


 المملكـة العـربية السعـودية 

 وزارة التعليم 

 إدارة التعليم ب............ 

 درسة .............   م
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 كتابة   رقما   

 

 ( 12)1س

 

  
   

  ( 28)2س
 

 
 لغتي  الــمــادة 

 ول ختبارالفصل الدراسي األاأسئلة 

 ول الدور األ 

 العام الدراسي 

 هـ1444

 الرابع الصف 

 تان ساع الزمن 

 هـ 1444 /    / التاريخ 

ع 
و
جم
لم
ا

 

  

  ب اسم الطال
 درجة  أربعون 40

  رقم الجلوس 

 

 قرأ النص التالي قراءة فهم ثم أجب عن المطلوب (ا)   قرائي الفهم الالسؤال األول : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-  :  تضافر  معنى

 ترك  -د                           تجاهل     -ج                              رفض  -ب                                تعاون  -أ 
 نظافة الحي مسؤولية   -2

                جميع أفراد المجتمع  -د    المدارس فقط   - ج                     األرسة فقط   -ب                     الفرد فقط      -أ      

ي يسبباالعتد -3
   اء عىل الغطاء النبات 

ة  -أ        ة المزارع  -ج                         التصحر -ب                              الخضى ء -د          كثر ي
                ال يحدث ش 

 التلوث يؤثر عىل جميع الكائنات الحية   -4
 خطأ  -ب                                                 صواب         -أ       

ي النص -5
ى
ي وردت ف

   من مصادر التلوث الن 

         النباتات  -لعب                   دال-ج                            الرحالت-ب                مصانع المخلفات -أ       
 من النص  مغزىال  -6

 تلوث الهواء  -د    يئةحفاظ عىل البال   -ج         البعد عن المشاحنات  -ب             الحفاظ عىل الكتب -أ 
 (  طويلةضد كلمة )  -7

ة -ب                              سعيدة -أ   ةواسع -د                       بعيدة - ج                                 قصثر
 مناسب للنص ) تلوث المدرسة (  عنوان -8

 خطأ-ب                                                         صواب -أ 

 مفرد كلمة  المصانع   -9
 صانع -صناعات         د -مصنع                             ج-ب                              صناعة  -أ 

 

 تابع 
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نظافة احلي مسؤولية اجلميع وليس مسؤولية فرد فقط، هلذا جيب تضافر مجيع اجلهود، بدًءا من األسرة الواحدة اليت جيب عليها حث 

ّوث الذي حيصل يعّم ضرره على اجلميع، وُيؤثر على مجيعأفرادها على احلفاظ على البيئة يف البيت واحلي واملدينة بأكملها، ألّن التل  

 العناصر يف البيئة، كما أّن اإلسالم حّث على احلفاظ على البيئة وعدم اإلضرار بأٍي من عناصرها، سواء كانت مجادات أم كائنات حّية، 

  ياة الطبيعية، خاصة أّن البيئة حتتاج إىلفهي حق للجميع ولألجيال القادمة، وجيب عدم سلبهم هذا احلق والتعّدي على جودة احل 

من مصادر تلوث البيئة اليت ُتؤثر على الرتبة مباشرة، القمامة الناجتة عن  سنوات طويلة يف بعض األحيان حتى تتعافى

ملواد الكيميائية املصانع واملزارع اليت تؤثر على خصائص الرتبة وتقضي على الغطاء النباتي، واألمسدة وا  البشرية، وخملفات األنشطة

والذي ُيسبب التصحر وتدمري البيئات احليوية الطبيعية للنباتات  باإلضافة إىل االعتداء على الغطاء النباتي بشكٍل كبري، املضافة للرتبة،

  الكائنات احلية واحليوانات وهذا التلوث ال يؤثر فقط على اإلنسان بل يؤثر على مجيع



 

 :  األسلوب اللغوي*

ي العمود ب  
ى
 صل الجملة من العمود أ  بما يناسبها ف

 

 ب  أ 
 جملة منفية  األزهار جميلة      -1

 جملة مثبتة   ن ل  -2

 حرف نفي  يغضب األسد             لم  -3
 

: ا ي
 لسؤال الثاتى

 
 الوظيفة النحوية : أ /  

 

ي الجمل التالية : 
ى
 *حددي حرف الجر واالسم المجرور وعالمة الجر ف

 عالمة الجر  االسم المجرور  جر حرف ال الجملة  

    الصالة ركن من أركان اإلسالم

ي السماء 
ى
    يحلق الطائر ف

 
 
 :  اخث  اإلجابة الصحيحة *

 جملة  حرف  فعل  اسم كلمة أشجار تدل عىل -1
ي دلت عىل فعل -2

 ينطلق  عىل   الصحراء  مدينة  الكلمة الن 

 مجزوم  مجرور  مرفوع  نصوب  م الزهرة جميلة )المبتدأ( -3
  مفيد   التمر ...... -4

 
  مفيد

 
  مفيد

 
 مفيدا

 جزم  نصب   رفع   جر  مة  الكرسة عال -5
  0الغصن كبثر -6
 عراب الغصن()إ

مبتدأ مرفوع  
وعالمة رفعه 

 الفتحة 

خثر مرفوع  
وعالمة رفعه 

 ضمة  ال

مبتدأ مرفوع  
وعالمة رفعه 
 الضمة  

خثر مرفوع  
وعالمة رفعه 

 ة الكرس 

ى المسلم بدينة -7  يعث 
 المجرور (  )االسم

ى   دينة  المسلم    الباء  يعث 

 

 الظواهر اإلمالئية :  / ج
ي الجدول حسب نوع الظاهرة اإلمالئية بها : 

ى
 صنف الكلمات التالية ف

 بدأ    -انطلق    -أوراق           -صوت     -قرية         
 همزة وصل  تاء مفتوحة   تاء مربوطة  همزة قطع   همزة متطرفة 

     
 

 ما يمىل عليك   اكتب*
............................................................................................................................. .............. 

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

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

 تابع
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ي :   د/ الرسم الكتاتر

ي العمود  ب  :  صل*
ى
 من العمود أ  ما يناسبه ف

 ب  أ 

 الواو حرف   حيحة من تعليمات الكتابة الص -1

ي الصف الرابع هو  -2
ى
 الجلوس معتدال    الخط الذي ندرسه ف

ل جزء منه تحت السطر -3 ى  خط النسخ   يثى

 

 الجملة التالية بخط النسخ  *اكتب

وري    الوعي الصحي مطلب ضى

 

 

  

 

 

 

  *************** 

 انتهت األسئلة  

ي لك بالتوفيق 
 تمنيات 

لم المادة  : 
مع

   .................................... 
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 28 ( 28)2س
 

 
 لغتي  الــمــادة 

 ول ختبارالفصل الدراسي األاأسئلة 

 ول الدور األ 

 العام الدراسي 

 هـ1444

 نموذج إجابة

 الرابع الصف 

 تان ساع الزمن 

 هـ 1444 /    / التاريخ 

ع 
و
جم
لم
ا

 

  

  ب اسم الطال
 درجة  أربعون 40

  رقم الجلوس 

 

 قرأ النص التالي قراءة فهم ثم أجب عن المطلوب (ا)   قرائي الفهم الالسؤال األول : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-  :  تضافر  معنى

 ترك  -د                           تجاهل     -ج                              رفض  -ب                      1         تعاون  -أ 
 نظافة الحي مسؤولية   -2

                  1جميع أفراد المجتمع -د    المدارس فقط   - ج                     األرسة فقط   -ب                     الفرد فقط      -أ      

ي يسبباالعتد -3
   اء عىل الغطاء النبات 

ة  -أ        ة المزارع  -ج                        1  التصحر -ب                              الخضى ء -د          كثر ي
                ال يحدث ش 

 التلوث يؤثر عىل جميع الكائنات الحية   -4
 خطأ -ب                                                       1    صواب   -أ       

ي النص -5
ى
ي وردت ف

   من مصادر التلوث الن 

         النباتات  -لعب                   دال-ج                            الرحالت-ب              1    مصانعالمخلفات -أ       
 من النص  مغزىال  -6

 تلوث الهواء  -د    1 يئةحفاظ عىل البال   -ج         البعد عن المشاحنات  -ب             الحفاظ عىل الكتب -أ 
 (  طويلةضد كلمة )  -7

ة -ب                              سعيدة -أ   ةواسع -د                       بعيدة -ج                              1   قصثر
 مناسب للنص ) تلوث المدرسة (  عنوان -8

 1خطأ-ب                                                         صواب -أ 

 مفرد كلمة  المصانع   -9
 صانع  -صناعات         د  - ج                           1   مصنع-ب                              صناعة  -أ 

 

 تابع 
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نظافة احلي مسؤولية اجلميع وليس مسؤولية فرد فقط، هلذا جيب تضافر مجيع اجلهود، بدًءا من األسرة الواحدة اليت جيب عليها حث 

ّوث الذي حيصل يعّم ضرره على اجلميع، وُيؤثر على مجيعأفرادها على احلفاظ على البيئة يف البيت واحلي واملدينة بأكملها، ألّن التل  

 العناصر يف البيئة، كما أّن اإلسالم حّث على احلفاظ على البيئة وعدم اإلضرار بأٍي من عناصرها، سواء كانت مجادات أم كائنات حّية، 

  ياة الطبيعية، خاصة أّن البيئة حتتاج إىلفهي حق للجميع ولألجيال القادمة، وجيب عدم سلبهم هذا احلق والتعّدي على جودة احل 

من مصادر تلوث البيئة اليت ُتؤثر على الرتبة مباشرة، القمامة الناجتة عن  سنوات طويلة يف بعض األحيان حتى تتعافى

ملواد الكيميائية املصانع واملزارع اليت تؤثر على خصائص الرتبة وتقضي على الغطاء النباتي، واألمسدة وا  البشرية، وخملفات األنشطة

والذي ُيسبب التصحر وتدمري البيئات احليوية الطبيعية للنباتات  باإلضافة إىل االعتداء على الغطاء النباتي بشكٍل كبري، املضافة للرتبة،

  الكائنات احلية واحليوانات وهذا التلوث ال يؤثر فقط على اإلنسان بل يؤثر على مجيع



 

 :  األسلوب اللغوي*

ي العمود ب  
ى
 صل الجملة من العمود أ  بما يناسبها ف

 

 ب  أ 
 جملة منفية  1األزهار جميلة      -1

 جملة مثبتة   1ن ل  -2

 حرف نفي       1لم يغضب األسد          -3
 

 لسؤال الثاني:  ا 
 

 درجات (  10) الوظيفة النحوية : أ /  

 

ي الجمل التالية : 
ى
 *حددي حرف الجر واالسم المجرور وعالمة الجر ف

 عالمة الجر  االسم المجرور  جر حرف ال الجملة  
 من  الصالة ركن من أركان اإلسالم

𝟏

𝟐
 

 أركان 
𝟏

𝟐
 

 الكرسة 
𝟏

𝟐
 

ي السماء 
ى
ي  يحلق الطائر ف

ى
 ف

𝟏

𝟐
 

 السماء 
𝟏

𝟐
 

 الكرسة 
𝟏

𝟐
 

 
 :  اخث  اإلجابة الصحيحة *

 جملة  حرف  فعل  1 اسم كلمة أشجار تدل عىل -1

ي دلت عىل فعل -2
 1ينطلق عىل   الصحراء  مدينة  الكلمة الن 

ي   الزهرة جميلة )المبتدأ -3
 مجزوم  مجرور  1 مرفوع نصوب  م ( يأت 

  مفيد   التمر ...... -4
 
  مفيد

 
  1مفيد

 
 مفيدا

 جزم  نصب   رفع   1 جر  مة  الكرسة عال -5

  0الغصن كبثر -6
 عراب الغصن()إ

مبتدأ مرفوع  
وعالمة رفعه 

 الفتحة 

خثر مرفوع  
وعالمة رفعه 

 ضمة  ال

مبتدأ مرفوع  
وعالمة رفعه 

 1 الضمة

خثر مرفوع  
وعالمة رفعه 

 ة الكرس 
ى المسلم بدينة -7  يعث 

 المجرور (  )االسم
ى   1دينة المسلم    الباء  يعث 

 

 درجات (  10) الظواهر اإلمالئية : ج/ 
ي الجدول حسب نوع الظاهرة اإلمالئية بها : 

ى
 صنف الكلمات التالية ف

 بدأ    -انطلق    -أوراق           -صوت     -قرية         

 همزة وصل  تاء مفتوحة   تاء مربوطة  همزة قطع   همزة متطرفة 
 1   انطلق 1  صوت 1   قرية 1    أوراق 1   بدأ 

 

قيم ) ما يمىل عليك  اكتب*  (نصف درجة لكل كلمة  ورب  ع لعالمات الث 

 0 الدفء وتبعث ،األرض تضيء فهي من مخلوقات هللاالشمس 

 

 

 تابع
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ي :   درجات ( 8)     د/ الرسم الكتاتر

ي العمود  ب  :  صل*
ى
 من العمود أ  ما يناسبه ف

 

 ب  أ 

 الواو حرف   1 حيحةمن تعليمات الكتابة الص -1

ي الصف الرابع هو  -2
ى
 الجلوس معتدال    1 الخط الذي ندرسه ف

ل جزء منه تحت السطر  -3 ى  خط النسخ   1 يثى

 

 ) رب  ع درجة لكل حرف( : الجملة التالية بخط النسخ  *اكتب

وري  الوعي الصحي مطلب ضى

 

  *************** 

 انتهت األسئلة  

ي لك بالتوفيق 
 تمنيات 

لم المادة  : 
مع

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

 



 المملكـة العـربية السعـودية 

 وزارة التعليم 

 إدارة التعليم ب............ 

 درسة .............   م
  

ل 
ؤا
س
ال

 

 الدرجة 

ح
ح
ص
لم
ا

 ة 

جع 
را
لم
ا

 ة 

قق 
مد
ال

 كتابة   رقما   ة 

 

 ( 12)1س

 

  
   

  ( 28)2س
 

 
 لغتي  الــمــادة 

 ول ختبارالفصل الدراسي األاأسئلة 

 ول الدور األ 

 العام الدراسي 

 هـ1444

 الرابع الصف 

 تان ساع الزمن 

 هـ 1444/     / التاريخ 

ع 
و
جم
لم
ا

 

  

  ة باسم الطال
 درجة  أربعون 40

  رقم الجلوس 

 

 عن المطلوب ( يبيالنص التالي قراءة فهم ثم أج رئيقا)   قرائي الفهم الالسؤال األول : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-  :  تضافر  معنى

 ترك  -تجاهل                              د  -ج                              رفض  -ب                                تعاون  -أ 
 نظافة الحي مسؤولية   -2

                جميع أفراد المجتمع  -المدارس فقط      د - ج                     األرسة فقط   -ب                     الفرد فقط      -أ      

ي يسبب -3
   االعتداء عىل الغطاء النبات 

ة  -أ        ة المزارع          د  -ج                         التصحر -ب                              الخضى ء -كثر ي
                ال يحدث ش 

 ية  التلوث يؤثر عىل جميع الكائنات الح -4
 خطأ  -ب                                                 صواب         -أ       

ي النص -5
ى
ي وردت ف

   من مصادر التلوث الن 

         النباتات  -لعب                   دال-ج                          الرحالت-ب                مصانع المخلفات -أ       
 من النص  مغزىال  -6

 تلوث الهواء  -الحفاظ عىل البيئة    د   -ج         البعد عن المشاحنات  -ب             الحفاظ عىل الكتب -أ 
 (  طويلةضد كلمة )  -7

ة -ب                              سعيدة -أ   واسعة -بعيدة                       د - ج                                 قصثر
 عنوان مناسب للنص ) تلوث المدرسة ( -8

 خطأ-ب                                                صواب          -أ 

 مفرد كلمة  المصانع   -9
 صانع -صناعات         د -مصنع                             ج-ب                              صناعة  -أ 

 

 تابع 
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مسؤولية اجلميع وليس مسؤولية فرد فقط، هلذا جيب تضافر مجيع اجلهود، بدًءا من األسرة الواحدة اليت جيب عليها حث نظافة احلي 

 أفرادها على احلفاظ على البيئة يف البيت واحلي واملدينة بأكملها، ألّن التلّوث الذي حيصل يعّم ضرره على اجلميع، وُيؤثر على مجيع

 العناصر يف البيئة، كما أّن اإلسالم حّث على احلفاظ على البيئة وعدم اإلضرار بأٍي من عناصرها، سواء كانت مجادات أم كائنات حّية، 

  ة، خاصة أّن البيئة حتتاج إىلفهي حق للجميع ولألجيال القادمة، وجيب عدم سلبهم هذا احلق والتعّدي على جودة احلياة الطبيعي 

من مصادر تلوث البيئة اليت ُتؤثر على الرتبة مباشرة، القمامة الناجتة عن  سنوات طويلة يف بعض األحيان حتى تتعافى

واملواد الكيميائية املصانع واملزارع اليت تؤثر على خصائص الرتبة وتقضي على الغطاء النباتي، واألمسدة   البشرية، وخملفات األنشطة

والذي ُيسبب التصحر وتدمري البيئات احليوية الطبيعية للنباتات  باإلضافة إىل االعتداء على الغطاء النباتي بشكٍل كبري، املضافة للرتبة،

  الكائنات احلية واحليوانات وهذا التلوث ال يؤثر فقط على اإلنسان بل يؤثر على مجيع



 

 :  األسلوب اللغوي*

ي العمود ب   صىلي 
ى
 الجملة من العمود أ  بما يناسبها ف

 

 ب  أ 
 جملة منفية  األزهار جميلة      -1

 جملة مثبتة   لن   -2

 حرف نفي  لم يغضب األسد              -3
 

: ا ي
 لسؤال الثاتى

 
 الوظيفة النحوية : أ /  

 

ي الجمل التالية : 
ى
 *حددي حرف الجر واالسم المجرور وعالمة الجر ف

 عالمة الجر  االسم المجرور  حرف الجر  الجملة  

    الصالة ركن من أركان اإلسالم

ي السماء 
ى
    يحلق الطائر ف

 
 
 :  اإلجابة الصحيحة  ارياخت*

 جملة  حرف  فعل  اسم كلمة أشجار تدل عىل -1
ي دلت عىل فعل -2

 ينطلق  عىل   الصحراء  مدينة  الكلمة الن 

 مجزوم  مجرور  مرفوع  منصوب   الزهرة جميلة )المبتدأ( -3
  مفيد   التمر ...... -4

 
  مفيد

 
  مفيد

 
 مفيدا

 جزم  نصب   رفع   جر  الكرسة عالمة  -5
  0الغصن كبثر -6

 )إعراب الغصن(
مبتدأ مرفوع  
وعالمة رفعه 

 الفتحة 

خثر مرفوع  
وعالمة رفعه 
 الضمة  

مبتدأ مرفوع  
وعالمة رفعه 
 الضمة  

خثر مرفوع  
وعالمة رفعه 

 ة الكرس 

ى المسلم بدينة -7  يعث 
 المجرور (  )االسم

ى   دينة  المسلم    الباء  يعث 

 

 الظواهر اإلمالئية : ج/ 
ي 
ي الجدول حسب نوع الظاهرة اإلمالئية بها :  صنفى

ى
 الكلمات التالية ف

 بدأ    -انطلق    -أوراق           -صوت     -قرية         
 همزة وصل  تاء مفتوحة   تاء مربوطة  همزة قطع   همزة متطرفة 

     
 

ي *  ما يمىل عليك   اكتنر
............................................................................................................................. .............. 

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

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

 تابع
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ي :   د/ الرسم الكتاتر

ي العمود  ب  :  صىلي *
ى
 من العمود أ  ما يناسبه ف

 ب  أ 

 الواو حرف   من تعليمات الكتابة الصحيحة  -1

ي الصف الرابع هو  -2
ى
 الجلوس معتدال    الخط الذي ندرسه ف

ل جزء منه تحت السطر -3 ى  خط النسخ   يثى

 

ي   الجملة التالية بخط النسخ  *اكتنر

وري    الوعي الصحي مطلب ضى

 

 

  

 

 

 

  *************** 

 انتهت األسئلة  

ي لك بالتوفيق 
 تمنيات 

 نورة األحمري المادة :  مة  معل 
 



 المملكـة العـربية السعـودية 

 وزارة التعليم 

 إدارة التعليم ب............ 

 درسة .............   م
  

ل 
ؤا
س
ال

 

 الدرجة 

ح
ح
ص
لم
ا

 ة 

جع 
را
لم
ا

 ة 

قق 
مد
ال

 كتابة   رقما   ة 

 

 ( 12)1س
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 28 ( 28)2س
 

 
 لغتي  الــمــادة 

 ول ختبارالفصل الدراسي األاأسئلة 

 ول الدور األ 

 العام الدراسي 

 هـ1444

 نموذج إجابة

 الرابع الصف 

 تان ساع الزمن 

 هـ 1444/     / التاريخ 

ع 
و
جم
لم
ا

 

  

  ة باسم الطال
 درجة  أربعون 40

  رقم الجلوس 

 

 المطلوب (عن  يبيالنص التالي قراءة فهم ثم أج رئي) اققرائي  الفهم الالسؤال األول : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: تضافر   -1  معنى

 ترك  -تجاهل                              د  -ج                             رفض  -ب                      1         تعاون  -أ 
 نظافة الحي مسؤولية   -2

                  1جميع أفراد المجتمع -المدارس فقط      د - ج                     األرسة فقط   -ب   الفرد فقط                        -أ      

ي يسبب   -3
 االعتداء عىل الغطاء النبات 

ة  -أ        ة المزارع          د  -ج                        1  التصحر -ب                              الخضى ء -كثر ي
                ال يحدث ش 

 التلوث يؤثر عىل جميع الكائنات الحية   -4
 خطأ -ب                                                     1    صواب   -أ       

ي النص   -5
ى
ي وردت ف

 من مصادر التلوث الن 

         النباتات  -اللعب                   د-ج                          الرحالت-ب             1    مخلفات المصانع-أ       
 المغزى من النص   -6

 تلوث الهواء  -د    1 الحفاظ عىل البيئة   -ج         البعد عن المشاحنات  -ب             الحفاظ عىل الكتب -أ 
 ضد كلمة ) طويلة (  -7

ة -ب                سعيدة               -أ   واسعة -بعيدة                       د -ج                              1   قصثر
 عنوان مناسب للنص ) تلوث المدرسة ( -8

 1خطأ-ب                                                صواب          -أ 

 مفرد كلمة  المصانع   -9
 صانع  -صناعات         د  - ج                           1   مصنع-ب                              صناعة  -أ 

 

 تابع 
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نظافة احلي مسؤولية اجلميع وليس مسؤولية فرد فقط، هلذا جيب تضافر مجيع اجلهود، بدًءا من األسرة الواحدة اليت جيب عليها حث 

مجيعأفرادها على احلفاظ على البيئة يف البيت واحلي واملدينة بأكملها، ألّن التلّوث الذي حيصل يعّم ضرره على اجلميع، وُيؤثر على   

 العناصر يف البيئة، كما أّن اإلسالم حّث على احلفاظ على البيئة وعدم اإلضرار بأٍي من عناصرها، سواء كانت مجادات أم كائنات حّية، 

  لتعّدي على جودة احلياة الطبيعية، خاصة أّن البيئة حتتاج إىلفهي حق للجميع ولألجيال القادمة، وجيب عدم سلبهم هذا احلق وا 

من مصادر تلوث البيئة اليت ُتؤثر على الرتبة مباشرة، القمامة الناجتة عن  سنوات طويلة يف بعض األحيان حتى تتعافى

الغطاء النباتي، واألمسدة واملواد الكيميائية املصانع واملزارع اليت تؤثر على خصائص الرتبة وتقضي على   البشرية، وخملفات األنشطة

والذي ُيسبب التصحر وتدمري البيئات احليوية الطبيعية للنباتات  باإلضافة إىل االعتداء على الغطاء النباتي بشكٍل كبري، املضافة للرتبة،

  الكائنات احلية واحليوانات وهذا التلوث ال يؤثر فقط على اإلنسان بل يؤثر على مجيع



 

 :  األسلوب اللغوي*

ي العمود ب   صىلي 
ى
 الجملة من العمود أ  بما يناسبها ف

 

 ب  أ 
 جملة منفية  1األزهار جميلة      -1

 جملة مثبتة   1لن   -2

 حرف نفي       1لم يغضب األسد          -3
 

 لسؤال الثاني:  ا 
 

 درجات (  10) الوظيفة النحوية : أ /  

 

ي الجمل التالية : 
ى
 *حددي حرف الجر واالسم المجرور وعالمة الجر ف

 عالمة الجر  االسم المجرور  حرف الجر  الجملة  
 من  الصالة ركن من أركان اإلسالم

𝟏

𝟐
 

 أركان 
𝟏

𝟐
 

 الكرسة 
𝟏

𝟐
 

ي السماء 
ى
ي  يحلق الطائر ف

ى
 ف

𝟏

𝟐
 

 السماء 
𝟏

𝟐
 

 الكرسة 
𝟏

𝟐
 

 
 اإلجابة الصحيحة  :  اري*اخت

 جملة  حرف  فعل  1 اسم كلمة أشجار تدل عىل -1

ي دلت عىل فعل -2
 1ينطلق عىل   الصحراء  مدينة  الكلمة الن 

ي   الزهرة جميلة )المبتدأ -3
 مجزوم  مجرور  1 مرفوع منصوب   ( يأت 

  مفيد   التمر ...... -4
 
  مفيد

 
  1مفيد

 
 مفيدا

 جزم  نصب   رفع   1 جر  الكرسة عالمة  -5

  0الغصن كبثر -6
 )إعراب الغصن(

مبتدأ مرفوع  
وعالمة رفعه 

 الفتحة 

خثر مرفوع  
وعالمة رفعه 
 الضمة  

مبتدأ مرفوع  
وعالمة رفعه 

 1 الضمة

خثر مرفوع  
وعالمة رفعه 

 ة الكرس 
ى المسلم بدينة -7  يعث 

 المجرور (  )االسم
ى   1دينة المسلم    الباء  يعث 

 

 درجات (  10) الظواهر اإلمالئية : ج/ 
ي 
ي الجدول حسب نوع الظاهرة اإلمالئية بها :  صنفى

ى
 الكلمات التالية ف

 بدأ    -انطلق    -أوراق           -صوت     -قرية         

 همزة وصل  تاء مفتوحة   تاء مربوطة  همزة قطع   همزة متطرفة 
 1   انطلق 1  صوت 1   قرية 1    أوراق 1   بدأ 

 

ي * قيم ) ما يمىل عليك  اكتنر  (نصف درجة لكل كلمة  ورب  ع لعالمات الث 

 0وتبعث الدفء  ،تضيء األرضمن مخلوقات هللا فهي الشمس 

 

 

 تابع

 

28 



 

ي :   درجات ( 8)     د/ الرسم الكتاتر

ي العمود  ب  :  صىلي *
ى
 من العمود أ  ما يناسبه ف

 

 ب  أ 

 الواو حرف   1 من تعليمات الكتابة الصحيحة -1

ي الصف الرابع هو  -2
ى
 الجلوس معتدال    1 الخط الذي ندرسه ف

ل جزء منه تحت السطر  -3 ى  خط النسخ   1 يثى

 

ي   ) رب  ع درجة لكل حرف( : الجملة التالية بخط النسخ  *اكتنر

وري  الوعي الصحي مطلب ضى

 

  *************** 

 انتهت األسئلة  

ي لك بالتوفيق 
 تمنيات 

ورة  الأ حمري   معلمة  المادة  : ن 
 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 

 

 

 هـ 1444 الدراسي للعام  – ) الدور األول (  – األول الدراسي  الفصل نهايةختبار ا

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

 

 )      (  الرابع االبتدائيالصف : 

 

 س
 

 المهارة 
 

 الدرجة  
 الدرجة 

 باألرقام 

 

 الدرجة باألحرف 
 

 المصحح
 

 المراجع 
 

 المدقق

      12 فهم المقروء  1

      10 الوظيفة النحوية 3

      10 الظاهرة اإلمالئية 4

      8 الرسم الكتابي  5

      40 المجموع النهائي 
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        المقروء :السؤال األول : فهم 

لى الغابة ويدربه على صيد الحيوانات إوكان يصحبه  ،كان لرجل في قديم الزمان ولد

 وحده.أبوه بأن يعتمد على نفسه ويخرج للصيد  العمل، فنصحهصار شابا قادرا على  والطيور، حتى

ر في أمر هذا  فاخذ يفك ،طريقه رأى ثعلبا هرما جائعا الغابة، وفي لى إب وحمل زاده وذهب افرح الش

في هذا الوقت أحس  ،هالك ال محالة قوته؟ إنهكيف يحصل هذا الحيوان على  :يقول في نفسه الحيوان، وهو

منها حتى شبع ثم  فريسته، فأكلفاختبأ خلف صخرة وإذا بأسد يظهر وهو يجر غريبة، الشاب بحركة 

 انصرف فزحف الثعلب ليأكل مما أبقاه األسد.

فلماذا أبتعد عن أهلي وأتحمل مشاق السفر ألجد   ،لقد جاء الثعلب رزق بال كد : فسهتعجب الشاب وقال في ن 

 عاد الشاب إلى البيت وشرح ألبيه أسباب عودته.   ؟!رزقي

ال ثعلبا تأكل من فضالت األسود فهم   ،سدا تأكل من فضالتك الثعالبأن تكون أأريدك يا بني  :فقال له أبوه

 .ليعمله ويكد ويحصل على رزقه معتمدا على نفسه ؛فخجل من نفسه وعاد من جديد ؛الشاب قصد أبيه
 

 بم نصح األب ابنه؟      -1

بأن يصطاد الحيوانات  –أ 

      والطيور   
 يذهب إلى الغابة وحده    -جـ         بأن يعتمد على نفسه      ب

 لماذا ظن الولد أن الثعلب هالك ال محالة؟      -2

       ـ  بسبب مرضه الشديد  جـ           بسبب هجوم األسد     -ب        بسب كبر سنه    –أ 

    مم تعجب الشاب؟    -3

 من قوة األسد      -ب من جر األسد فريسته      –أ 
من أكل الثعلب بدون كد  جـ 

 وتعب   

 أراد األب البنه أن يكون  :      -4

 ـ غير ذلك       جـ  أسدا تأكل من فضالته الثعالب        -ب ثعلبا تأكل من فضالته األسود       –أ 

 العنوان المناسب للقصة  – 5

           دعوة للتكامل    -جـ          دعوة للتفاهم   -ب       دعوة للعمل     –أ 

 جمع كلمة " ثعلب "       -6

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 ................. إدارة التعليم 
  ...................... مدرسة : 

 المادة : لغتي  
 الرابع االبتدائي الصف : 

 الزمن : ساعتان 
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 ثعلبان   -جـ         ثعاليب      ب      ثعالب     –أ 

 كيف يحصل هذا الثعلب على قوته؟ معنى قوته      -7

   حريته -جـ         طعامه     ب      شرابه    –أ 

 كيف يحصل هذا الثعلب على قوته؟ معنى قوته      -8

 رزقه    -جـ         طعامه     ب      شرابه    –أ 

 ( أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :     ×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ✓ ضع عالمة )  

 )    (                         كان الرجل يعلم ابنه الصيد في الغابة.  -9

 )    (             كان الثعلب يعتمد على نفسه في تحصيل رزقه.  -10

 )    (    األفضل أن يعتمد اإلنسان على نفسه في تحصيل رزقه .  -11

 (    .      )    اختبأ الشاب خلف شجرة عندما أحس بحركة غريبة -12

 

   :الوظيفة النحوية  الثاني السؤال

 "                نوع الجملة السابقة  السماء صافية  –  1

 شبه جملةـ  جـ فعلية -ب اسمية –أ 

 األمطار تنزل بغزارة   حول الجملة االسمية إلى فعلية. " -2

 األمطار تنزل بغزارة  - جـ تنزل األمطار بغزارة   – ب األمطار نازلة   -أ

 الخبر في الجملة السابقة ...............         الرياح القوية مضرة  -3
 مضرة ـ جـ  القويةـ  ب الرياح  –أ 

 "   المسجد"  الضبط الصحيح لكلمة                .يصلي المسلم في المسجد -4

 المسجد   -جـ   المسجد   – ب المسجد   -أ

 أكمل بحرف جر مناسب                .    .......الخشبيصنع المكتب  -5
 على  ـ جـ  عن  ـ  ب من  –أ 

 المجموعة التي اشتملت على حروف جر    -6

 عن  – إلى -من  - جـ ثم   –و  -ف – ب كأن   –أن  –إن  -أ

 "  الخيرإعراب كلمة "   يتعاون المؤمن على الخير  -7
خبر مرفوع وعالمة رفعه ـ  ب اسم مجرور وعالمة جره الكسرة   –أ 

 الضمة 
 اسم مجرور وعالمة جره الفتحة  ـ جـ 

 :إعراب ما تحته خط في الجملة السابقة               رقةوماألشجار  -8
 الضمةمبتدأ مرفوع وعالمة رفعه  -جـ فعل ماض مبني على الفتح  – ب خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة -أ

 :.................                    أكمل بخبر مناسب الجبال  -9
 المرتفعة ـ جـ  عاليةـ  ب العالية   –أ 

 الجملة المختلفة فيما يأتي  :    -10

 الحر شديد - جـ اشتد الحر  – ب يشتد الحر -أ

 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                   : الصحيحة اإلجابة اختر**      : الظاهرة اإلمالئية :  الثالث السؤال 

 ُء "   – د   -ب   -عند وصل حروف كلمة  " م " - 1

 مبدأ        ـ  جـ  ؤمبد  -ب مبدئ        -أ 
 ئ" على الياء ألنمفاج  ة " كتبت الهمزة في كلم   -2

 الهمزة مضمومة   - جـ ما قبل الهمزة مكسورة  – ب الهمزة مكسورة   -أ

 همزة تنطق في أول الكالم وال تنطق عند وصلها بما قبلها  –  3
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 همزة االستفهام         ـ  جـ همزة الوصل  – ب همزة القطع         -أ 

 :الكلمة التي بها همزة وصل   -4

 أن   - جـ انتصر  – ب أكرم -أ

 صليت في مسجد مئذنتـ......عاليـ.....   -5

 ة ـ -ـه    - جـ ـه   -ـة  – ب تـ - ـه  -أ

 اكتب ما يملى عليك  

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

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

 

 النسخ اكتب ما يلي بخط       : الرسم الكتابي :  الرابعالسؤال  

  

 عليكم بحسن الخط فإنه من مفاتيح الرزق.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .......................................... .. 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انتهت األسئلة 

 
 

 0بالـتــوفـيــق والـنـجـــاح  كم مــــع تمنياتي ل

 موقع منهجي التعليمي إعداد 

https://www.mnhaji.com 
 

   التليجرامقناة  رابط

https://t.me/mnhajicom 

 
 

https://www.mnhaji.com/
https://t.me/mnhajicom
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 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 
 بمحافظة إدارة التعليم 

 مدرسة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 لغتي الجميلة   : المادة

 الرابع االبتدائي  الصف : 

 ساعة ونصف  : الزمن

 األول  : الفصل الدراسي 

 هـ ١٤٤٤ السنة الدراسية: 
 

 

  رقم الجلوس   اسم الطالب 

     

   السؤال األول  السؤالرقم 
 المجموع  الرابع السؤال  السؤال الثالث  السؤال الثاب 

      الدرجة 

 باهلل عىل األسئلة التالية ا مستعين  أجيب

 

 

 
 

 

 

 األسئلة: عن ثم أجيب  ةالتالي الفقرةأقرأ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①       
  د  ج  ب   أ

②      

  د  ج  ب   أ

③ 
  د  ج  ب   أ

④  

  د  ج  ب   أ

⑤ 

  د  ج  ب   أ

⑥ 

  د  ج  ب   أ

⑦ 

  د  ج  ب   أ

 فهم المقروء

 

 درجات ١٠ 

 

 : مما يل  اإلجابة الصحيحة اخت   السؤال األول: 
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⑧ 

  د  ج  ب   أ

⑨ 

  د  ج  ب   أ

⑩ 

  د  ج  ب   أ

 

 

 

 

  الجملة السابقة    ⑪
 
: " المسلم صائم " عالمة رفع المبتدأ ف  ه 

 لسكونا د الكسرة  ج الضمة  ب  الفتحة  أ

 السم الذي تبدأ به الجملة االسمية . التعريف المناسب لما سبق هو : اهو   ⑫
 الخبر د المبتدأ  ج الفاعل ب  الفعل أ

 :  تتكون الجملة األسمية من ركني   أساسيي   هما   ⑬
 الفاعل والمفعول به  د والحرف  االسم ج المبتدأ والخبر ب  الفعل و الفاعل  أ

   كلمةاعراب   " عالمية. مشكلة  التصحر    ⑭
 
 . الجملة السابقة التصحر ف

 اسم مجرور  د مبتدأ  ج خبر ب  فاعل  أ

  اللغة العربية تنقسم الكلمة     ⑮
 
 : إىل ف

 جملة فعلية وجملة اسمية  د اسم وفعل وجملة  ج فعل وفاعل ومفعول به  ب  اسم وفعل وحرف  أ

  كتبت بشكل الجملة ⑯
:  صحيحالت   فيما يل  ه 

 القمر  منير   د  طويل  الليل   ج صافية   السماء   ب  الهواَء عليًل  أ

 المبتدأ والخت  يأتيان دائًما :   ⑰
 مجزومان  د مرفوعان ج مجروران  ب  منصوبان  أ

  الفراغ الكلمة المناسبة    ⑱
 
 ................ :  ل  العام  :   ه   التاىل  ف

 نشطاءَ  د نشيطان ج نشيط    ب  نشيًطا أ

 : منالجملة االسمية  تتكون  ⑲
 اسم وحرف  د مبتدأ وخبر ج خبر وفاعل    ب  مبتدأ وفعل    أ

  اللغة   ⑳
 
 العربية : من عالمات االسم ف

 ال التعريف (  ) د الجزم  ج الهمزة ب  السكون أ

 

 

 

 

 

21-   
 : من أدوات النف 

 ل عن كي في ه د ليت أن كي إن ج لم ما لن ليس ب  في على الى من أ

  الجملة األسمية السابقة  لتحويل (   األزهار متفتحة)  -22 
 نقول :  لنف 

 في األزهار متفتحة  د زهار متفتحة ؟ هل األ ج زهار متفتحة لعل األ ب  ليست األزهار متفتحة  أ

 الجمل التالية مثبتة :  أي   -23
 حت األزهارما تفت  د دودة القز تصنع الحرير  ج ليست السماء صافية  ب    لم تغب الشمس أ

ح المعلم ال -24  .............. ، الجملة السابقة درس ( ) يشر
 جملة فعلية منفية د جملة أسمية منفية ج جملة فعلية مثبتة ب  تةجملة أسمية مثب  أ

 يتبع خلف الورقة
 

 درجات ١٠  الوظيفة النحوية

 درجات ٤  األسلوب اللغوي
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 عريف السابق لــ الت. بزيادة ألف ونون أو ياء ونونهو مادل عل أكتر من اثني   أو اثنتي       -25
 المبتدأ  د الجمع ج المفرد  ب  المثنى  أ

 حقول  ( نوعها  :   ) كلمة    - 26

 خبر د جمع ج مثنى  ب  مفرد  أ

 

 

 

 

 

 

 

  بها همزة كلمة ال -27
 : ه   وصلالت 

 أسرع  د انطلق  ج أحمد ب  أقبل  أ

28-   
  ه  الت 

  أول الكالم ووسطهتأب 
 
 :ف

 الهمزة المتطرفة  د الهمزة المتوسطة  ج همزة القطع ب  همزة الوصل  أ

  أول الكالم ووسطه وتكون :  -29
 
  همزة القطع ف

 تأب 
 مفتوحة ومكسورة ومضمومة  د مكسورة فقط  ج مفتوحة فقط    ب  مضمومة فقط  أ

 

 

 

 

 

 

  المرحلة االبتدائية هو خط :  -30
 
 الخط الذي ندرسه ف

 الديواني د الكوفي  ج النسخ ب  الرقعة  أ

ات خط النسخ : م   -31  ن ممت  

 ج غير واضح ب  تباعد الحروف  أ
راءة  قة  وح وسهولالوض

 تركيبه  مالوجكلماته 
 حجم الحروف كبير د

 

 انتهت األسئلة 

 وفقك هللا  

 أ / ماجد الحرب    ك: معلم

 

 درجات 6  اللغوي الصنف

 مالئيةالظاهرة اإل

 اللغوي
 درجات 6 

 درجات ٤  الرسم الكتابي


