 الرابع /لصف : ا

 /     لتارٌخ : ا

 :الزمن 

                                                                                           المملكة العربٌة السعودٌة                  
                                 وزارة التعلٌم                                                                                          

                                                                                                      إدارة التعلٌم بمنطقة الرٌاض  
     مكتب التعلٌم بشمال الرٌاض                                                                                                    

     تدائٌةمدرسة علً بن الحسٌن االب

في عسير إلى منتزه السودة  خرج الصديقان أحمد و صالح مع  أسرتهمافي أحد األيام 
وعند  واألوالد يلعبون في الملعبوكان الجو صحوا والسماء صافية والشمس مشرقة 

 .المساء عادت األسرة إلى المنزل 

 

 حرف جمع مثنى تاء مفتوحة تاء مربوطة
     

 

 فعل ماضً
 

 خبر مبتدأ فاعل رعفعل مضا

 
 

    

 



  

  ة  جمٌل أعرب الجملة التالٌة : الورودُ  ؤال الثانً / الس 

 

 

 

 

 

 

 اكتب العبارة التالٌة بخط النسخ :السؤال الثالث : 

 

 فً فصل الصٌف ٌفضل األطفال الذهاب إلى البحر          

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

  

 :  السؤال الرابع : امأل  الفراغ بالفعل المناسب

 ................. من الباعة المتجولٌن . ال/  1
 مكشوف .الطعام ال................ من  ال/  2
 لن ................. تنظٌف أسنانً ./  3

 لن .................. عن موعد فطوري./  4

 
 : اقرأ النص ثم استخرج المطلوبالسؤال الخامس / 

اْقتَِداًء األضحٌة  ، وفٌه َنْذَبحُ تً مع عبادٍة عظٌمةٍ األمُّ : ٌا أبنائً، عٌُد اأْلضَحى الُمبارُك ٌأ
نا  ٌْ ِه السالم  -اْبَنُه إسَماِعٌلَ علٌه السالُم، ِعْندما َفَدى هللاُُ سْبحاَنُه إبراهٌم بِسّنِة أَبِ ٌْ  .عل

 ..............................همزة وصل :  /   1

 ..................................همزة قطع :  /  2 

 .................................../ ألف مقصورة :  3

 إعرابها  - الكلمة -
 

 الورودُ 
 

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

 
  جمٌلة  
 

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

 



 

 :أكمل الفراغات التالٌة   -السؤال السادس / أ 
 

 (  ................................و  ................................كنٌن أساسٌن هما : ) الجملة الفعلٌة تتكون من ر

 (  ................................و  ................................تتكون من ركنٌن أساسٌن هما : )  األسمٌةالجملة 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 : ما تحته خطأعرب ب / 

 
:     بفرح األبناءُ  لعبَ 

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

:  الرؤٌا إبراهٌمُ َصدَق 
.......................................................................................................................................... 
 

 : / اقرأ النص ثم استخرج المطلوب : السؤال السابع
  .الفطر  عٌدمالبس جدٌدة وحلوى لإلى السوق و اشترى  همع أبٌ سالم ذهب

 . برفقة آبائهم ٌشترون مالبس العٌد أصدقاءهشاهد الكثٌر من  وهناك

 المنزل .إلى  واو حذاء مرٌحا ثم توجهثوبا جمٌال  ى كذلكاشترو

 

 أضع دائرة حول اإلجابة الصحٌحة : /

 

 :   لشراء المالبس  مناسبة خروج سالم مع والده إلى السوق –أ 

   رمضان/  3                       ٌد الفطرع/  2                        عٌد األضحى/   1

 

 :  ذهب سالم مع  -ب 

  أبٌه/  3            أمه   /  2                أخٌه/ 1

 

 : اشترى من السوق  -ج 

 جدٌد قلم/  3            حقٌبة جدٌدة /  2              جدٌد ثوب/ 1



 

 

 :أكتب مذكر األسماء التالٌة أ / السؤال الثامن / 

 ...............................تلمٌذة :                  ............................... معلمة :

 ...............................طبٌبة :                    ...............................ناقة : 

 

 :  تالٌةعلى الكلمات ال ( ال) أدخل ب / 

 ...............................لمبة :          ............................... لحظة :            ...............................لٌل : 

 

 صنف الجمل التالٌة فً الجدول حسب ماهو مطلوب منك : السؤال التاسع / 

 الفاعل الفعل الجملة

ًُ السٌر    نظَم الشرط

   أتقَن الطالُب المهارة

   زاَر عمُر المناطق

   أنجَز المهندُس المشروع

   حضر َ المدٌُر الحفل

 

 أحول الجملة التالٌة إلى المثنى والجمع : أ /السؤال العاشر :

 (هذا الطالب مجتهد )                   

 ....................................................المثنى 

 ....................................................الجمع  

 

 
 -ب / أكمل كل كلمة بخبر مناسب :

 
 .............................................         الشمس ...... السماء

 

 .................................  طر..................   الم....الطٌور 



 
 لسؤال الحادي عشر / أكمل الفراغات اآلتٌة  : ا
 

 ........................ االسم الذي ٌدل على واحد ٌسمى 
 

 ........................ االسم الذي ٌدل على اثنٌن ٌسمى 
 

 ........................ االسم الذي ٌدل على ثالثة فأكثر  ٌسمى 
 

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

 السؤال الثانً عشر / اقرأ الجملة التالٌة ثم أجب عن السؤال :

 

أحسنننت ٌننا فننواز وال تنسننى أن النباتننات بأشننجارها وغطائهننا األخضننر تحمننً األرض مننن    ▪
 .التصحر 

 

 : الجملة السابقة صنف الهمزات فً السؤال / 
 

 القطعهمزة  همزة الوصل
  

  
 

 : مرتٌن  أكتب العبارة التالٌة بخط النسخ -أ السؤال الثالث عشر / 
 

 فً فصل الصٌف ٌفضل األطفال الذهاب إلى البحر

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

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

 

 



 

 اسمٌة :  حول الجمل الفعلٌة إلى –ب 

 .............................................................................ٌأكل الولد بٌمٌنه : 

 .............................................................................سافرت األسرة إلى جدة : 

 

 أعرب ما تحته خط :  -أ السؤال الرابع عشر /
 على صالته  : المسلم فظٌحا 

 

ٌحافظ : 
........................................................................................................................................... 

المسلم  : 
......................................................................................................................................... 

 
 أكتب العبارة التالٌة بخط النسخ:  -ب 
 

 ٌحتفل المسلمون كل عام بعٌدٌن عٌد الفطر وعٌد األضحى  

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

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

 
 
 

 تنبٌه / سٌكون من عبارات النسخ المكتوبة إمالء اختباري 
 


