
وزارة التربية                                                               اسم الطالب: ..................................  
                                                                             الصف :.................... 

قسم اللغة العربية 
اختبار تجريبي  في اللغة العربية للصف الرابع 
الوحدة التعليمية األولى الفترة الدراسية األولى 

الكفاية العامة(٢) القراءة واملشاهدة: 
املعيار ٢-١)      

من نص ( قطرة ماء) اقرأ ثم أجب: 
( ربَّتت األم على كتفها وهي تقول: اعلمي يا صغيرتي أنك حتى 

لو اتسخت فبعد قليل تسطع الشمس، وتتحولني إلى بخار ماء، 
وتصعدين لألعلى نظيفة نقية، وبعد قليل عرفت قطرة املاء قيمتها 

وعلمت فائدتها. ) 

١- ما النصيحة التي قدمتها السحابة لقطرة املاء؟ 

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

٢-اذكر معلومة أفدتها من النص السابق.  

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

من نص ( صانع القماش) اقرأ ثم أجب:  
( جلس الرجل حزينًا يفكر في حاله، وماذا يفعل ليخرج من هذا املأزق، وكان الجميع حوله يسخرون منه 
ومن وضعه البائس، حتى إن أحد الرجال اقترب منه وقال له ساخرًا: اصنع من قماشك أثوابًا والبسها. ) 

١- ما رأيك لو استسلم صانع القماش للمشكلة؟  

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

٢-اقترح حاًل آخر للمشكلة التي وقع بها صانع القماش؟  

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

٢٠

١٢٣٤



املعيار ٢-٣-١  

�� (بادر القط إلى تسلق الشجرة. ) 
اختر اإلجابة الصحيحة ملترادف كلمة ( بادر)  :  ( ساعد - سارع- ساهم -سافر)  

�� وظف مترادف كلمة إغاثة في جملة مفيدة.  
 ............................................................................................................

�� (الحمد هلل أني جزء من هذا النظام الرباني. ) 
أكمل الفراغ بجمع كلمة جزء : .............. 

��( تغيرت مالمح وجه الرسول الكريم. ) 
أكمل الفراغ بمفرد كلمة ( مالمح ) : ………………… 

الكفاية العامة (٣) الكتابة    املعيار٣-١-١ 

١- أكمل الجملة بكلمة مناسبة ثم حوط نوعها مما بني القوسني:  
………………… الحيتان في البحار واملحيطات.      ( اسم - فعل - حرف)  

٢- صنف الفعلني اآلتيني في مكانهما الصحيح في الجدول: ( اسبح - يمسك)  
                                   

١٢٣٤

١٢٣٤

أمرمضارع



املعيار ٣-٣-١  

أكمل كل جملة مما يأتي بكلمة تحتوي حرف ينطق وال يكتب:  

١- أبناُء الخليجِ أسرةٌ………………… تجمعهم روابط متينة.  
٢- ………………… الطالب مجتهدون.  

حوِّط في الجملة اآلتية كل كلمة تحتوي حرفًا يكتب وال ينطق  

األوالد ساعدوا الرَّجَل املُِسن٠َّ    

املعيار ٣-٢ اختر واحًدا من املوضوعني اآلتيني:   

ا عن الرفق بالحيوان بلغة سليمة وعبارات  ✍اكتب نصًّ
مترابطة، مراعيًا ترتيب الكلمات فيها ترتيبًا واضًحا.  

ا يتضمن معلومات عن العمل التطوعي الذي اخترته، مبينًا دورك فيه بلغة سليمة  ✍اكتب نصًّ
وعبارات مترابطة، مراعيًا ترتيب الكلمات فيها ترتيبًا واضًحا.  

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

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

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

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

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

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

انتهت األسئلة 
مع تمنيات قسم اللغة العربية بالنجاح والتفوق. 

١٢٣٤

١٢٣٤


