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ENGLISH SECTION-BANGLADESH INTERNATIONAL SCHOOL 

&newbook)4,5-(unit-work sheet-)4GRADE ( 

   -َضع اْلَخبر اْلُمنَاسب : 1س

َهرةُ .................   ) مغردةٌ  -1  متفتحةٌ ( –الزَّ

 ُمتَْشابكةٌ(  –...........   ) ُمثِْمرةٌ  اْلفَاِكهةُ ...... -2

 َعاِليةُ (   –اْْلمَواُج .................  ) ُمفيٌد  -3

 ُمغردةٌ ( –االغصاُن.................  )متشابكةٌ  -4

ائحةُ .................. ) َعاِليةٌ  -5  َزِكيةٌ (   –الرَّ

 ُمِفيٌد (  -التًّمُر .................... ) جميلةٌ   -6

 أزرق (  –اْلعَصافير .................) مغردة  -7

 ُمتَفتِحةُ (  –السََّماء ................... )َزرقاء  -8

 َجِميلةٌ (  –الوروُد.................... ) َطِويٌل  -9

 َزِكٌي (    –الشَّاِرع ............... ) َواسٌع  -10

 -جليزي :ات معنى الكلمات اآلتية باالنه 2س

 المعنى   الكلمة  

 Rise أَْشرق  -1

 Think يُْفكر  -2

 Tweeting يُغَرد  -3

 Sky سَماء   -4

 Fasted َصام   -5

 Sands رَمال  -6

 Sun ِشَمس   -7
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 Spring بي  َربيع  -8

 Homeland  اْلوطن-9

 Clouds ل  السَّحاب-10

 

   -اختار ) صواب ( أو ) خطأ ( للجمل اآلتية : 3س

 
 خطأ  (   -فِي السَّنة أَربعة فُِصول )  صواب   -1
 خطأ (     -ِمن أَجزاء َجسم اإلنسان الذَّيل  ) صواب   -2

 خطأ (    -اْلَحافِلة أَْكبر ِمن السَّيارة ) صواب  -3

ُ افة تَ رَ الزَّ  -4  (  خطأ    –جر ) صواب كل أوراق الشَّ أ

 خطأ (   –ِمن ُمكونَات الَكعك الطََّماطم ) صواب  -5

 خطأ (   –إِلشارِة الُمروِر ثاَلثة ألوان ) صواب  -6

   -هات عكس الكلمات اآلتية : 4س

 عكسها  الكلمة  

 قصير  يل وِ طَ 

 قبيح  يل مِ جَ 

 يمين  ار  سَ يَ 
 قديم  يد دِ جَ 

 ينتهي  دأ  بْ يَ 

 خطأ  اب وَ صَ 

 جنوب  ال شمَ 

 قريب  يد عِ بَ 

 

   -إمأل الفراغ بالكلمة المناسبة : 5س

 اشتريته (   –َهل اْشتريت َهذه التُّفاحة ؟ نعم ................ ) اِْشتَريتُها -1

 ذَاهبتَان (   –محمد وعلي ............... إلى السَّوق ) ذَاهبَان  -2

 أكلته (   –َهل أكلت هذا الطعام ؟ نعم ............... ) أكلتها -3

 ذَاِهبَان (   –و زينب.............إلى اْلَمْدرَسِة ) ذَاِهبتَان  منى-4

 َطِويلة (    –النعامة لَها رقبة.............. ) قَِصيرة -5
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 (   ةصِغير – ةالفيل لهُ أُذن ................. ) َكبِير-6

  -ضع خطا تحت الكلمة المختلفة : 6س

بيع  -4   اْْلحد  -3الشَّتَاء     -2اْلَخِريف   -1  الرَّ

 اْكتوبر   -4ُكرة اْليد   -3ُكرة اْلقَدم   -2كرة السَّلة  -1

 مْوَز   -4تُفُاح        -3لََحم         -2بُرتقَال      -1

 يَْقتل -4يَْرِمي       -3يَجُر         -2فَالّح        -1

 َشاِحنة   -4َساعة      -3َحافِلة        -2َسيَّارة      -1

 بِنت  -4اِْمرأة       -3َرَجل         -2ِحَصان     -1

 َجنُوب  -4ِشَمال        -3َشرق        -2َشْمس     -1

 كأس -4كتاب        -3جريدة        -2مجلة      -1

 رق أز-4أصفر         -3الصيف       -2أخضر    -1

 

   -هات مفرد الكلمات اآلتية : 7س

 

 

 

 المفرد الجمع 

 لص صوص لُ 

 شجرة شجار أَ 

 كيس اس كيَ أَ 

 صندوق اديق نَ صَ 

 طائر ال الطيور 

 قردال القرود

 جبلال البَ الجِ 

 ملعبال عب الَ مَ الْ 

 حديقةال قائِ حدَ الْ 

 صورةال ورالصَّ 
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   -اختار اإلجابة الصحيحة : 8س

 طلق (   نْ نوع الهمزة في كلمة ) اِ -1

 همزة قطع-2همزة وصل  -1

 نوع الهمزة في كلمة ) أحسنت (  -2

 همزة قطع -2همزة وصل   -1

بيُع جميٌل (  -3  نوع هذه الجملة ) الرَّ

 جملة فعلية  -2جملة اسمية     -1

 رس (  يَْكتَُب اْلَولد الدَّ ) نوع هذه الجملة -4

 جملة فعلية -2جملة اسمية     -1

   -الجملة اْلسمية تتكون من :-5

 فعل وفاعل -2خبر              و مبتدأ -1

 اْلُمبتدأ َدائما  -6

 َمْرفُوع -2َمْنُصوب     -1

 أنواع الكلمة ثالثة فِعل و اِْسم و.................-7

 ُحُروف َجر-2ُحُروف َعَطف     -1

 اْلبنتَان ................اْلفَاكهة -8

 يَأُكالن-2تَأَكالن              -1

 هُو...........التَّلفزيون -9

 تَُشاِهد -2يَُشاِهد       -1

 اْلَواَلد ............... الُكرة -10

 تَلَعبُون-2يَْلعَبُون        -1
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