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األسئلة التدريبية إلختبار اللغة العربية  -القراءة تبدأ من هنا.

سؤال تدريبي

شريف وأمير
ذهب شريف وأمير إلى المتجر.
بدأ شريف بالجري وقال" :هيا نجري سباقاً".
حاول أمير الجري ولكنه تعثر.
عاد شريف لمساعدة أمير.
قال شريف" :ال تقلق ،سنجري سباقاً آخر عندما تتحسن ركبتك".

اقرأ نص ) شريف وأمير ( ثم أجب عن األسئلة من  P1إلى .P4
أين ذهب الولدان؟

سيجري شريف وأمير
وجبة.
شراب.
سباق.
مشاجرة.
ماذا حدث ألمير؟
تعب أمير.

ضاع أمير.

جاع أمير.

أصيب أمير.

هل شريف صديق جيد ألمير؟
ضع عالمة ( √ ) في مربع واحد  ،علّل إجابتك في ضوء فهمك للنص:
نعم
ال

توقف هنا ،انتظر تعليمات معلمك
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األختبار يبداء من هنا
أ َما ِكني ْال ُم َف َّ
ضلَ ُة
َة َخ َ ً
ْن ُت ِح ُّب أَ ْن َت ْذ َه َب لِ َتج َد ُمتع ً
َ ُ َْ
أَي َ
ال ...
اصة ؟ هذا َما قالَ ُه أ ْر َبعَة أط َف ٍ
ِ
أح ُّب أَ ْن َ
ماء ْالوادي الب ّر ّي.
ِ
أذه َب إلى ُم َت َن ّزِه ِ
حي ُ
أذه ُب َم َع والدي وأَ ْص ِدقائي َ ،
ْث َ
ون َتزلَّ ُق
ائي ِة َوي ُّ
على ْ
َرش َبع ُ
ْضنا َبعْضاً.
قات ال َم َّ
المن َزلَ ِ
َ
سيس َم ُح لي
ْ
وأحياناً َن ْصط ِد ُم ! ِع ْندما أك ُب ُر ِ
ال إلى ْ
والِدي ْ
قات ال َكبي َر ِة.
المن َزلَ ِ
باالن ِت َق ِ
أحب َّ
هاب َ
لإلقام ِة َم َع ج َّدتي؛ ل ُت ْخ ِب َُرني
الذ َ
ُّ
وع ْن َدما َذ َهب ُ
ْت إليها
صَ
ِق َ
صاً َع ْن ُطفول ِتهاِ .
األخ ْي َر ِة  ،أ َر ْتني َكي ِفي َ
َّة ع َم ِل
في ْالم ّرة ِ
أحبُّها َجداً ِع ْن َدما
صير
الليمون ِ .
ِ
َع ِ
غني لِ ْي َقب َ
ْل ّ
ُت ِّ
النوِم .

خالد

حمد

مريم

أحب ْ
الص ْح َراء.
أن أخيَّم مع عا ِئلتي في َّ
ُّ
وألعب أنا ْ
ملي ِة.
ثبان ال ّر َّ
َ
وإخو ِتي على ال ُك ِ
السحالي َ .
ضعْنا َم ً
وق ْد َو َ
رة
وأحياناً ُن ِ
مس ُك َّ
ً
رير ْ
أختي َعا ِئ َش َة .
ِسحليًّة في َس ِ
ّ
لكننا َن ِد ْمنا على َذلِ َك فيما َب ْع ُد .

ُ
َّ
حديقة الحيوان .
المثفض ُل هو
َم َكا ِني
حيوانات ُم ْد ٌ
فاألسو ُد ّ
ٌ
هشة،
والنموُر
ُ
ّ
مثخيفة عندما تق َت ِر ُب  .في الم ّرة
لكنها
أمس َك ْت أختي
األخير ِة عندما ذهبْناَ ،
ً
ضخمة .أ ّما أنا؟ أبداً!
حيًّة

نوره
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اقرأ نص )أ َما ِكني ا ْل ُم َف َّ
ضَل ُة(  ،ثم أجب عن األسئلة من  1إلى .6
1

أن َي ْف َعَل ُه ؟
ما الّذي ال ُي ْس َم ُح ِل َح َم ٍد ْ

AROUT01

اال ْن ِت َق ُ
ات ال َكبير ِة.
ال إلى ال ُم ْن َزَل َق ِ
الن ُ
ُّ
ماء.
زول في ا ْل ِ
2

ُّ ّ ْ
لين َتحدَّثا َع ِن ا ْل َح َيوا َنات؟
أي الطف ِ
ور ُة.
َخاِل ٌد َو ُن َ
ور ُة.
َح َم ٌد و ُن َ

3

َم ْر َي ُم َ
وخاِلدٌ.
َم ْر َي ُم َو َح َمدٌ.

َت َعلّ ْ
َّمت َم ْر َي ُم ِم ْن َج َّد ِت َها َك ْي َف :

AROUT03

ُت َغ ِّني.
َت ْع َم ُل َعص ْي َر اللي ُمون.
4

َت َنا ُم ِب ُس ْر َع ِة.
ص.
َت ْر ِوي ا ْل ِق َص َ
AROUT04

من ُي ِح ُّب ال ّنوَم في ا ْل َخ ْي ِم ِة؟
ْ
َخاِلدٌ.
ور ُة.
ُن َ
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َح ْمدٌ.
َم ْر َي ُم.
AROUT05

ور ُة ِع ْندما َت ُق ُ
ول "أَ َبداً"؟
َماذا َت ْع ِني ُن َ
خاف ِم َن َ
ال َت ُ
اعي.
األف ِ
أن ُت ْم ِس َك َ
األ ْف َعى.
ال ُتر ْي ُد ْ
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أص ِدقا ِئ ِه.
االص ِطدا ُم ِب ْ
ْ
َر ُّ
ش أَ ْص ِد َقا ِئ ِه.

ْ
بير ًة.
األف َعى َل ْي َس ْت َك َ
ال ُت َصد ُ
ِّق أُ ْخ َتها.

ارات التاَِّل َي َة َص ِح ْي َح ٌة َعلى َ
األ ْر َج ِح؟
ال ِع َب ِ
شة ُت ِح ُّب َ
َعا ِئ ُ
اعي.
األ َف ِ
الس َحاِلي.
ل َعا ِئ َش ُة ُت ْم ِس ُك َ

AROUT06

َعا ِئ َش ُة َق َتَل ْت ِس ْحلِّ َي ًة.
ل َعا ِئ َش ُة َت َخ ُ
السحاِلي.
اف ِم َن َّ
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الغراب والثعلب
وقف غرابٌ على شجرةٍ وأمسكَ بقطْعةٍ من الجبن ِ بمنقاره .إذ مرَ ثعلبٌ على مَهْل وشمّ
رائحة َ الجبن ِ ،فتوقفَ تحت الشجرة ِ.

قالَ الثعلبُ :صباح الخير ،تبدو أنيقــًا اليوم أّيُها الغرابُ  ،رّيشكَ في غاّيةِ اللمعان ِ ،أنتَ
طائرٌ جميلٌ" .أتساءل إنْ كانَ صوتك جميال ً قدرَ جمال رّيشك".

شَعَر الغرابُ بالسعادة وأرادَ أن ّيبينَ للثعلب ِ جمال صوته ِ ،وما أن فـَتحَ منقاره ليغني حتى
سقطتْ قطعة ُ الجبن ِ على األرض.

أمَسكَ الثعلبُ بقطعةِ الجبن ِ وجرى بعيداً وهو ّيضحك.
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اقرأ نص

 ،ثم أجب عن األسئلة من

7

إلى

أحمد
مرحبا! اسمي أحمد ،وهذه
لعبتي المفّضَلة دائماً يوم
السبت.

أستيقِظ ُ في الصباح الباكر ،ثم أؤدي واجباتي المنزليَة عقب تناول ِ طعام اإلفطار  ،مبتدئـًا
بواجبِ الرياضيات وأؤجلُ واجبَ اللغة العربية إلى النهاية ألنني أستمتعُ بأدائه.
وبعدَ تناول ِ الغداء ،ألعبُ مع أصدقائي بالخارج  ،وعندما يكون الطقسُ حارا ً نمارس
ألعابَنا بالداخل .

وعقب الظهيرة نلعبُ كرة َ القدم ِ بالخارج  ،وعندما أعودُ إلى بيتي يكون حذائي متسخأ
دائمًا  ،فأقوم بتنظيفه بنفسي ،وهذا هو أسوأ جزء من اليوم .وبعد العشاء ،غالبـَا ما أكون
متعباً فيغلبني النعاسُ بينما أشاهد التلفاز.
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اقرأ نص

 ،ثم أجب عن األسئلة من

9

إلى .18

منزل السيد /عبد اهلل

عاشَ السيد عبد اهلل في هذا المنزل منذ ُ فترةٍ طويلة .وذات يوم قال  :أّنَه قد سئم من منزله
القديم ؛ لذا ذهبَ لرؤيةِ رجل يبيع المنازل.
قال عبد اهلل  :من فضلك هل يمكنك مساعدتي في بيع منزلي وشراء منزل آخر؟
أجاب الوسيط العقاري قائالًّ" :نعم يا سيد عبد اهلل" .ومن ثَـم استقلوا سيارته سوياً لرؤية
بعض المنازل.
كان العقارُ األولُ عبارة عن منزل صغير جميل .قال عبد اهلل  :إّنَه لمنزل جميل ،لكنّه
صغيرٌ جداً ،أحبّ أن يحتوي المنزل على أكثر من غرفة.
وكان المنزلُ الثاّني الذي شاهدوه كبيراً للغاية لكنه لم يكن يحتوي على خزائن كافيةٍ لحفظ
األدوات المفضَلة لديه.
أما المنزل الثالث الذي أراه الوسيطُ العقاري للسيد عبد اهلل فقد كان كبيراً بعض الشيء ،
ويحتوي على خزائن ،لكنّه لم يكن يحتوي على حديقة بحيث يستطيع السيد عبد اهلل زراعة
زهوره فيها.
قال الوسيط العقاري  :ال عليك ،أستطيع أن أريك منزالً آخر يلبيِ كافة متطلباتك .واستقلوا
السيارة مجدداً حتى توقفوا أمام المنزل  .لقد كان هذا المنزل هو المنزل الخاص بالسيد
عبد اهلل.
قال السيد عبد اهلل ّ :نعم أّنت على حق لم أدرك يوماً بأّنني أمتلكُ هذا المنزل الجميل .أعتقد
أّنني سأمكثُ هنا دون حراك .وأّنشد السيد عبد اهلل بعض األغاّني لنفسه تعبيراً عن سعادته
بعودته إلى منزله.
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اقرأ نص

نادي الكتب اإللكترونية
عصابة الثالثة " أ " والخنجر الذهبي
بقلم :عائشة يوسف
إصدار :صقر الخليج للنشر 7002
خرج أفراد عصابة الثالثة " أ " (أكرم وأمير وأحمد) في
إجازة مدرسيَة دونَ تحديد أي هدف للقيام به .وكان جدُ أحمد
ينقل منزله ،فطلب منه المساعدة .وبينما كانت العصابة تقوم
بحزم أمتعة الجدِ و أثاث بيته  ،عثروا على شيءٍ مدهش :
عثروا على خنجر ذهبي في صندوق صدئ  .وهنا فقط كانت
بداية مغامرتهم الجديدة.

تعليقات النقاد
سليمان :

يتحدث هذا الكتابُ عن قصةٍ ألفضل مغامرة حظيت بها عصابة الثالثة "أ" .أنا
أحببتُ الجزء الذي عرفوا فيه ما للخنجر الذهبي من قوى خاصة .أتمنى لو
أستطيع السفر بالزمن إلى الوراءِ أيضاً.
حمد :

لم أستطع تركَ الكتاب جانباً ؛ألنني أردتُ معرفة َ سرّ الخنجر الذهبي  ،لكنني لن
أخبركَ شيئاً عن هذا السرّ  ،اقرأ الكتابَ بنفسك .إنَ األرنبَ أحمر اللون مضحك
حقاًّ.
مريم :

تعدُ عائشة يوسف كاتبتي المفضَلة ،و ما ُيعجبني في كتبها هو وصفها
للشخصيات المرعبة .وعقب قراءة كتبها ستشعرُ حقاً بأنَك جزءٌ من عصابة
الثالثة؛ لذا قد أقومُ بتغيير اسمي ألصبح ضمن أفراد العصابة.
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اقرأ نص

