
 

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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 االختبار التحريري الثاني لمادة لغتي الجميلة للفترة الثانية  

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مذكر ومؤنث  الية إلى الت سماءاأل يصنف:  1س  
 قطار -سيارة  –ديك  –هند  –قطة  -تلميذ

 مؤنث مذكر
  

   .            
 
 فيما يلي : وبيني عالمة إعرابهما  به الفاعل والمفعول يحدد:  2س 

 
 عالمة إعرابه به المفعول عالمة إعرابه الفاعل   الجملة

     .  يكتب عمر الدرس
     رتبت هند الحقيبة 

     سمع الولد النصيحة
 

 شارة فقط فيما يلي :ضعي دائرة حول اسم اإل:  3س
 

 هاتان –هي  –في  –هذان  –من  –هؤالء  – هذا –هو   -ذه  ه-متى 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ) ليس / ليست ( على الجمل االسمية التالية : يدخلا:  4س
 

 .  .............. القرية  قريبة  -2                                   بعيدا ..............البيت  -1

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 تابع                                                                                                               

 
 
 

 
 المملكة العربية السعودية 

 التعليموزارة 
 التعليم بعسيرإدارة 

    االبتدائية االولى بالخميس :مدرسة         

  
 لغتي الجميلة المادة :
 الرابع  الصف :
  45الزمن : 

 هـ 1438التاريخ :   /   /  
 

 الشعبة .....................................................  / ةاسم الطالب
 

 )       ( 

 اتقنت          لم تتقن

 اتقنت          لم تتقن

 اتقنت          لم تتقن

 اتقنت          لم تتقن



 

 
 للعمود ) أ ( ما يناسبه من العمود ) ب ( : اختاري:  5س 

 
 )  أ  (                                                   )  ب  (

 أطع أمك                                                أسلوب نهي
                        ال تهمل دروسك                                            

 أسلوب أمر                              قم للصالة                                                    
 بشمالك  لال تأك                             

 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 انسجي جملة على منوال ) يعجبني وال يعجبني ( :  6س            
 

 التلميذ النشيط  والتلميذ الكسول                                
                  .....................................................  

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       

 
 اكتبي ما يملى عليك :: 7س      
 
 

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

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

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

 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 

معلمة المادة / نورة                               مستوى االتقان : ..........................  
 االحمري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتقنت          لم تتقن

 اتقنت          لم تتقن

 اتقنت          لم تتقن



 

 


