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  فهم اْلَمْقروءِ :  اَألوَّلُ  مُ سْ قِ الْ 
  
  

  ِقْـَرِإ الِقْطَعَة الّتالَِيَة ثُمَّ َأِجْب َعِن األْسِئَلِة التي تَليها:ا  
  

  
  

  َوفاُء َكْلبٍ 
ٌل فْ ُهما طِ ـكاَن لَ . وَ ةٍ عيدَ بَ ٍة يَ رْ يف قَـ  نانِ كُ سْ َتُه كانا يَ جَ وْ زَ وَ  الً نَّ َرجُ كى أَ حْ ـيُ 
يف وَ . ِهماـيابِ غِ  ناءَ ثْ ِت أَ يْ بَـ ِة الْ راسَ لى حِ ُهما عَ بَـ رَّبا َكلْ ْد دَ قَ ثريًا. وَ ّبانِِه كَ حِ ـغٌري يُ صَ 

ُة جَ وْ الزَّ  تِ رَّ طُ ما اضْ ِق٬ كَ زْ الرِّ  نِ ُث عَ حَ بْ ُج يَـ وْ َج الزَّ رَ يّام٬ خَ َحِد األَ َصباِح أَ 
ُرَس حْ ـِب َكْي يَ لْ كَ ىل الْ ْت إِ شارَ أَ ٬ فَ عيدٍ ٍع بَ بْ نَـ  نْ ماِء مِ لْ ا ةَ رَّ َأل جَ مْ ـْي تَ كَ  ُخروجِ لْ لِ 

ِب ىل جانِ َس إِ لَ جَ وَ  ها٬ـشاَرتَ إِ َم هِ فَ ٬ فَـ تِ يْ بَـ ِل الْ ذي يف داخِ ِد الَّ هْ مَ َل يف الْ فْ الطِّ 
  .سارًايَ وَ  امينً ـُر يَ ظُ نْ ِد يَـ هْ مَ الْ 

ْت رَ جَ وَ  ٬بُ لْ كَ الْ  هِ يْ لَ عَ  ضَّ قَ انْـ بٌري٬ فَ ْعباٌن كَ ِد ثُـ هْ مَ ىل الْ ُل إِ لَّ سَ تَ َذ يَـ خَ ٬ أَ ةً أَ جْ فَ وَ 
 نْ مِ َيسيُل ّما َجَعَل الّدُم ـِة٬ مَ يَّ وِ قَ ِب الْ لْ كَ ناِن الْ سْ أَ باِن بِ عْ الثـُّ ِل تَ قْ مَ ـْت بِ هَ تَـ ٌة انْـ كَ َر عْ مَ 

  .َفِمهِ 
ىل عيٍد إِ بَ  نْ ْت مِ َنَظرَ فَـ  ٬ِسهاأْ لى رَ عَ  ةً رَّ ِمُل جَ حْ ـِت تَ يْ بَـ ىل الْ ِت األمُّ إِ عادَ 

ُه نَّ ْت أَ نَّ ظَ ْلِب٬ فَ كَ َفِم الْ  نْ سيُل مِ َم يَ الدَّ  َظتِ الحَ ٬ وَ غريَهاِجْد صَ ـتَ  مْ لَ فَـ  ٬دِ هْ مَ الْ 
 مَّ ـثُ  ٬ًتايِّ َط مَ قَ سَ فَ  ٬بِ لْ كَ ِس الْ لى َرأْ َة عَ رَّ جَ ـِت الْ قَ لْ أَ وَ  ٬هاـنَّ ُجنونُ جُ َل َصغريَها. فَ تَ قَـ 
  َصغريِها.َعلى كي ْت تـَبْ ذَ خَ أَ 
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إذا فَ  ٬دِ هْ مَ ِة الْ يَ ناحِ  نْ ُث مِ عِ بَ نْ مُّ ُصراًخا يَـ ِت األُ عَ مِ ـسَ  ٬صريٍ ٍت قَ قْ َد وَ عْ بَـ 
  .تٌ يِّ مَ  بٌري باٌن كَ عْ ِه ثُـ بِ جانِ ـبِ ريِر وَ َت السَّ حْ ـتَ  طَ قَ سَ  دْ غريِها قَ صَ بِ 

ِه تِ دَ وْ َجها بـَْعَد عَ وْ زَ  َثتْ دَّ حَ ٬ وَ ِيفَّ وَ َب الْ لْ كَ ِلها الْ تْ قَ ا لِ ديدً شَ  امً دَ مُّ نَ األُ  تِ مَ دِ نَ 
  .ةُ دامَ ِة النَّ لَ جَ عَ يف الْ ٬ وَ ةُ المَ  السَّ ينّ أَ ها: يف التَّ ـقاَل لَ فَ  ٬رىما جَ ـبِ 

  

  
  

  

  
  

   األسئلة: 
  

  )درجتان(  ____________________________ ؟نانِ كُ سْ ُه يَ ْوَجتُ زَ ُجُل وَ َن كاَن الرَّ يْ أَ  )١س
  

  )درجتان(          ؟هِ تِ جَ وْ زَ وَ  لِ جُ الرَّ  يابِ غِ  ناءَ ثْ أَ  بُ لْ كَ الْ  لُ عَ فْ يَـ  ماذا كانَ  )٢س
  

_________________________________________________________  
  

  )درجتان(            ؟تِ يْ بَـ الْ  نَ مِ  جُ رُ خْ ة تَ جَ وْ الزَّ  لَ عَ ذي جَ الَّ  بُ بَ ما السَّ  )٣س
  

_________________________________________________________  
  

  )درجتان(            ؟بِ لْ ِس اْلكَ لى رَأْ رََّة عَ جَ مُّ الْ َقِت األُ لْ ِلماذا أَ ) ٤س
  

_________________________________________________________  
  

  )درجتان(            ؟هاغيرَ ْل صَ تُ قْ يَـ  مْ َب لَ لْ كَ نَّ الْ َكْيَف َعَرَفِت األمُّ أَ ) ٥س
  

_________________________________________________________  
  

_________________________________________________________  
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  )درجتان(                    ؟مُّ َمِت األُ دِ ماذا نَ لِ ) ٦س
  

_________________________________________________________  

  
  درجات) ٣(  اْلُمَربَِّع!) في 1 - 5ِبَوْضِع اَألْرقاِم ( صِّ ها في النَّ رودِ وُ  بَ سَ حَ  داثَ حْ ألَ ا بِ تِّ رَ ) ٧س

  ََت.يْ بَـ َس الْ رُ حْ يَ ِب لِ لْ كَ ىل الْ إِ مُّ األُ  تِ شارَ أ 

  َقِ زْ الرِّ  نِ ُث عَ حَ بْ ُج يَـ وْ الزَّ  جَ رَ خ. 

  َلِ زِ نْ مَ ىل الْ إِ باُن عْ َل الثـُّ لَّ سَ ت. 

  َبِ لْ كَ ِس الْ لى رَأْ َة عَ رَّ جَ ـالْ مُّ األُ ِت قَ لْ أ. 

  ْتَـَلهُ قَ فَـ  بانِ عْ لى الثـُّ ُب عَ لْ كَ َهَجَم ال. 
  

  )درجتان(                :اْلِفْكَرُة اْلَمرَْكزِيَُّة ِمَن النَّصِّ ِهيَ ) ٨س

  ُةَ رَّ جَ ـالْ  ألَ مْ تَ لِ  هِ بِ  قُ حَ لْ تَـ  هُ تُ جَ وْ زَ وَ  ٬قِ زْ الرِّ  نِ ا عَ ثً حْ ـبَ  لِ مَ عَ لْ ِإىل ا جِ وْ الزَّ  روجُ خ.  
  ِبانِ عْ الثـُّ  دِ لى يَ عَ  هُ تُ وْ مَ وَ  ٬بانِ عْ الثـُّ  عَ مَ  بِ لْ كَ الْ  راكُ ع.  
  ِهاعِ رُّ سَ تَ  بِ بَ سَ بِ  بَ لْ كَ الْ  لُ تُ قْ تَـ  مَّ األُ  نَّ أَ  الّ ٬ إِ بانِ عْ الثـُّ  نَ مِ  هُ قاذُ نْ إِ وَ  لِ فْ لطِّ لِ  بِ لْ كَ الْ  ةُ راسَ ح.  

    ِنِ يْ دَ والِ الْ  يابِ يف غِ َعلى َيِد اْلَكْلِب  بانِ عْ الثـُّ  نَ مِ  لِ فْ الطِّ  قاذُ نْ إ.  
  

  درجات) ٥(   _____________٬    _____________  ) َشْخِصّياُت اْلِقصَِّة ِهَي:٩س
  

_____________    ٬    _____________٬_____________        
  

  )درجتان(              ؟) 5(َسطر  " دهْ مَ الْ  ": ـبِ  صودُ قْ مَ الْ ما  )١٠س
  ْتيْ بَـ ال        َلِ فْ الطِّ  عابُ لْ أ       َلِ فْ الطِّ  ريرُ س           َبِ عِ اللَّ  ةُ ساح  
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  )درجتان(              ؟) 7(َسطر  " ضَّ قَ انْـ "  ةمَ لِ كَ  َمْعنىما ) ١١س
  َخاف           ََهَرب       َنام         ََهَجم  

  
  )درجتان(              ؟) 7(َسطر  " تْ رَ جَ ة " مَ لِ ) ما َمْعنى كَ ١٢س

  ْرََكَضت           َْمَشت       َْحَدَثت         َْوقـََفت  
  

  )درجتان(              لى:عَ  لُّ دُ يَ  بِ لْ كَ الْ  عَ مَ  مِّ ألُ ا فُ رُّ صَ تَ ) ١٣س
  ْعِ رُّ سَ التَّ وَ  ةِ لَ جَ عَ ال         َّفِ سَ ألَ اوَ  مِ دَ الن     ْنانِ حَ ـالْ وَ  ةِ بَّ حَ مَ ال     ِاْلَفْرَحِة َوالسُّرور  

  
  )درجتان(            ؟بِ لْ كَ الْ  مُ الئِ ال تُ  ةِ يَ الِ التّ  فاتِ الصِّ  نَ مِ  ةٍ فَ صِ  يُّ أَ ) ١٤س

  ٌَّوفِـي            ٌَكسول       ٌُشجاع         ٌَّقِوي  
  

  )درجتان(      _______________ :يَ هِ  ةِ صَّ قِ في الْ  ةُ يَّ زِ كَ ْر مَ الْ  ةُ يَّ صِ خْ الشَّ ) ١٥س
  

 درجات) ٥(          :ِمّما يَلي ةٍ لَ مْ جُ  لِّ كُ   بِ جانِ بِ  )أطَ خَ ( مْ أَ  )حصَ ( بْ تُ كْ اُ ) ١٦س

  َبَعيَدةٍ  َمديَنةٍ يف  نانِ كُ سْ يَ  جانِ الّزوْ  كان.      _________ 

  َبِ لْ كَ الْ  عَ مَ ها وَ عَ مَ  رىما جَ ـبِ  َجهاوْ زَ  مُّ األُ  ِربِ خْ ـتُ  مْ ـل.    _________ 

  َهِ قِ رِزْ ْن ُث عَ حَ بْ ُج يَـ وْ َج الزَّ رَ خ.           _________ 

  َلَ فْ الطِّ  بانُ عْ الثـُّ  غَ دَ ل.             _________ 

  بَ لْ كَ الْ  تِ لَ تَـ األمُّ قَـ.             _________ 
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  )اتدرج ٣(          :في اْلَكِلماِت الّتالَِيةِ  ميرُ ضَّ يَعوُد الَمْن ِإلى  اُْكُتبْ ) ١٧س

  َ2(سطر ِهماـيابِ غِ  ناءَ ثْ ِت أَ يْ بَـ ِة الْ راسَ لى حِ ُهما عَ بَـ رَّبا َكلْ د:(  ___________  
  

  َ11(سطر .هاَل َصغريَ تَ ُه قَـ نَّ ْت أَ نَّ ظَ ف:(        ___________  
  

  َ15(سطر .تٌ يِّ مَ  بٌري باٌن كَ عْ ثُـ  هِ بِ جانِ ـبِ و:(       ___________  
  

  )درجتان(            !صِّ النَّ  نَ زى مِ غْ مَ الْ  نُ يِّ بَـ تي تُـ الَّ  ةَ لَ مْ جُ الْ  بِ تُ كْ اُ ) ١٨س
  

_________________________________________________________  

  
  )درجتان(              !بِ لْ كَ الْ  عَ مَ  مِّ األُ  فِ رُّ صَ في تَ  كَ يُ أْ ما رَ ) ١٩س

  

_________________________________________________________  
  

_________________________________________________________  

    
  )درجتان(          ؟ َوضِّْح!بَ لْ كَ لْ ا مُّ األُ  تِ لَ تَـ ما قَـ دَ نْ عِ  كَ عورُ شُ  نَ اكَ   فَ َكيْ ) ٢٠س

  

_________________________________________________________  
  

_________________________________________________________  
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  وِيَّةغَ اللُّ اْلَمْعرَِفُة  : الثّاني مُ سْ قِ الْ 
  

  )درجة ١٢(        َصنِِّف اْلَكِلماِت التَّالَِيَة ِإَلى ( ِاْسٍم / ِفْعٍل / َحْرِف َمْعنى )!) ١س
  

  ضَّ قَ نْـ اِ ـ   ٬   بِ    ٬   دٌ هْ مَ    ٬   ةً عيدَ بَ    ٬ ىل  إِ    ٬   لَ لَّ سَ تَ    ٬   بانٌ عْ ثُـ 
  نمِ    ٬   نانِ كُ سْ يَ    ٬   تْ مَ دِ نَ    ٬   لىعَ    ٬   ةُ المَ السَّ 

  

  

  َحْرف َمْعنى  ِفْعل  ِاْسم
      
      
      
      

  
  درجات) ٣(            !ثِ نَّ ؤَ مُ الْ ِإلى  رِ كَّ ذَ مُ الْ  نَ مِ  ةَ يَ الِ التّ  ةَ لَ مْ جُ الْ  لِ وِّ حَ ) ٢س

  

  :مٍ وْ يَـ  لَّ كُ   هُ روسَ دُ  رُ ضِّ حَ ـيُ  هُ نَّ ألَ  بوبٌ حْ ـمَ  دُ هِ تَ جْ مُ الْ  ميذُ لْ التـِّ اْلُمذَكَُّر.  
  

  :اْلُمَؤنَُّث___________________________________  
  

  درجات) ٣(          ) هؤالءِ ٬  هِ هذِ ٬  هذا ! (بَ ناسِ مُ الْ  ةِ شارَ إلِ ا مَ اسْ  عِ ضَ ) ٣س

  َرَ أْ فَ الْ  ________ ةُ طَّ قِ الْ  تِ قَ الح.  

 ________  ْباتٌ ذَّ هَ مُ  ياتُ تَ فَ ال.  

  َةِ قيبَ حَ ـالْ  ________يف  تابَ كِ الْ  عِ ض.  
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  درجات) ٣(        ) ذينَ الَّ ٬  تيالَّ ٬  ذيالَّ  ( !بَ ناسِ مُ الْ  صولَ وْ مَ الْ  مَ االسْ  عِ ضَ ) ٤س

  ّناِجحٌ  هُ روسَ دُ  رُ ضِّ حَ ـيُ  ________ بُ الِ الط.  

  ُهار.ـنَ  لَ يْ لون لَ مَ عْ يَـ  ________ الُ مّ عُ الْ  الءِ هؤ  

  ُيدّ ها جَ عَ رَ زَ  ________ ةَ رَ جَ الشَّ  قَ لَّ سَ تَ أَ  نْ أَ  بُّ حِ أ.  
  

  درجات) ٣(                !ةٍ لَ صِ فَ نْـ مُ  رَ مائِ ضَ  ةَ الثَ ثَ  بْ تُ كْ ) اُ ٥س
  

_____________    _____________    ____________  
  

  درجات) ٣(                  !ةٍ يَ ماضِ  عالٍ فْ أَ  ةَ الثَ ثَ  بْ تُ كْ ) اُ ٦س
  

_____________    _____________    ____________  
  

  درجات) ٣(                  !ُمضاِرَعةٍ  عالٍ فْ أَ  ةَ الثَ ثَ  بْ تُ كْ ) اُ ٧س
  

_____________    _____________    ____________  
  

  درجات) ٣(                عاني!مَ الْ  روفِ حُ  نْ مِ  ةً الثَ ثَ  بْ تُ كْ ) اُ ٨س
  

_____________    _____________    ____________  
  

  درجات) ٣(                باني!مَ الْ  روفِ حُ  نْ مِ  ةً الثَ ثَ  بْ تُ كْ ) اُ ٩س
  

_____________    _____________    ____________  
  

mailto:contact@alarabeyya.com
http://www.alarabeyya.com


 موقع هيا إلى العربية

نموقع تعليمي للغة العربية للمرحلتي  

عداديةإلاالبتدائية وا  
contact@alarabeyya.com 

    

www.alarabeyya.com  امتحان لغة عربية فصلي للفصل الثاني      
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  التـَّْعبيرُ : ِلُث االثّ  مُ سْ قِ الْ 
  

  )اتدرج ١٠(        ُتشاِهُدُه في هِذِه الّصورَِة!ِفْقَرًة ِمْن َأْربـََعِة َأْسُطٍر َحْوَل ما ) اُْكُتْب ١س

  
  

__________________________________________________  
  

__________________________________________________  
  

__________________________________________________  
  

__________________________________________________  
  

  درجات) ٦(              :الَِيَة في ُجَمٍل ُمفيَدةٍ التّ َأْدِخِل اْلَكِلماِت ) ٢س
  

 اْلِقطَّة :________________________________________  
  

 ألَنَّين  :________________________________________  
  

  َُأْرُسم :________________________________________  

mailto:contact@alarabeyya.com
http://www.alarabeyya.com

