
  _________:التاريخ           امتحان يف فهم املقروء والتعبري     _______:االسم 
********************************************************************  

  النص اخلارجي: القسم األول

1 (تن هيل إىل املاء؟ ِزماذا قالت الِفراخ و)4()3-1سطراأل(  

____________________________________________  
********************************************************************  

  )4(؟"البطّة والتمساح "أين وقَعت أحداث ِقصة) 2

____________________________________________  
********************************************************************  

  )3()10السطر"(هز التمساح رأسه مواِفقا" نفهم من اجلملَة )3

هألن هح فَمفتأنّ التمساح لَم ي:  

  .أن تدخل البطّة األم إىل فَِمِه) خاف(خِشي) أ

  .من فَِمِه" تويت" أن تخرج الفَرخة )خاف (خِشي )ب

  ".تويت" من غَضب الفَرخة )خاف (خِشي) ت

  . من غَضب البطّة األم) خاف(خِشي) ث
********************************************************************  

  )3 ():11-10ألسطرا" (أللقي عليها نظرة"معىن التعبري ) 4

  ألمِسكها)    ثألِمحلها            ) آلخذها             ت)ألراها         ب) أ
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  )10. ()5-1(رتب اجلُمل التاِلية كَما وردت يف الِقصة ِبوضع األرقام من ) 5

  .من فَم الِتمساح" تويت"خرجت الفَرخة ____ 

  .، ولَِعبت وفَِرحت مع أخواِتها"تويت"سِبحت الفَرخة ____ 

  .أمها البطّة" تويت"عانقَت الفَرخة ____ 

  .جميع الِفراخ ،وانطلقت بعيدا" تويت"غافَلَت الفَرخة _ ___

  .أمها أن تطيعها" تويت"وعدت الفَرخة ____ 
********************************************************************  

  )3 (:تعود إىل)10السطر" (فَِمك"يف كلمة " ك"ال) 6

  البطّة) الفرخ الكَبري        ث) ساح           تالتم) الفَرخ الصغري          ب) أ
********************************************************************  

7(  صسبب ذلك"جاء يف الن عرفت األم)"3 (: كلمة ذلك تعود إىل)7السطر(  

  .لِفراختأخر عودة جميع ا)                   ت.نزول الِفراخ إىل املياه) أ

  .وصول الِفراخ إىل شاطئ البحرية)            ث".تويت"تأخر عودة الفرخة ) ب
********************************************************************  

8 (همساح فَمالت ح؟ِلماذا فَت )4 ()13-10األسطر(  
_____________________________________________

_____________________________________________
  )4( وانطلَقَت بعيدا؟تركَت أمها وأخواا،عندما " تويت"ما رأيك يف تصرف الفرخة) 9

_____________________________________________

_____________________________________________  
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  النص الداخلي: القسم الثاين

1 (و ة أينت أحداث الِقصبيل"قَع؟"شعور ن) 4(  

  .يف املَدرسة وبيت التلميذ) أ

  .يف املَدرسة وبيت املُعلِّم) ب

  .املَدرسة وبيت التلميذَة  يف)ت

  .يف املَدرسة وبيت املُعلّمة) ث

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

  )4   (_______________:      هو)5السطر(" سر" كلمة معىن) 2

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

  )4(.استخِرج من النص جملَةً تدلّ على شعور التلميذ املَريض) 3

_____________________________________________  

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

  )9(.اكتب حرف السبب ِبجاِنِب النتيجة املُناِسبة) 4
  .سر التلميذُ ذِه الزيارِة__                          .غاب أحد التالميذ عن املَدرسِة) أ

  .سألَ عنه ِرفاقُه  __             التلميذان زاراه وتمنيا لَه                ) ب
  .     الشفاء نيابةً عن التالميذ

  رجا التلميذ صاِحبيِه أن يشكرا                     __ .يف بيِتِهِهم زار التلميذان زميلَ) ت
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  )4(ِلماذا لَم يذهب جميع طُالب الصف ِلِزيارة التلميذ؟) 5

_____________________________________________

_____________________________________________  

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

  )4   (___________:  يعود إىل   ) 1السطر  ("رفاقُهِ"يف كلمة " ه"الضمري ) 6

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

  )10 (. جباِنِب كلّ جملَة� أو� اُكتب إشارة )7

  ______. زار طُالب الصف التلميذ املَريض يف بيِتِه) أ

  ______.طَلَبت املُعلِّمة ِمن  التالميذ ِزيارة صديِقِهم املَريض) ب

  ________. الميذ الصفطَلَب التلميذ املَريض ِمن صاِحبيِه أن يشكُرا ت) ت

  ______. حملَ التالميذ باقَةً ِمن الزهور) ث

  ______. كانَ التلميذ املَريض يف ِعيادة الطّبيب) ج

********************************************************************  
  )3 (:الّذي تحدثَ عنه الكاِتب يف النص هو" الشعور النبيل) "8

  .مساعدة املَساكني واملُحتاجني) ت.                 ومراعاة ظُروِفِهماالهِتمام بالِكبار ) أ

  .مساعدة اآلباء واألمهات) ث.              االهِتمام باملرضى ومراعاة ظُروِفِهم) ب
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  التعبري: الِقسم الثاِلث
  )6(. الفراغاتأكِمل الِقصة ِبوضع كَِلماٍت مناِسبة يف) 1

  ____، ولَما جذَبها وجد فيها سمكَةً ______ذات يوم شبكَته يف _____ ألقى 
حتى  أن يعيدها إىل املاء  السمكَةُُفأخذها ووضعها يف سلٍّة كانت معه ِعندِئٍذ طَلَبت ِمنه

  .نفِسها______ تكبر، ِلتعود إلَيِه ِمن 
 ِحكقالَ لَهاضاد ِمن طَلَِبها ويةٌ يف : الصغريكَةٌ صمِمن ______ س رياآلن خ
  .______سمكٍَة تأتيين فيما ____

********************************************************************  
  )6 ()6 يِقلّ عن عدد الكلمات ال. ( الكَِلمات والتعابري التاِلية يف جمٍل مفيدٍةلأدِخ) 2

  ________________________________:   عانقَت ) أ

  ____________________________________:  بينما ) ب

  ____________________________________: شكرا ) ت
********************************************************************  

  )8 (:أكِمل اِحلوار التايل
  :وصلَ الزميلُ خاِلد إىل بيِت زميِلِه املَريض عاِدل، ودار بينهما اِحلوار التايل

    .مرحبا يا صديقي: خاِلد
  .مرحبا ِبك يا صديقي يف بيِتك: عاِدل

________________________  
 ________________________  

________________________  
________________________  

________________________  
________________________  

 كل عام أنتم بألف خري
 

 بالنجاح
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   شفاعمرو-مدرسة راهبات الناصرة
  

  البطّة والتمساح
  
ِاستِعدوا للسباحِة، : ، وتوقّفت ثُم قالَت    قادت البطّةُ ِفراخها إىل شاطئ البحريِة)1( 

  .دوا عنيوانِزلوا إىل املاء ِبال خوٍف، واحذَروا أن تبتِع
  .فالتمساح الشرير يف الضفِّة الثاِنيِة:  وِهي تنِزل إىل املاء  بصوٍت واِحٍد،لِفراخاقالَت 

  
غافَلَت اجلَميع، ) تويت(    سِبحت الِفراخ وغَطَست، ولَِعبت وفَِرحت، لِكن الفَرخة 

)5(عيداوانطَلَقَت ب .طّة ِبِغياِب ابنت البست، وأحنادت وصاحت وشفَتثَت وحِتها فَب
  .ولكن بال فاِئدة

  
   تأخرت عودة تويت، وعرفَت األم سبب ذلك، فَعادت إىل املاء ثاِنيةً، ودفَعت أمامها 

  البطّةتكان التمساح مغِلقًا فَمه ، فَتوقّفَ. غُصنا قَويا، حتى وصلَت إىل الضفِّة الثّاِنية
هوقالَت أمام ،  :بالطّي مساحها الت؟! أَيلَت يف فَِمكخدو ،يت الطّريقل أخطأت ابنه  

  
 )10(مساحالت زقول  هطّة تت البواِفقًا، فَعادم هأسأللقي :  ر فَمك حفتأن ت أرجوك

ولَما فَتح . سأبتِلع وجبةً ثاِنيةً  : فَِرح التمساح وقالَ يف ِسرِه. علَيها نظرةَ وداٍع 
تهعضوو ،صِن القَِويطَّةُ إىل الغت البعسار ،همساح فَمت تويت التعفَكّيِه ، فأسر نيب 

  . أن تطيعها، وفَِرحت أخواتها ِبعودِتهاباخلُروج، وعانقَت أمها، ووعدتها
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  شعور نبيلٌ
  

سألَ عنه ِرفاقُه يف الصف، فَقيلَ لَهم إنه مريض، .    غاب أحد التالميِذ عن املَدرسِة أياما
فاتفَقوا أن يرِسلوا اثنني ِليعوداه يف بيِتِه، نيابةً عن تالميذ . وقَد كانَ يف ِعيادِة الطّبيِب 

فالص.  
  

، فَسلّما علَيِه، وتمنيا لَه الشفاء ِمن الزهوِر، وقَصدا بيت زميِلِهم    حملَ التلميذاِن باقَةً 
سر التلميذ ِبهِذِه الزيارِة، ورجا صاِحبيِه أن يشكُرا . العاِجلَ، والعودةَ إىل املَدرسِة قَريبا

  .التالميذ
  
    

panoora.com

http://www.panoora.com

pa
no

or
a.

co
m


