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.قم بتكرار هذا النموذج وابدأ في استخدامه كنموذج خاص بك قم بتكرارها

لغتي الجميلة اختبار النهائي
رابع ابتدائي الفصل الدرا�� الثاني



مطلوب *

1

 * :اسم الطالبة الث��ثي

أدخل إجابتك

2

  (فهم المقروء)
:اقرئي النص ، ثم أجيبي عن ا��سئلة
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أدخل إجابتك

3

 * .كان أبو وليد يعمل في صنع جرار الفخار
(نقطة 0.5)

صواب

خطأ
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4

 * :كان الناس يحبون جرار ذلك
(نقطة 0.5)

تأخذ كمية كبيرة من الماء

تبرد الماء إذا وضع فيها

سوف ُتصنع من الطين

5

  (الظاهرة ا��م��ئية)

 * :في كلمة (شفاء) ُكتبت الهمزة المتطرفة على السطر ��ن
(نقطة 0.5)

ماقبلها ساكن

ماقبلها مضموم

ماقبلها
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6

 * :(ُتكتب ا��لف اللينة في الفعل (روى
(نقطة 0.5)

ياء

واو

ألف

7

  (الرسم الكتابي)

 * :من الحروف التي ينزل جزء منها عن السطر
(نقطة 0.5)

ر ، ز ، و

ب ، ف ، ك

ظ ، أ ، ذ
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8

 * :من مميزات خط النسخ
(نقطة 0.5)

وضوح الكلمات والجمل

صعوبة الكتابة

رداءة قراءة الكلمات والجمل

9

  (الوظيفة النحوية)

 * :يتلو المسلم القرآن) المفعول به في الجملة السابقة هو)
(نقطة 0.5)

القرآن

المسلم

يتلو
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ليست مسؤولة عن ممارسات الخصوصية أو Microsoft .تم إنشاء هذا المحتوى من قبل مالك النموذج. سيتم إرسال البيانات التي ترسلها إلى مالك النموذج
.ا��مان لعم��ئها ، بما في ذلك ممارسات مالك هذا النموذج. �� تعِط كلمة مرورك أبًدا

تعليمات ا��ستخدام |(https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) الخصوصية وملفات تعريف ا��رتباط | Microsoft Forms مدعوم من
(https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866263)

.قم بتكرار هذا النموذج وابدأ في استخدامه كنموذج خاص بك قم بتكرارها

10

  كتبت ا��متحان بالقلم) ا��سم المجرور)

 * :الجملة في السابقة (بالقلم) يحلق
(نقطة 0.5)

اسم مجرور وع��مة جر� السكون

اسم مجرور وع��مة جر� الفتحة الظاهرة على آخر�

اسم مجرور وع��مة جر� الك��ة الظاهرة تحت آخر�

يقدم

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866263
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839

