
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد مرحلة ابتدائية اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/30                   

* للحصول على جميع أوراق مرحلة ابتدائية في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/30arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد مرحلة ابتدائية في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                 

   

                  https://www.almanahj.com/sa/30arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ مرحلة ابتدائية اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade30                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس هيثم خميس  اضغط هنا                                           

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 بنك أسئلة
 (نص االستماع) 

 (فهم املقروء واستيعابه)
 

 من خارج املقرر
 للمرحلة االبتدائية 

 

 إعداد األستاذ

 مخيس هيثم 
 

 املدير العام
 مشعل بن فيحان التوم

 المملكة العربية السعودية
 التعليموزارة 

 الرياضبمنطقة  لتعليمل اإلدارة العامة
 بالروضة التعليممكتب 

 

  مدارس اإلمام الشافعي األهلية       

 / اإلشراف التربوياإلدارة العامة
 بنك أسئلة : الموضوع        
 هـ1441/  3/ 23التاريخ:        



 1النص األول
 الديك والثعلب

فّتُش عن طعاٍم يأكُلُه، أو لقَمٍة ، فراَح يعلى املوِت ا حتى أشرَفا شديًدا جوًعيوًم علُبالّث جاَع    
يسدُّ بها جوَعه، فوَجَد يف احلديَقِة ِديًكا مزهّوا بنفسه، يصيُح بني احلنِي واآلخَر من على احلائِط 

 املرتفِع، ويرفُع بُعرِفه األمحِر إىل أعلى بكربياٍء.

صَل عليِه ليكوَن طعاَمُه ، فصّمَم أن حيالعقِل ضعيُف املغروَر الديَك أنَّ الذكيُّ الثعلُب عرَف    
هلذا األسبوع، فتقّدَم منُه حبذٍر، وراَح يعُرُج ُمْظِهًرا الضَّعَف واملرَض والعجَز، ثّم قاَل له: "صباُح 

 اخلرِي أّيها الّديُك اجلميُل، يا ملك الّطيوِر وسّيَد الّدجاج" .

ُل، ماذا تريُد مين؟ وأّيَة مساعدٍة أّيها املشلو وقال للثعلب: أهاًل بَك ،بهذا الكالم الديُك رَُّس   
 تطلُب؟

لنفسي، لكّنين مسعُت أّن مجاعًة من الّدجاِج تبحُث عن  اشيًئ : أنا ال أطلُببٍثخُب الثعلُب فردَّ   
  ديٍك شجاٍع وصاحِب ُعرٍف ليكوَن ملَك الّدجاِج، فتعاَل معي ألنّصَبَك ملًكا قبَل فواِت األوان.

والديُك أمامه ميشي بسرعٍة، ليصَل إىل اململكِة، ويف الطريِق هجَم  ،على مهٍل مشى الثعلُب    
 الّثعلُب عليه من اخللِف، ودّق عنقه وأكله، ثّم حَلَس شفَتْيِه وهو يردُِّد: "هذا جزاُء الغروِر" .

 : األسئلة
 اخرت اإلجابة الصحيحة مما يلي، وفق ما ورد يف النص: 

 : ف بـحسب ما جاء في النص، كان الديك يتص  -1

 التفوق.د.            الغرور. ج.              ب. األمانة.     التواضع.      . أ

 : استخدم الثعلب مع الديك -2

 .غروراد.      .   صدقاج.    .    حيلة ماكرة ب.  .     نصيحة صادقة . أ
 عندما قال الثعلب للديك: " صباح الخير أيها الديك الجميل، يا ملك الطيور":  -3

 .د.هرب الديك    .   غضب الديكج.    .    فرح الديك ب. .     حزن الديك . أ
 : كان لون عرف الديك -4

 .أصفرد.          .  أحمرج.    .    أخضر ب.  أبيض.      . أ

 أستنتج أن نهاية المغرور تكون نهاية:  -5

 .رائعةد.        .   سيئةج.    .    جميلة ب.  .     سعيدة . أ

                                                 
أسئلة، أو فهم  4أسئلة، ميكن االستفادة منها يف مهارة االستماع =  5مجيع هذه النصوص من خارج املقرر، يلي كل نص   1
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 النص الثاني

 باَرَكُةالّشَجَرُة اْلُم
 
ِصُل َي، وقد َفْصِل اْلَخريِف، َأْي َأنَّ َأْوراَقها ال َتَتساَقُط يف َشَجَرٌة ُمَعمَِّرٌة، وداِئَمُة اْلُخْضَرِة الزَّْيتوَنُة   

 5-4 َد. وُتْثِمُر الشََّجَرُة َبْعذاُت َلْوٍن َأْخَضَر داِكٍن ِمرًتا. َأْوراَقها َبسيَطٌة َسْهِميٌَّة 15اْرِتفاُعها إىل 
 .ماِرها َأكَثَر ِمْن أْلفْي عاٍم، َوَتْسَتِمرُّ يف إْعطاِء ِثَسَنواٍت ِمن ِزراَعِتها

، َوَقْد َثَبَت ٍت، الّتي َوَرَد ِذْكُرها يف اْلُقرآِن اْلَكريِم َسْبَع َمّراوُن ِمَن األْشجاِر اْلمباَرَكِةوالزَّْيت   
 .هاِن ِبِه، والدِّاِئُد َأْكِل َزْيِت الزَّْيتوِنِعْلِميًّا َفو

واِد احلاِفَظِة اّليت َتْمَنُع بامَل َغِنيٌّ َوُهَو تاَزِة ذاِت الّلوِن الُبنِّيِّ،ْخشاِب امُلمَخَشُب الزَّْيتوِن ِمَن األ  
اْلَموادِّ  ْن َأَشدِّ َأْعداِء( واّلذي ُيْعَتَبُر ِماأَلْرَضِة )النَّْمِل اأَلبَيِض ، أِوَتَسوَُّسُه، وإصاَبَتُه باْلَحشراِت

 اْلَخَشِبيَِّة.
، َكما جيِّدِة ِللِجْسِمالدُّْهِنّياِت اْل ، وَهذا الزَّْيُت َيْحوي ِنْسبًة عاِلَيةً  ِمَن زَّْيتوِن َغِنيٌَّة ِبالزَّْيِتِثماُر ال   

 الفيتاميناِت. َوَيْحَتوي َزْيُت الزَّْيتوِن على ِنْسبٍة عاِلَيٍة مَن 
ُيَزّوُد اجِلْسَم ومن هذه الفوائد: ، َصُح ِباْسِتْعماِلِه َوَأْكِلِهُيْنِلذا  ٌة؛َفواِئُد َكثري ْيتوِنِلَزْيِت الزَّ و  

ُيَؤدي تناُوُل َزْيِت َتَصلُِّب َشراينِي اْلَقْلِب ، كما  ِمن أْمراِض هَيْحميواِد الدُّهنيَِّة اْلَجيَِّدِة، وِباْلَم
الّزْيتوِن ُمَلّطٌف  َلِة َمريِض السُّّكري، كما أن َزْيَتحسنِي حاَتيتوِن إىل ُهدوِء األْعصاِب، والّز

 .ومانٌع ِلِقشَرِة الّرأِس ،ِللَبَشَرِة، َوِدهاٌن ُممتاٌز للّشعِر

 :األسئلة

 ( أمام العبارة غري الصحيحة فيما يلي:x( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )√ضع عالمة )
 

 )    (  رة الزيتون يف فصل اخلريف.      تتساقط أوراق شج -1

 )    (   تناول زيت الزيتون يؤدي إىل هدوء األعصاب.  -2

 )    (    تتمكن احلشرات من إصابة خشب الزيتون بالتسوس.          -3

 )    (     بتناول زيت الزيتون.      ن ننصح مريض السكريميكننا أ -4

 )    (    الزيتون.      املصاب بقشرة الرأس مينع من دهان شعره بزيت -5

 
 
 
 



 النص الثالث                                        

ُلنَّْحلُ ا
، َوتُ ْزِهُر اأَلْشجاُر. فَ تَ ْنَشُط َحرََكُة اْلََْشراِت،   يف      َنراها تَ ْنَتِقُل ِمْن ف كالنحلةالرَّبيِع َيْصُفو اْلَْوُّ

 َوُمَغذٍّ. نا اْلَعَسَل، َوُهَو طَعاٌم َشِهي  ْعطيَ ها؛ لتَزْهَرٍة ِإىل أْخَرى، ََتَْتصُّ َرحيقَ 
َفٌم فيِه ِلساٌن َطويٌل، َتْدفَ ُعُه  هافي رَْأسِ ف .َواْلَبْطنِ  َوالصَّْدرِ  رَّْأسِ لايَ َتَكوَُّن ِجْسُم النَّْحَلِة ِمَن:     

َجاسِّ  داِخَل الزَّْهَرِة لَِتْمَتصُّ بِِه الرَّحيَق،
َ
ْرنَاِن ْلَِْميَّاِن( )ق َ  َوََلا َعْيناٌن َعلى َجاِنََبِّ الرَّْأِس َوَزْوٌج ِمَن امل

 يَ تَِّصُل بِالصَّْدِر َثالثَُة أَْزواٍج ِمَن اأَلْرُجِل َوَزْوجاِن ِمَن اأَلْجِنَحِة. ،ُتُِسُّ ِِبِما َطريَقها
 .(أُلوٍف ِمَن الَعاِمالتِ )و (ِمئاٍت ِمَن الذُّكورِ )، وَ (َمِلَكٍة َواِحَدةٍ ) :ِمنْ حنٍل  اَعةِ تَ َتَكوَُّن ُكلُّ جََ  
ِلَكِة .أ ْصَغُر َحْجم   :لذُّك ورُ ا  .ا، َعَمُلَها َوْضُع البَ ْيضِ : أُمُّ النَّْحِل َوَأْكبَ ُرها ِجْسم  َكةُ لَملُ ا 

َ
 ا ِمَن امل

راٍص َمْصُنوَعٍة َداِخَل أَقْ  ا، ََتَْتصُّ َرِحْيَق اأَلْزَهاِر َوََتَْتزِنُُه يف ُعيونٍ : َأْصَغُر النَّْحِل ِجْسم  لَعام التُ ا 
النَّحِل  بِتَ ْنِظيِف اخلَِليَِّة َوَتربَِيِة ِصغارِ  اَوتَ ْعَمُل العاِمالُت أَيض  ، لِتَ ْعَمَل ِمْنُه الَعَسلَ  ؛ْمعِ ِمَن الشَّ 

ِلَكةِ 
َ
 .َوِخدَمِة امل

ُهاُالسَّامَّّة.ُإ بْ َرتََُُغَرَزْتُفيَُلْحم كَُُ،َُأيُْكََُوَلَسَعتَُُْوَلك ْنُإ َذاَُضايَ ْقَتهاَُهَجَمْتَُعل ْيكَُُ؛نَّْحَلة َُها دَئٌةُم َسال َمةٌُلا
 : األسئلة

 اخرت اإلجابة الصحيحة مما يلي، وفق ما ورد يف النص: 
 يتكون جسم النحلة من: / 1

 د. أربعة أجزاء.  ج.  ثالثة أجزاء.       ب. جزأين اثنني.  جزء واحد.   . أ

 / أي مما يلي يعد أصغر النحل جسما: 2
 .غري ذلكد.   .   العامالتج.               .الذكورب.          .  امللكة . أ

 / املسؤول عن وضع البيض: 3
 .مجيع ما سبقد.     .   العامالتج.             .امللكةب.        .  الذكور . أ

 / أستنتج أن عدد أرجل النحلة: 4
 .ستة أرجلد.  مخسة أرجل.  ج.         .أربعة أرجلب.   .  ثالثة أرجل . أ

 لعامالت يف اخللية؟ / أي مما يلي ليس من عمل ا 5
 .مص الرحيقد.    .  خدمة املكلةج.        .وضع البيضب.     .  تنظيف اخللية . أ

 

 



 النص الرابع
  احلطاب والفأس

 بَ طَ اْلَ  ما هو يقطعُ نَ ، وبي ْ رٍ هْ ئ ن َ اطِ على شَ  ةٍ ابَ يف غَ  بَ طَ اْلَْ  عُ طَ قْ ي َ  ابُ طَّ اْلَ  يدٌ عِ سَ  كانَ 
 ا. هَ يِْ غَ  اءَ رَ شِ  يعُ طِ تَ سْ ال يَ  يٌ قِ فَ  هُ نَ ي ألكِ بْ ر ي َ ا، فصَ رِ هْ يف الن َّ  هِ دِ يَ  نْ مِ  سُ أْ فَ الْ  تِ طَ قَ سَ 

بالسبب،  هُ رَ ب َ ا أخْ ه، فلمَّ كائِ بُ  عن سببِ  هُ لَ أَ سَ ، فَ الكٌ مَ  رَ هَ ظَ  ه اْلالةِ ذِ وفيما هو على هَ       
 تْ سَ يْ ا لَ ّنَّ أل ؛اهَ ذْ خُ أْ يَ  اها، فلمْ يَّ إ اهُ طَ أعْ  ةٌ يَّ بِ هَ ذَ  سٌ أْ ه فَ دِ يَ بِ وَ  رَ هَ ظَ  ، ُثَّ رِ هْ املالك يف الن َّ  اصَ غَ 
 .هُ سَ أْ فَ  تْ سَ يْ ا لَ ّنَّ ا؛ ألض  يْ ا أهَ لْ ب َ قْ ي َ  ، فلمْ ةِ ضَّ الفِ  نْ مِ  سٍ أْ فَ بِ  هُ اءَ جَ ى وَ رَ خْ أُ  ة  رَّ مَ  اصَ غَ  . ُثَّ هُ سَ أْ فَ 

 دَ بعْ  هُ أَ افَ ، وكَ ابِ طَّ اْلَ  قِ دْ صِ املالك بِ  بَ جِ عْ ها. أُ ذَ خَ فأَ  ةِ ه اْلقيقيَّ وجاء بفأسِ  ا غاصَ ي  خِ أَ       
 ا.ور  رُ سْ ا مَ ح  رِ ه فَ لِ زِ نْ ىل مَ إِ  ابُ طَّ اْلَ  ادَ . فعَ ةِ يَّ بِ هَ الذَّ  سِ أْ فَ لك بالْ ذَ 

 

 األسئلة:
 أجب عن األسئلة التالية:

 ؟ ائهبكما سبب ار يبكي، صبعدما سقطت فأس احلطاب يف النهر / 1

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

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

 ملاذا مل يأخذ الفالح الفأس الذهبية، عندما أخرجها له املالك من النهر؟ / 2
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 

 / ما الذي ُأْعِجب به املالك يف شخصية احلطاب؟ 3
................................................................................................................................................................................ 
 

 أين تقع الغابة اليت كان سعيد يقطع فيها األشجار؟ / 4
................................................................................................................................................................................ 
 

 / صف حال احلطاب عندما أهداه املالك فأسا ذهبية؟ 5
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 
 



 النص اخلامس

ُبيتناُالقديم ُُُ
ِب ، وهو يقُع يف وسِط القريَِة، جبانِ َورِثَُه واِلدي عن َجّدي، أسُكُن مَع عائليت يف بيٍت قديٍ     

 قة. يَّ ِة الضَّ الطّريِق الرّئيس
 وأخربتنا ِتنا،يْ ب َ  مِ دْ هَ الرّأُي على  فاستقرَّ  ،ُة يوم ا، على شقِّ الطّريِق وتوسيِعهايَّ دِ لَ َعَزمْت الب َ      
 منا أن نرتَُك هذا البيَت، ودفعت لنا تعويض ا ُمناِسب ا.ِبذِلَك، وطلبْت  ةُ البلديَّ 
األبواِب اْليطاِن و  ، ُثَّ بالّسطح، َبدء ا يهِدمونَهُ  لاوبدأ العمَّ  أفرغنا البيَت ِمَن األثاِث،    

 رّافٌة تنتِظُر لُِتزيَل آخَر معاِلِِ هذا البيِت.والّنواِفِذ ... وكانت جَ 
فيها تنهاُر حجر ا  وقفُت أراِقبهم، وقلَب خيِفُق خفقاِت اْلُزِن. ها هي الُغرَفُة اليت ُكنُت أنامُ     

ُة االستقبالِ  قد د أصبحت كوَمة  من تُراٍب،  وُغرفَ بعد حجٍر، وُهناَك الُغرَفُة اليت ُوِلدُت فيها، ق
 يَتْ نَ ان كأّّنا دموٌع تسيُل على وجْ صارت من دونِ  سقٍف، وقد ُخلعِت األبواب، واّنارِت اْلدر 

 . اْلنون ديقةِ ها اْلمِّ نِ  أضْ زهاُر من حُ . واقُتِلعت األشجاُر واألوزٍ جُ عَ 
أتت اْلرّاَفُة،  ا من اِْلجارِة والرتاب،رُكام   وما هي إال ساعاٌت معدوَدٌة، حّّت أصَبَح البيتُ      

اَب، وتضعُه يف شاِحَنةٍ  . وجُِعِت اِْلجارَُة جانِب ا، إىل مكانٍ بعيدلِتنُقَلُه  ؛وراحت ََتُرُف الرتُّ
 لُِتحمَل إىل مكانٍ  آَخَر.

قَعٍة جيلٍة ، يف بوعدين أن يبيَن لنا بيت ا حديث او ىل صدرِِه، ، فَضّمين إذهبُت إىل والدي باِكي ا     
 بانتظاِر تشييِد البيِت اْلديد. ، فأرضاين بوعِدِه، وها أنا أُعدُّ األيّامَ من بلدتنا
ُاألسئلة:ُ

 ( أمام العبارة غري الصحيحة فيما يلي:x( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )√المة ) ع عضأ (1)

 / قامت البلدية بهدم البيت؛ ألن شكله مل يعجبها.    )    (1
 / دفعت البلدية تعويضا مناسبا عن البيت ألهله، قبل أن تقوم بهدمه.   )    (2
 ذهب الكاتب إىل والده مسرورا بعد انتهاء البلدية من هدم البيت.   )    ( / 3
بوضع األرقام  داث التالية بوضع الرتقيم املناسب حسب تسلسل األحداث يف النص. رتب األح (2)

 (4 – 1من )

 وعدني أن يبين لنا بيتا جديدا. (  )                   راجت جترف الرتاب. (       )  
 )        (  أفرغنا البيت من األثاث.   طلبت منا أن نرتك البيت.         ( )     
 
 



 النص السادس

 والنار العصفور

 َيواناِت، كاَن يَعيُش ُعْصفورٌ يف غابٍَة َكثيَفِة اأَلْشجاِر، َبديَعُة األَْلواِن، َمليَئٍة بِأَْنواِع الطُّيوِر َواْلَْ     
 َأْن يُ َغرَِّد فَ ْوَق اأَلْغصاِن ِبَصْوتِِه الرَّنَّاِن. اعتاد، َلطيٌف َجيلٌ 

 ريٌق هاِئٌل،َويف ذاِت يَ ْوٍم َشديِد اْلَْرارَِة، َوالشَّْمُس ُُمْرَِقٌة، َواَْلَواُء الِفٌح، َشبَّ يف اْلغابَِة حَ    
ئا ُب َواأُلسوُد َواْلِفيَ َلُة َوالنُّموُر ِإىل فَاْنَدَلَعْت أَْلِسَنُة النِّياِن، َواْمَتدَّْت ِإىل ُكلِّ َمكاٍن. فَ َتسابَ َقْت الذِّ

 اَْلََرِب، تارَِكة  بُيوََتا يف اْلغابَِة، َحّتَّ تَ ْنجَو بِنَ ْفِسها.
َعلى  اِن، َبْل َبَدأالدُّخَ  اُن اْلِمْنَدلَِعة، َوال ُسُحبُ أَمَّا ذِلَك اْلُعْصفوُر فَ َلْم يَ ْهُرْب، وِلَْ تُ ْرِهْبُه النِّي     

َرِة، َوَأَخَذ ِبِْنقارِِه الصَّغِي َقْطَرَة ماٍء، َوَعال  َفطاَر ُمَرْفرِف ا ِإىل ،اْلَفْوِر يَ ْعَمُل بِِإْخالٍص َوِصْدقٍ  اْلُبَحي ْ
َنما راَحِت  ، ُثَّ أَْلقى ِِبا َعلى اْلَْريِق، َوراَح ُيَكرُِّر هذا اْلَعَمَل َمرَّة  بَ ْعَد ُأْخرى. بَ ي ْ يف اْلَْوِّ

تَقوُل: أََتُظنُّ أَيُّها الصَّغُي أَنََّك قاِدٌر َعلى اْْلََيواناُت اَْلارِبَُة َتْسَخُر ِمَن اْلُعْصفوِر الصَّغِي َوِهَي 
 ِإْطفاِء اْلَْريِق ِِبِذِه اْلُمحاَوالِت اْلياِئَسِة؟

  أَقوُم ِبواِجَب فَ َقْط.َع ِإْطفاَء اْلَْريِق، َولِكينِّ قاَل اْلُعْصفوُر الصَّغُي: أَْعَلُم َأينِّ َلْن َأْسَتطي
 اْلِمياِه ِِبَراطيِمها، لُِتْطِفَئ النَّاَر اْلُمْشَتِعَلة. َسََِعِت اْلِفيَ َلُة ما قاَلُه اْلُعْصفوُر، فَ َبَدَأْت بِنَ ْقلِ 

 َخِجَلْت باقي اْْلََيواناِت ِمْن نَ ْفِسها، فَ َبَدَأْت ُتساِعُد اْلُعْصفوَر َواْلِفيَ َلة َعلى ِإْطفاِء اْلَْريق.
 األسئلة:

 أجب عن األسئلة التالية حسب ما ورد يف النص: 
 / ما الذي حدث يف الغابة يف اليوم شديد اْلرارة؟1

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

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

 / ماذا فعل العصفور للتغلب على اْلريق؟ 2
................................................................................................................................................................................ 

 / ما موقف اْليوانات اَلاربة من فعل العصفور؟3
................................................................................................................................................................................ 

 كبي(.   -جمتهد   -شجاع   -/ ميكنين أن أصف العصفور بأنه: ) جبان   4
 / ماذا تعلمت من القصة؟ 5
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