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 مؤسسة اإلمـارات للتعليـم المدرسي 

  الفـــرع المـــــدرســـي الثـــــانـــــي 
 (  2( نــطــــــــاق )  2مجــلـــــس ) 

  1مــدرسـة الحديبية للتعليم األساسي / ح 

 

Emirates Schools Establishment 

The Second School Branch 

Council ( 2 ) Cluster ( 2 )   
Al Hudaibiah School For Basic Education / Cycle 1 

   

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

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

 للفصل )الفهم واالستيعاب( اللغة العربيةالتقويم األول لمادة  ختبار ا 

 م  2021-2022 الدراس   للعامثالث ال الدراس  

قاَل فَأٌْر َصغيٌر ِمْنها:تَعالَْوا نَْلعَْب َعلى َظْهِر   ناَم أََسدٌ تَْحَت َشَجَرةٍ،فََرأَتْهُ بَْعُض اْلِفئْراِن. 

قاَل الصَّغيُر:نَْهُرُب. راَحِت اْلِفئْراُن َوتَْقِفُز   قالَْت الفَئِراْن :َولِكْن ماذا لَْو اْستَْيقََظ األََسدُ؟ األََسِد. 

وقال له:كيف تَْجُرُؤ َعلى   َرأِْس َوَكتِْف،َوَظْهِر األََسِد،فَاْستَْيقََظ األََسدُ،وأْمَسَك اْلفأْرَ َعلى  

غيُر ؟! خاف اْلفَأر َوقاَل:أَْرجوَك أَْن تُساِمَحني، َولَْن أَْنسها   االْقتِراِب ِمنّي أَيُّها اْلَمْخلوُق الصَّ

يّاديَن أَْسَرَع  وذات يَ فأَْشفََق َعلَْيِه فَأَْطلَقَهُ . لَكَ  ْوم َوَجدَ اْلفأر األََسدَ قَْد َوقََع في ِشباِك أََحِد الصَّ

 أْخَرَج األسد ِمَن الشَّبََكِة َشَكَر األََسدُ اْلفَأَْر .  اْلفأُْر إِلى الشَّبََكِة ، َوأََخذَ يَْقِرُضها بِأَْسنانِِه و
 ؟ لي َشْخصيّات اْلِقصَّة  أختار  -1
 االم  -د  الصيادين  -ج  فأر   -ب  االسد -أ

 

 ؟ أْيَن نام األسد  -2

 في البيت.  -ج  في الحديقة   -ب  تحت الشجرة. -أ

 

 هل أْمَسَك األسد اْلفَأر الصَّغير ؟ -3

 ال  –ب    نعم  -أ

 

 هل ساَمح األسد الفأر ؟  -4

 ال  -ب   نعم  -أ

 

 أعد ترتيب القصة   -5

 

 
 


