
 الوقفة التقويمية الرابعة
 لمادة اللغة العربيّة للصف
 ا��ول ا��بتدائي
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  مدرسة ق��لي ا��بتدائية للبنين
  العام الدرا�� 2021 -2022م

  
 الدرجة الكلية :30

  محتوى ا��ختبار
 ا��ستماع - القراءة الصامتة - التعبير - ا��م��ء  

  إرشادات هامة لك عزيزي البطل الصغير
  اختر مكاناً هادئاً و مناسباً ��نجاز ا��ختبار -1
  office 365 الدخول على الرابط بحسابك الشخ�� على برنامج -2
 . التأكد من كتابة اسمك و صفك بطريقة صحيحة -3
 يمكنك ا��ستعانة بالمحتوى التعليمي الرقمي ( البوابة التعليمية - -4
  ( الدروس النموذجية
  يرجى ا��عتماد على نفسك في الحل ، فأنت قادر أيها المثابر -5
 بعد ا��نتهاء من ا��جابة ، و التأكد جيداً مما كتبت قم بالضغط على -6
  إرسال

  إعداد أ. سارة يونس ا��حمد
  اعتماد مديرة المدرسة : أ. خلود ابراهيم السعدون
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 البطل / النجاح يصيب من يحاول و يستمر في المحاولة بطريقة
تفكير إيجابية

* Required
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1

 * أختار اسمي

إبراهيم عبدهللا احمد العمودي

إبراهيم نشطان صالح عبدالرب

احمد راشد احمد الهاجري

احمد عبدهللا احمد حسن

آدم احمد نظمي مو��

بدر محمد عبدالغني علي

جاسم احمد جاسم الق��ف

جاسم محمد جاسم بوسنود

 حسان انس اسحاق بلوش

حسين فتاح حسين صالح

حمد ابراهيم عبداللطيف الحمر

خالد احمد خالد عج��ن

خليفة احمد محمود صالح

ريان افتاب مقبول خان مقبول

5/24/2022سعود ج��ل مو�� حسن



سلمان علي سالم البكري

السيد رضوان محمد رضا احمد

صقر محمد صقر بوقوه

ط��ل محمد عمر

عبدالرحمن صالح حربي الفيحان

عبدالرحمن طارق صالح بن خاطر

عبدالرحمن محمد ص��ح الدين فؤاد

عبدالعزيز عمر محمد خلف

عبدالعزيز محمد خليف الظاهر

عبدالعزيز محمد علي احمد

عبدهللا شيخ سالم عبدهللا عفيف

عبدهللا ماجد المري��

 علي جاسم جاسم ال سبيت

علي ص��ح علي الشبيلي

علي محمد ا��ف البلو��

عمر صالح محمد ا��نصاري

عي�� عبدهللا انور الحمادي

5/24/2022فهد هشام سعود سالمين



محمد عبداللطيف احمد محري

مراد سمير علي الزبيري

نايف حسن عي�� الدوي

الياس اياد حسن القاسم

يحيى سيد عرفان حسين

يوسف صبحي عبدهللا الكردي

يوسف عي�� جعفر محمود

يوسف محمد الجزاف

2

 * :الصف

ا��ول ف1

ا��ول ف2

ا��ول ف3

ا��ول ف4
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أو�ً�: ا��ستماع

3

أستمع إلى القصة جيًدا، ثم أجيب على ا��سئلة التالية

4

 * عنوان القصة هو
(2 Points)

التفاحة

هللا يرانا

مالك والتفاحة

5/24/2022



5

 * أعطت المعلمة كل طفل
(2 Points)

تفاحة

جزرة

برتقالة

6

 * أكل أحمد التفاحة في
(2 Points)

الشجرة

البيت

الصحراء
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 أحدد ما إذا كانت العبارة التالية صحيحة أو غير
 * (صحيحة:  (هللا سبحانه وتعالى يرانا في كل مكان

(2 Points)

عبارة صحيحة

عبارة غير صحيحة

8

 * من الذي طلب من الط��ب أكل التفاحة؟
(2 Points)
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أجيب على ا��سئلة التالية بعد قراءتي للنص

10

ك��ت الكرة شباك
(2 Points)

السيارة

المطبخ

الغرفة

5/24/2022
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 * الذي ك�� الشباك هو
(2 Points)

سمير

أمجد

أحمد

12

 *  وضع والد سمير الكرة في غرفة
(2 Points)

أخت سمير

والدة سمير

أخو سمير
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 *  تجريد حرف القاف من كلمة "ُسقوُط" يكون
(2 Points)

قــ

ــقــ

ــقو

14

 عدد الكلمات في جملة (ك��ت الكرة شباك المطبخ)
 * هو
(2 Points)

3

4

5
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 أكمل الجملة التالية بالكلمة المناسبة:  (تدفع البنت
 * (........عربة مملوءة بــ
(1 Point)

الحشائش

ا��شجار

الزهور

5/24/2022
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 * .أختار التعبير الُمناسب للصورة التي أمامك
(1 Point)

ا��و��د يجرون وراء القطة

يلعب الولدان كرة القدم

يرتدي ا��و��د ثيابًا طويلًة

5/24/2022
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 * .أختار التعبير الُمناسب للصورة التي أمامك
(1 Point)

يستخدم ا��و��د الحافلة للتنقل

أحمد يحب ركوب الدراجات

ا��طفال يمرحون في القطار
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 .أختار التعبير الُمناسب للصورة التي أمامك
 * 
(1 Point)

يرتدي الرجل ثوبًا جمي�ً�

يشاهد الولد فلًما، ويأكل الفشار

يشاهد الولد التلفاز
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 أختار الترتيب المناسب للكلمات التالية (الكر��- تحت 
 * - القطة) لتكوين جملة صحيحة
(1 Point)

تحت الكر�� القطة

القطة تحت الكر��

الكر�� تحت القطة

5/24/2022
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 الكلمة الصحيحة إم��ئيًا التي تعبر عن الصورة التي
 * أمامي هي
(1 Point)

ِقَطُة

قيطتو
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 الكلمة الصحيحة إم��ئيًا التي تعبر عن الصورة التي
 * أمامي هي
(2 Points)

أق��مو

أق��ُم
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 الكلمة الصحيحة إم��ئيًا التي تعبر عن الصورة التي
 * أمامي هي
(2 Points)

َدجاَجُة

َدجاجاة

5/24/2022
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