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 أَحْط بِدائَرٍة الَجواَب الصحيَح. 
 ماذا َقدَم الَوَلُد لِْلبُ ْلُبِل؟  - أ

 .  َقدَم َلُه الطعاَم والشراَب  2.  َقدَم َلُه الطعاَم َواألْلعاَب          1   

 . َقدَم َلُه الُكُتَب َواحلَْلوى  4.  قدَم َلُه الشراَب والتسِلَيَة         3   

 ماذا فَ َعَلِت الَعصافرُي اليت ََتَمَعْت َحْوَل البُ ْلُبِل؟  – ب

 . َتقاتَ َلْت  4. َغنْت               3. َبَكْت             2. َأَكَلْت              1  

 ِباذا َفكَر الَوَلُد ِعْنَدما جاَء َأْصِدقاُؤه ؟  - ت

 َعَب َمَعهُ . َفكَر الَوَلُد َأن البُ ْلُبَل يُريُد َأْن يَ لْ  1  

 . َفكَر الَوَلُد َأن البُ ْلُبَل يُريُد َأْن ََيُْكَل  2  

 . َفكَر الَوَلُد َأن اْلبُ ْلُبَل يُريُد َأْن َيكوَن َمَع َأْصِدقائِِه الَعصافيِ  3  

 . َفكَر الَوَلُد َأن البُ ْلُبَل يُريُد َأْن َيكوَن َمَع اأَلْوالِد  4  

  ملاذا كاَن البلبُل َحزينا ؟  – ث

 . أَلنَّ الولَد َلَْ يُ َقدم َلُه الطعامَ  2. ألن الولَد َوَضَعُه يف قَفٍص           1   

 ولَد َوَقَف بَعيًدا . أَلنَّ ال 4. أَلن البُ ْلُبَل ال ُُيب احلَدائَق          3   

 َق البُ ْلُبُل ِبَناَحْيِه ؟ ِلماذا َصف   – ج

 . ألَنَُّه تعبٌ  4. ألَنَّ ه سعيٌد        3. ألَنَّ ُه بعيد ٌ     2.  ألَنَّ َه حزيٌن       1  

 ......األول :صفي :............................سمي الجميل ا

 الدراس   للفصل ( استماع اللغة العربية) التقويم األول لمادة  ختبار ا

 م 2021-2022 الدراس   للعامثالث ال
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ذاَت يَ ْوٍم اْشرتَْيُت بُ ْلُباًل َوَوَضْعُتُه يف قَ َفٍص. َقد ْمت َلُه الط عاَم  
والش راَب فَ َلْم َيَُْكْل َوََل َيْشَرْب.  َأَخْذُت الَقَفَص ٍإىل َحديَقِة  
اْلَمْنزل. ََتَم َعْت َحْوَلُه الَعصافرُي َوَأَخَذْت تُ َغن ي، لِكن ُه  بَِقَي  

ِن َمَعها. ماذا َأفْ َعُل َكْي َأْجَعَلُه َسعيًدا؟ بَ ْعَد َقليٍل،  َحزيًنا َوََلْ يُ غَ 
وري َدعان ي َأْصدقائي ِلل ْعِب َمَعُهْم. َفك ْرُت : ال َشك َأن ُعْصف

َسَيكوُن َسعيًدا ِجدًّا َلْو كاَن َمَع َأْصِدقائِِه الطُّيوِر. ُعْدُت ُمْسرًِعا  
ْصفوُر ََييًنا َوَيسارًا ُُث طاَر  َوفَ َتْحُت ابَب الَقَفِص .ِإْلتَ َفَت العُ 

َوَوَقَف َعلى ُغْصِن َشَجَرٍة،َوَصف َق ِبَناَحْيِه  َفرًِحا َكأَن  ُه َيْشُكُرن ي،  
 ُُث طاَر عالِيا يف اأَلْجواِء الواِسَعِة . 

 


