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 مهارات في الفهِم واالستيعابِ 
 والنّحو واإلمالء 

 اقرأْ النّص اآلتي ثم أجب عما يليه من األسئلِة:  السؤال األول:

ةُ: " أنا فخورةٌ باهتماِمك بنظافِة ُغْرفتِك يا ريُم وبِحرِصك على   ...... قالِت العَمَّ
 

 َعدِم ضياعِ أو خراِب شْيٍء ِمْنها، ولكْن يا ريُم لديَّ ُمالحظةٌ واحدةٌ صغيرةٌ: 
 

 الحظُت أنَّ أغراَضك في حاجٍة إلى تَْنظيٍم أفضَل مْن هذا، أال تاُلحظيَن أنَّك  
 

 تَْحتاجيَن إلى وقٍت طويٍل حتّى تَجدي الشَّيَء الّذي تبحثيَن َعْنه؟ ". وأخرَجِت 
 

نِة، وفَتََحِت الكيَس ونَثَرِت األزراَر   ةُ مْن حقيبتِها كيًسا مليئًا باألزراِر الُملوَّ  العمَّ
 

  على األرِض، ثُمَّ طلَبَْت من ريَم أن تقوَم بتنظيِمها. أخذْت ريُم تَجمُع األزرارَ 
 

ةُ: " أُريُدك أْن   بشكٍل عشوائّيٍ وأعادتها إلى الكيِس كما كانْت. ثُمَّ قالِت العَمَّ
 

ْت ريُم إلى نَثِْر ُكّلِ  ا كبيًرا بُنِّيًّا مْن بيِن هذِه األزراِر ". اْضُطرَّ  تُْخرجي لي ِزرًّ
 

 األْزراِر على األرِض ووَجدِت الزرَّ وعادْت تجمُع األزراَر إلعاَدتِها إلى الكيِس.  
 

ةُ ريم: " أََرأَْيِت يا ريُم كْم ِمَن الوقِت والجهِد َكلَّفَك البح   ُث عْن ِزّرٍ واحٍد؟ ". قالْت َعمَّ
  

 بماذا تَهتمُّ ريُم؟ -1



 بتنظيم أغراضها.أ .     
 بتنظيف ُغرفَتها. ب .      

 بنثِْر ألعابها. ج .      
ةُ األزراَر على األرِض؟ -2  لماذا نثََرِت العَمَّ

 ألنَّها غاضبةٌ من ريم. أ .     
 ألنَّها تلعُب مع ريم.  ب .   
 تُعلُِّم ريَم دْرًسا. ألنَّها ج .    

 :ما ُمراِدُف كلمِة: ) ضياع (  -3 

                        فُْقدانأ .     
                            ُعثورب .     
 َخراب ج .   

 

 ما الوصُف الُمناسُب لريم؟ -4

 فتاةٌ مرتَّبةٌ أ .     
 فتاةٌ ُمنظَّمةٌ ب .      
 فتاةٌ نظيفةٌ ج .      

 
 :عالَم يُدلُّ )بشكٍل عشوائّيٍ( في عبارة: )أخذْت ريُم تجمُع األزراَر بشكٍل عشوائّيٍ( -5 

 دوَن ترتيبٍ أ.    
 دوَن إذنٍ ب.    
 دون حفظٍ ج.    

ةُ ِمْن حقيبتها كيًسا(؟  -6   ما الّسؤاُل الُمناسُب لإلجابِة اآلتية:)أخرَجِت العَمَّ



ةُ أ.       كيًسا؟ لماذا أخرَجِت العَمَّ
ةُ؟ب.       ماذا أخرَجِت العّمَّ
ةُ كيًسا؟ج.       كيَف أخرَجِت العَمَّ
 

ّرِ البُنِّّيِ؟ -7   بَم تَِصُف ُعثوَر ريَم على الّزِ

 .كاَن عماًل سهاًل أ.     
 . كاَن عماًل ُمنظًَّما ب.    
 .كاَن عماًل ُمتِْعبًاج.     
 : (..............  كأًسا من الماِء شربَت اليوَم؟أداة االستفهام المناسبة:  -8   

 . َكمْ أ.     
 .ماذا ب.    
 .َمنْ ج.     
 ظرف المكان المناسب في جملة: )تقُف الطُّيوُر .......... الغُصِن(.   -9   

 .داخلأ.     
 .خارج ب.    
 . فوقَ ج.     
 منظًرا جمياًل(نوع الفعل )رسَم( في جملة: )رسَم الّرساُم  -  10   

 .فعل مضارعأ.     
 . فعل ماٍض  ب.    
 . فعل أمرج.     

        


