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درجات(  3السؤال األول: االستماع )  
 . أستمع إلى النص بإنصات ثم أجيب عن األسئلة 

 ...... ..................................................... ....   موضوع النص هو:   -أ

 ......... .. و ............................. . ........................شخصيات النص:  -ب 

 ........ ..................... .. .... ؟.....في النص  أعجبتكما القيمة األخالقية التي      -ج

 

درجات(.  6) -فهم المقروء  –السؤال الثاني: القراءة   
 التي تليه: ب عن األسئلة يثم أج ، أقرأ النص 

(  : األمُّ  قالِت  اْلعُلوم.  ِكتاِب  في  َدْرًسا  له  تَْشَرُح  الصَّغير  اْبنَها  َمَع  األمُّ  تُْعِطي  َجلََسِت  الشَّْمُس 

ِمْن   َمْصنُوَعةٌ  ألَنََّها  ِجًدا  َوَساِخنَةٌ  ِجًدا،  َوَكبِيَرةٌ  األَْرِض،  َعِن  بَِعيَدةٌ  َوِهـَي  واْلَحَراَرةَ.  ْوَء  الضُّ

ةٍ. الشَّ  ْمُس نَْجـٌم َساِطٌع. فِي السََّماِء نُُجوٌم َكثِيَرةٌ. تَْظَهُر النُُّجوُم لَنَا َصِغيَرةً أِلَنََّها بَِعيَدةٌ.  َغاَزاٍت َحارَّ

ال  ثم قالِت األمُّ : يا أَْحَمُد  إِذَا اْستََطْعَت أَْن تَْنُظَر إِلى الشَّْمِس َعْن قُْرٍب تََراَها أَْكبََر ِمَن األَْرِض.  

 ( َك.إِلى الشَّْمِس  َكي ال تَُضرَّ نََظرَ تَْنُظْر 

 ما العنوان المناسب للنص؟  -أ

 ............................................................... .......................... 

 

 ب:  يأج -ب 

 ؟لماذا الشمس شديدة الحرارة  -1

 .............................................................................. 
        ِلَماذَا تَْظَهر لَنا النُُّجوُم َصِغيَرةً؟ -2

... ................................................. ................................ 

 أجب:   -ج             

 يقدمها النص ألحمد؟ ما النصيحة التي  -1

 ............................................................................. 

 هل تتفق مع تلك النصيحة؟  -2

 ............................................................................. 

 لماذا؟ -3

 .................................................. ........................... 

درجة(  11السؤال الثالث: الكتابة )  
 أجيب على األسئلة التالية: 

   ء :  )درجتان(مالاإل -1

 : أكتب ما يُْملَى عليَّ 
 .........................................................................................

........................................................................... ..............
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..................................................... ......................... ...........
 .........................................................................................

 .................................................................................   .. 
      

 . )درجتان (  الخط: -2

 التية مرة واحدة بخط النسخ .  يةأكتب ال 
 

( ٍ  (  َوَجـعَـْلنَا ِمـَن اْلَمـاِء ُكـلَّ َشـيٍء َحـي 
 
 

 

 درجات(.  3األنماط اللغوية: )  -3

، أَيُّها ، أَْنتُم ، أَْنتُنَّ ، ال   المبتدأ ،  الخبر   )الكلمة  أو   مفردةأكمل الفراغ بوضع ال

 (  النَّاِهيَةَ 

 . وتََمْهلْ السَّائُِق، قُِد السَّيَّاَرةَ     _  ____ -أ

 َحافِيًا.  تَْمِش      _____-ب 

ِ الثَّاِلِث. ُمعَل َِماتُ  _____ -ج  الصَّف 

اٌل ُمْجتَِهُدوَن.   -د   _____ ُعمَّ

      اْلُجْملِة األْسميَِّة.  ركنا_____   و ______ ُهما  -هـ
 

 درجات(  4التعبير: )  -4
( بين  4-3-2-1تسلسلها الزمني بوضع األرقام ) رتب األحداث التية حسب  أ

   القوسين: 

 

 ( َداَسْت َسميَرةُ َعلى قِْشَرةِ َمْوٍز فََوقَعَـْت َعلى األَرِض َوَشعََرْت بِأَلٍَم َشديٍد.       )
قَالَْت       ) اْلَمْدَرَسِة  إِلى  َرَجعَْت َسميَرةُ  ا  َولَمَّ باحِ:  (  الصَّ َطابور  بَنَات في  يا  اْلَخْيِر    ، َصبَاُح 

اْلَوَرَق   نَْرمي  ال  أَْن  ما    وقِْشرَ يَِجُب  ِمثُْل  النَّاس  َمَع  يَْحُدَث  ال  َكي  الطَِّريِق  َعلى  اْلفَواِكـــــِه 
 . َحَدَث َمعي

 ِت. ياْلبَ َسميَرةُ راِجعَةً ِمَن اْلَمْدَرَسِة إِلى  ( كانَتْ      )
 اْلُمْستَْشفَى. اْلَواِلُد اْبنَتَهُ إِلى  ( أََخَذ      )

 
،،انتهت أسئلة االختبار،  
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