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 المملكة العربٌة السعودٌة
 وزارة التعلٌم

 إدارة التعلٌم فً محافظة الخرج
 الشإون التعلٌمٌة ) بنات (

 قسم االشراف التربوي
 شعبة اللغة العربٌة

 (لغتً الجمٌلة  ) أسئلة اختبار تعزٌز المهارات لمادة

 الصف الرابع  المهارة 
 هللا للنباتات . خلق ستكون أكبر عندما تكتشفون عظمةولكن دهشتكم  ! أجمل منظر هذه الحقول  ما ) القبلً (اإلمالء 
 بشوارعها الواسعة .زرت المنطقة الحدٌثة الواقعة فً شمال مدٌنتً المتمٌزة لٌوم الثالث وفً ا () البعدي  اإلمالء
 .فضل األطفال الذهاب للبحروفً فصل الصٌف ٌ, تشدو الطٌور  و فً فصل الربٌع ٌنبت العشب ) القبلً (الخط   
 هللا .  إال, ال إله هللا أكبر , عٌد األضحى مكبرٌن هللا بقول : هللا أكبر والفطر  مسلمون كل عام  بعٌدٌحتفل ال () البعدي الخط   

 . تقٌم الطالبة على نص مناسب تختاره المعلمة القراءة ) القبلً (
 (القراءة ) البعدي 

  خامسالصف ال المهارة 
 .اإلفراط فً تناول الحلوى ٌسبب تسوس األسنان  ) القبلً (اإلمالء 
 . وبى للتقً المخلص الصدوقعدوها الٌؤس, فطداإها الكذب و زادها التقوى وماإها اإلخالص و رحلة  الحٌاة () البعدي  اإلمالء
 بؤهمٌة ترشٌدها .الوعً  البرنامج الوطنً لترشٌد المٌاه  ) قطرة ( ٌعنى بالحفاظ على المٌاه ونشر ) القبلً (الخط   
 األحٌاء التً ٌعٌش فٌها .الحدائق والشوارع و نظافة  ٌستطٌع كل منا أن ٌحافظ على () البعدي الخط   

 . تقٌم الطالبة على نص مناسب تختاره المعلمة القراءة ) القبلً (
 (القراءة ) البعدي 

  الصف السادس  المهارة 
 تزام بآداب التواصل مع أشخاص لدٌهم أصول وثقافات مختلفةااللفً إطار المواطنة العالمٌة ٌفرض إن اإلحساس بالمسإولٌة  ) القبلً (اإلمالء 

مان بن عبد العزٌز ـ حفظه تحرص علٌه حكومة المملكة العربٌة السعودٌة بقٌادة خادمٌن الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سل وهذا ما
  هللا ـ 

  ., وجواهر العطاءبٌةرفً أحضانه , فٌه لإلإ الت نشؤاألمان الذي ن شاطئفً قرب األم جمٌل ومحبب فهً  شًءكل  () البعدي  اإلمالء
 .تخلو به إن خانك األصحاب    نعم الجلٌس والمإانس كتاب  ) القبلً (الخط   
 لغة الخلود وأنت روض       من األسرار مكتنز الشعاب . وٌا () البعدي الخط   

 . تقٌم الطالبة على نص مناسب تختاره المعلمة القراءة ) القبلً (
 (القراءة ) البعدي 


