
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

الملف نموذج إجابة اإلختبار النهائي حسب آخر المواصفات

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف الرابع ⇦ لغة انجليزية ⇦ الفصل الثالث

الملف نموذج إجابة اإلختبار النهائي حسب آخر المواصفات

موقع المناهج ⇦ المناهج السعودية ⇦ الصف الرابع ⇦ لغة انجليزية ⇦ الفصل الثالث

المزيد من الملفات بحسب الصف الرابع والمادة لغة انجليزية في الفصل الثالث

مراجعة عامة للمنهج قبل اإلختبارات 1

تحضير منهج can we 2 رابع والصفوف المبكرة 2

اختبار الفترة األولى انجليزي 3

2 can we ورقة عمل الوحدة الخامسة 4

can2 we مراجعة منهج 5
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I- General Questions: 

Match the Following: 
1. What is the weather like today? ------------------------- 

2. Are you happy? ------------------------ 

3. What day do you like? ---------------------- 

4. Do you have a pet? ---------------------------- 

5. How old are you? ------------------------------- 

6. What's your name? --------------------------- 

II- Controlled Writing: 
Match:     

1. Sunday, ______, Tuesday.      U 

2. The capital letter of ( u )  is ____.    name 

3. This is his parrot. His _____is Tim.    Monday 

Rearrange: 
1. is – What – the – matter? ---------------------------------------------------  

2. like – I – Tuesday .  --------------------------------------------------- 

III- Reading Short Sentence: 
Match the sentence with the pictures:   
 

1. The sound of cow is called Moo, moo 

2. The farmer has a horse.  

3. I am hungry. 

4. It's rainy today. 

  

 

 المملكة العربية السعودية  

 وزارة التعليم 

لتعليم لاإلدارة العامة 
 ـنب
مستقبل ن  مدرسة 

 االبتدائية 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 لث الفصل الدراسي الثاختبار  ا   
 هـ 1443 للعام الدراسي
 

 لغة انجليزية المادة

  الرابع الصف

 ساعة ونصف  الزمن

 4/ -----  فصلال
 

 ................................................ ............................................................. :اسم الطالب رباعيا

 مجموع ال 6 5 4 3 2 1 السؤال 
        الدرجة 
 30 4 6 5 4 5 6 الدرجة

        المصحح
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It's sunny. 

.am IYes,  

.Fridaylike  I 

.do IYes,  

I'm 10. 

My name is Ali. 

What is the matter? 

I like Tuesday. 



 

IV- Grammar: 
Choose the correct answer:  

1. There are 13 ( egg – eggs – an egg ). 

2. I ( have – has – is ) a fish. 

3. Do you have a pet? ( No, I don't. – Yes, I am. – No, I am not. ) 

4. (Am – Is – Are) he hungry? 

5. The ball is ( in – on  - under ) the box.   
 

V- Vocabulary: 
Write the correct word under each picture:  

 

1. turtle 

        2. Tweet, tweet 

3. happy 

 4. glasses 

 5. scared 

6. mouse 

 

VI- Spelling:  
Choose the correct letter:  

1.     _t_ iger 

        u 

 

2.  _u_ mbrella    v 

 

3.     _v_ an     ch 

 

4.     _ch_ ips     t 

 
 

End of Questions 
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