
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/3                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثالث في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/3arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثالث  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/3arabic3     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade3                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس رناد الموقني اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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سئلة على نمط بيرلز  أ 
ألمناهج وألتقييمقطاع  –وزأرة ألتربية وألتعليم   



أ  الق صَّةَ اآلت يَةَ:ا        بْ  ،"رحلة بيبو":ب عُنوان   ْقر   ا:الَّتي تَليه ة  لَ ئ  سْ َعن  الأ  ثُمَّ أَج 
 

    

؟ـ  1    متى تَعَّرفَْت بيبو َعلى َصديقَت ها النَّْعَجة 
 َشقائَِق النُّْعماِن.ِعْندَما كانِْت تَزوُر  أـ  
 .تَعُدُّ الِخرافَ  ِعْندَما كانِتْ ب ـ  
 .تَْسُكُن ِبِجواِرها ِعْندَما كانِتْ ت ـ  
 .التَقَْت بالعُْصفوِر األَْصفَرِ ِعْندَما ث ـ  

 
ا َحْوَل الُحقول  ل ماذا  ـ 2 ُر أَزيزأ               ؟كاَنت  اليَعاسيُب تُْصد 
 .ألنّها تَْشعُُر بالّضْيِق ِمْن ُوصوِل بيبو َوالنَّْعَجِة  -أ  

هورِ  ب ـ  .أِلَنَّها تُريدُ الُحصوَل َعلى َمزيٍد ِمْن َرحيِق الزُّ
 .تَْرَغُب بِالّسفَِر بَعيدًا ِلتَرى العالَمَ  ـ أِلَنَّهات 
 .تَودُّ الَبْحَث عن أَْصِدقاَء تَْستَْمتُع َمعَُهم ـ أِلَنَّهاث 

 
ْنَدما تََرَكت  بيبو  ُشعورُ ما . 3                                      ؟ النَّْعَجةَ  ع 
 .الفَرح  - أ 

 .الَوْحدَة -ب
 .الّراَحة -ت 
 .الُحْزن-ث 

 
َن  صْ ل  خْ تَ سْ ا  .  4  .ه  يْ لَ إ   فُ د  هْ ذي تَ زى الَّ غْ المَ  ة  صَّ الق  م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْحلَت ها، ما الُحْلُم الذّي َستَْحلُُم ب ه  .  5 ماذا اْختَْرَت ُحْلَمَك ؟، َولَمعَها تخيّل أَنَّ بيبو َستَزوُرَك في ر 

 هذا؟
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



ُر  مَ ب  .  6 ة  تُفَّس    ؟فَْرَحةَ بيبو في ن هايَة  القصَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  



 

 نوع عملية ألفهم مهارأت ألقرأءة ألسؤأل من ألقّصة

 

 .القراءةتحديد واسترجاع المعلومات ذات العالقة بالهدف المحدد من 

استرجاع  التركيز على
المعلومات المذكورة 

.ص  الن   صراحة في  

فكار محددة  .البحث عن ا 

و عباراتلالبحث عن تعريفات   .كلمات ا 

ْعَجِة؟1 َفْت بيبو َعلى َصديَقِتها النَّ حداث القصة، مثل: تحديد خلفية ـ متى َتَعر   .) الزمان والمكان (  ا 

ِة؟ِبَم  . 6 ُر َفْرَحَة بيبو في ِنهاَيِة القصَّ و الفكرة الرئيسة إن ذكرت صراحة إ ُتَفس ِ  في النص.يجاد الجملة ا 

 
 
 

و رسم  :تحديد معلومة معينة من رسم توضيحي و جدول، ا  )خارطة، ا 
 .بياني(

 
خر   .االستدالل على حدث تسبب في حدث ا 

بناء استدالالت 
.مباشرة  

 .ذكر سبب فعل قامت به إحدى الشخصيات.1 الَيعاسيُب ُتْصِدُر َازيًزا َحْوَل الُحقوِل  ؟ـ ِلماذا كاَنِت  3

ْعَجَة ؟ .4  .وصف العالقة بين شخصيتين.2 ما ُشعوُر بيبو  ِعْنَدما َتَرَكْت النَّ

و الموقع اإللكـتروني  ي جزء من القصة ا  جل  يذ ،تحديد ا  فائدة من ا 
 .غرض معين

ذي َتْهِدُف ِإَلْيِه.ِمَن ِاْسَتْخِلْص  .5 ِة الَمْغزى الَّ و الهدف العام من النص ،استخالص الرسالة العامة الِقصَّ  .ا 

فكار  تفسير ودمج اال 
 .والمعلومات

  

فعال  .الشخصية قامت بها التفكير في بدائل ال 

وجه الشبه واالختالف بين المعلومات الواردة في النصوصتحديد   .ا 
و ،العام في القصةاالستدالل على المزاج  سلوب االستدالل على ا   .اال 

 .تطبيقات العالم الحقيقي للمعلومات المتضمنة في النص تفسير 
وجه الشبه واالختالف بين المعلومات في النصوص تحديد  و نفسها، ا  ا 

خرى  بين نصوص خرى إومواقع  ،ا  .لكـترونية ا   

.النصالحكم على مدى وضوح واكـتمال المعلومات الواردة في   

تقييم ونقد المحتوى 
 .والعناصر النصية

 

ل َانَّ بيبو َسَتزوُرَك في ِرْحَلِتها ، ما الُحْلُم  ..6 تخي 
ي َسَتْحُلُم ِبِه   َولماذا اْخَتْرَت ُحْلَمَك هذا؟ ؟ الذ 

حداث الواردة في النص في الحياة  تقييم مدى احتمالية وقوع اال 
.الواقعية  

 

ن يغير  يهمجدل المؤلف وبراهينه تفكير اال  تقييم احتمالية ا  .فراد ورا   

.المغزى الرئيس للنص نعنوان النص عها ب التي  يعبردرجة  التقييم   

سلوب ثير الخصائص اللغوية كاالستعارة واال  .تقييم تا   

و المواقع اإللكـترونية وصف ثير الرسوم التوضيحية  للنصوص ا  .تا   

و  و تحديد  ،الموقع اإللكـترونيتحديد وجهة النظر في النص ا   تحيزالا 
 والميل لفكرة ما.

.تحديد وجهة نظر الكاتب في الموضوع الرئيس  

سئلة ألقرأءة ومهارأت ألفهم عمليات نوع  بين بطألرّ  ة وأ   ألقصَّ


