
 

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 األول  اضغط هنا                                  

  

                  https://www.almanahj.com/sa/30arabic1                   

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

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

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

                  https://t.me/sacourse                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa/30
https://www.almanahj.com/sa/30
https://www.almanahj.com/sa/30arabic
https://www.almanahj.com/sa/30arabic
https://www.almanahj.com/sa/30arabic1
https://www.almanahj.com/sa/30arabic1
https://www.almanahj.com/sa/30arabic1
https://www.almanahj.com/sa/grade30
https://www.almanahj.com/sa/grade30
https://t.me/sacourse
https://t.me/sacourse
http://www.tcpdf.org
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 المملكة العربية السعودية

 (280) التعليموزارة 
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 بنات-مكتب تعليم جنوب جدة 

 

    
 

 
 المرحلة الثانية فاهم(مخرجات دورة بناء األنشطة التدريسية لتنمية الفهم القرائي )

  الدولية )البيرلز(  ختباراتلالاختبارات محاكية )نماذج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  إعداد / 
 المعلمات المتدربات  

 

 مشرفتا الصفوف األولية مراجعة وتدقيق /  
 أ. حنان فاضل القرني      السيد        قأ. آمنة عبد الرزا
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  ) فاهم ( القرائيالفهم  أسئلةحول نماذج  تتوضيحاتلميحات و 

 

 فنحن نعي بذلك العملية التي ينشي فيها المتعلم فهمه ةعندما نتحدث عن الفهم واالستيعاب أثناء القراء
ن وهي عملية نشطة يقرؤوالتوصل إلى معنى ما  فالخاص لما يقرأ وهو ما يجب أن يفعله القراء بهد

ومن الطرق التي تظهر فهم الطالب للنص ويمكن استخدامها للتحقق من  ومستمرة بين القارئ والنص،
 وهي واحدة من طرق عدة للوصول للفهم القرائي. من متعدد( اإلجابة عن أسئلة االختيار) .ذلك

ختيار من متعدد محاكين به إلجابة عن أسئلة االلوهنا نقدم بعض النماذج المقترحة للمراحل الثالث 
 االختبارات الدولية )البيرلز( لتنمية الفهم القرائي )فاهم(. 

 
 األول  الصف: ــ                                           

 تحل الطالبة النموذج شفهًيا بالتعاون مع زميالتها وبتوجيه من المعلمة  -مالحظة: 
 دراسي األول.تم استثمار النص اإلثرائي للفصل ال 

 تدريب الطالبات على فهمم المقروء وتحليله.  *الهدف /
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 الثاني  ــالصف: 
 بتوجيه من المعلمة النموذج فردًيا  الطالبة تحل  -مالحظة: 

 واإلداء الكتابي القرائي والفهم على تحليل النص تدريب الطالبات  *الهدف /
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

 الثالث  الصف: ــ
  دون قراءة المعلمة النموذج فردًيا  الطالبةتحل  ـــمالحظة: 

 النص والفهم القرائي واإلداء الكتابي تحليلتدريب الطالبات على * الهدف /
 نفسها وتدريبها على آلية االختبارات المركزية والدولية  اعتماد الطالبة على* 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  اليوم   لبة اسم الطا

  التاريخ   المدرسة 

 تعليمات االختبار 

  قم بالتظليل بالشكل الصحيح. -1

 ال تكب أو تضع إشارات على ورقة اإلجابة  -3 ال تختر أكثر من إجابة  -2

 إجابة تظليل نموذج   
 اختبارات محاكية لالختبارات الدولية )البيرلز() اذجنم

 الصف / ....................
 
 



 

 
 
 

 

                       أ. آمنة السيد أ. حنان القرني  مراجعة وتدقيق مشرفتا الصفوف األولية                                                 

 المملكة العربية السعودية

 (280) التعليموزارة 

ة  ة للتعليم بمحافظة جدَّ  اإلدارة العامَّ

 بنات-الشؤون التعليمية 

 بنات-مكتب تعليم جنوب جدة 

 

 

 

 
 

 ُة ُمَحمد  ِمَظل           
 وِق، َواْشَتَرى ِمَن اْلَمْكَتَبِة ِمْسَطَرٌة َوَقَلًما،َذَهَب ُمَحمٌَّد ِإَلى اّلس                  

 َواْشَتَرى ِمَن اْلَمْتَجِر َمْوًزا َوِمْشِمًشا.              
 َة.ٌد اْلِمَظلَّ َنَزَل اْلَمَطُر؛ َفَحَمَل ُمَحمَّ              

 
 

  ول رمز اإلجابة الصحيحةدائرة ح أرسم   

 .إلى السوقِ ..... ........... ذهبَ ــ 1                             

 
 

 

 ................ اشترى محمد؟ اقلمً  كمــ 2     

 

 ؟ ..................محمد   ذهب   أينــ 3                                      

 

 

 ................. محمدٌ  ــ حملَ 4

 

 

 مشعلٌ  د محمدٌ  ج مهندٌ  ب خالدٌ  أ

 أربعةً  د ثالثةً  ج اثنان ب اواحدً  أ

 المستشفى د المدرسةِ  ج السوقِ  ب الملعِب  أ

 المظلةَ  د اللعبةَ  ج لحقيبةَ ا ب المسطرةَ  أ

 ( الصف األول1نموذج )  
 
 
 

 محاكية لالختبارات الدولية )البيرلز( )فاهم( للفهم القرائي نموذج اختبارات
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 ؟ ............المتجرِ من  حمدٌ اشترى م ماذاــ 5       

 

 وقلًما؟ من ..............  مسطرةً  محمدٌ  ــ اشترى 6         

 

 ؟ ......................المظلةَ  حمل محمدٌ  ــ متى7                  

 

 ............. المطركلمة )َنَزَل( هاتي مرادف ــ 8                               

 

 ........................ الموزِ  لونُ ــ 9                               

 أخضرٌ  د أصفرٌ  ج أحمرٌ  ب أزرقٌ  أ
 

 المطر.........عند نزول ..بـ....... حمدٌ م ــ شعرَ 11       

 الخجل د النعاس ج السعادة ب األلم أ
 

 انتهت األسئلة.
 

 اشً ليموًنا ومشم د اشَ ومشمِ  برتقااًل  ج اشً مِ شْ موًزا ومِ  ب اشً تفاًحا ومشمِ  أ

 وقِ الس   د سةِ رَ دْ المَ  ج بةِ تَ المكْ  ب يادِ النَّ  أ

 عند الغروِب  د طرِ عند نزول الم ج عند توقف المطرِ  ب عند الصباحِ  أ

 كثرَ  د ارتفعَ  ج صعدَ  ب سقطَ  أ
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 ُلْعَبُة ُلوُلو

 

 ْصَفرَ َثْوًبا أَ  َلْيَلى، َلَها َشْعٌر َطِويٌل َوِحَذاٌء َأْبَيُض. َأْلَبَسْتَها ُلوُلوِعْنَد ُلوُلو ُلْعَبٌة َجِميَلٌة َسمَّْتها                
 َكَلْوِن اللَّْيُموِن، َوِعقًدا اَلِمًعا.              

 
 

 أرسم  دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة                    
 

 ...................... القصةِ  بطلةُ  ــ1                               
 
 

 

 لولو أسمها ................. لعبةُ  ــ2                                       

 

 

  .للنص المناسبة من العناوينِ  ـــ3                             

                                                    

               

 ................ ــ لدى اللعبة4                              

ا أبيض ج حذاء  أبيض ب ثوًيا أبيض أ  حزام أبيض د عقد 
 

 ووتُ تُ  د وولُ لُ  ج ووحُ حُ  ب ووفُ فُ  أ

 سلوى  د ندى ج هدى ب ليلى أ

 دميتي الجميلة د كتبي الملونة ج حديقة األطفال ب مدينة المالهي أ

 ( الصف األول2نموذج )  
 
 
 

 )فاهم( للفهم القرائي نموذج اختبارات محاكية لالختبارات الدولية )البيرلز(



 

 
 
 

 

                       أ. آمنة السيد أ. حنان القرني  مراجعة وتدقيق مشرفتا الصفوف األولية                                                 

 المملكة العربية السعودية

 (280) التعليموزارة 

ة  ة للتعليم بمحافظة جدَّ  اإلدارة العامَّ

 بنات-الشؤون التعليمية 

 بنات-مكتب تعليم جنوب جدة 

 

 .البستها ثوًبا ................ كالون الليمون ــ 5

 أحمر د أصفر ج أخضر ب أسود أ
                                  

 شعور لولو وهي تحمل لعبتها ................ــ 6           

 

 سم ...................اــ ليلى هو 7

 

 ....................شٌعر اللعبة ــ 8                                    

 

 ................. ( جميلةٌ ) ــ مرادف كلمة 9                                    

 طويلةٌ  د ةٌ حسن ج ةٌ صلب ب قبيحةٌ  أ
 

 مذاق الليمون ................ ــ11                                    

 مالح د حامض ج حلو ب مر أ
 

 انتهت األسئلة. 

 المرح د الحزن  ج الخوف ب غضبال أ

 أخت لولو د صديقة لولو ج والدة لولو ب لعبة لولو أ

 ناعم د مجعد ج طويل ب قصير أ
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 َشاَهَد َفوَّاٌز ُدَخاًنا َكِثيًفا َيَتَصاَعُد ِمْن َمْنِزِل َجاِرِهْم، َفَأْسَرَع َمْذُعوًرا ِلُيْخِبَر ُأمَُّه ِباأْلَْمِر.

.َفاَع دِّ َقاَلِت اأْلُم : َهيَّا َيا َفوَّاُز، َأْبِلِغ ال  اْلَمَدِنيَّ

فَ  ُأمِّي،َفوَّاٌز:  .اِع اَل َأْعِرُف َرْقَم َهاِتِف الدِّ  اْلَمَدِنيِّ

ْقُم ُهَو   .(998)اأْلُم : الرَّ

، َوَأْبَلَغ َعِن اْلَحِريِق، َوَوَصَف ُعْنَواَن  َفاِع اْلَمَدِنيِّ  ِل.اْلَمْنزِ اتََّصَل َفوَّاٌز ِبالدِّ

ْطَفاِء ُتِحيُط ، َعاَد َصاِحُب اْلَمْنِزلِ   ِباْلَمْنِزِل.َوُأْسَرُتُه، َفَشاَهُدوا َسيَّاراِت اإلِْ

َم ِإَلْيِهْم َصاِحُب اْلَمْنِزِل، ْخَماِد  َعَلى َماَوَشَكَرُهْم  َتَقدَّ  اْلَحِريِق.َبَذُلوُه إلِ
ِغيُر. ْكَر، َفُهَو َجاُرَك الصَّ ْطَفاِء: َهَذا َواِجُبَنا، َوِإْن َكاَن ُهَناَك َمْن َيْسَتِحق  الش   َقاَل َرُجُل اإلِْ

ِفِه، َوَدَعا اللَه َأْن ُيَباِرَك ِفيِه، َوَيْحَفَظهُ َعَلى ُحسْ  اَشَكَر اْلَجاُر َفوَّازً  ُأْسَرَتُه ِمْن ُكلِّ وَ  ِن َتَصر 
        .َمْكُروه  

 ـارسم دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة: ــــ                                                                                    
 

 فواز........................ كثيفًا . ـ شاهدَ 1                                     

 

 .............. :أبلغَ ـ قالت األم هيا يا فواز 2                                     
 

 ................ـ يعمل الدفاع المدني في:  ..3                                                                          

 

  

 

 ِغيرُ اْلَجاُر الصَّ 

 ( الصف الثاني1نموذج )    
  ( رلز)البيللفهم القرائي نموذج اختبارات محاكية لالختبارات الدولية  )فاهم(   
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 ..........................مرادف كلمة )َيَتَصاَعُد( ـ4                                         

                            

 ..........................  هو: ـ رقم الدفاع المدنيِّ 5                                                  

 
 

 .مْ جاره من منزلِ يتصاعُد  ـ شعر فواز بــ ............. عندما رأى دخاناً 6          

 

 

 

   .في االتصال بالدفاع المدني افوازً  ـ الشخص الذي ساعد7               

 

 
 

 ـ ضد كلمة كثيًفا:  ......................... 8     

 

 ..........ـ بطل القصة هو:  ................9     
 

 الحريق في:  .......................... ـ شاهد فوازٌ 11           

 

 

 ..........................  على: اـ شكر الجار فوازً 11          

 

 

 

 ـ القيمة الواردة في النص:  ..........................12              

 

 انتهت األسئلة                                            
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  ِديَنَتاِن ُمَقَدَسَتانِ مَ 
 

 :َذا اْلـَمْوُضوعَ هَ  َطَلَبِت اْلـُمَعِلَمُة ِمْن ُنوَرَة َأْن ُتَشاِرَك ِفي َصِحيَفِة اْلَحاِئِط، َفَكَتَبْت ُنوَرةُ 

َرُة.ُمَقَدَسَتان ُهمَ  َوَطِني َمِديَنَتانِ ِفي   َمُة واْلَمِديَنُة اْلُمَنوَّ  ا: َمكَُّة اْلُمَكرَّ
ُسوُل َصلَّى اللُه َعَليِه َوَسلََّم، ا َمكَُّة َفِهي اْلَبَلدُ َفَأمَّ    ْعَوُة وَ  اأْلَِميُن، ُوِلَد ِفيَها اْلرَّ  ِمْنَها َبَدَأِت الدَّ

ْساَلِم. فِ ِإَلى  َفُة ِقْبَلُة اْلُمْسِلِميَن ِفي َص َمكََّة اْلَمْسِجُد اْلَحَراُم َواْلكَ  ياإلِْ َوِفيَها  اَلِتِهم.ْعَبُة اْلُمَشرَّ
اُج ِإَلْيَها ُكلَّ  َسُة: َعَرَفاُت َوِمَنى َوُمْزَدِلَفُة الَِّتي َيِفُد اْلُحجَّ  ام  أِلَداءِ عَ  اْلَمَشاِعُر اْلُمَقدَّ

.َمَناِسِك   اْلَحجِّ
َرُة َفِهيَ  اَوَأمَّ   َبةُ َطْيَبُة الطَّ  اْلَمِديَنُة اْلُمَنوَّ ْساَلِم يِّ ُسوُل َصلَّ  َلْيَهاإِ  وَلى. َهاَجرَ اأْلُ ، َداُر اإلِْ اللُه  ىالرَّ

ِريَف َعَلى َأْرِضَها، َوِفيَها ُتُوفَِّي َوُدِفَن ِفي   ْجَرِتِه.حُ َعَليِه َوَسلََّم، َوَبَنى َمْسِجَدُه الشَّ
ْساَلُم ِمَن اْلَمِديَنِة الْ  َوَقدِ   ْحسَ اْنَتَشَر اإلِْ َرِة ِإَلى َجِميِع َأْنَحاِء اأْلَْرِض ِبالَعْدِل َواإلِْ اِن َوُحْسِن ُمَنوَّ

 اْلُمَعاَمَلِة.
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 يدٌ دِ جَ  ي  اِس رَ دِ  امٌ عَ                                       

فَّ الثَّاِلِث ااْلْبتَداِئيِّ       َراِسيَّ اْلَجـدِيد، َوَبعـَْد َأِن اْكَتَمل َتاَلِميُذ الصَّ ي َفْصِلهْم؛ َطَلَب فِ  َمَع ِبَداَيِة اْلَعام الدَّ
ُفوا ِبأْنُفِسِهْم؛ َكْي َيعـِْرَف ُكلَّ َواحـِد  َزمِ  ِمْنُكْم َمَع  اَذا َيَتَمنَّى ُكل  َواَحد  مَ  َلُهْم:ُثمَّ َقاَل  ُه.يلَ اْلُمَعلُِّم ِمْنُهْم َأْن ُيعـَرَّ

؟ِبَداِية اْلَعاِم  َراِسيَّ ِقيَن ِفي  َأْحَمُد:َقاَل  الدِّ ِقي.ُأْسعـِد َواِلَديَّ  َمْدَرَسِتي، َوَأنْ َأَتَمنَّى َأْن َأُكوَن ِمَن اْلُمَتَفوِّ   ِبَتَفو 
ْرِس ِفي اْلَيْوِم لَتُكوَن ُمَتَفوقً  اْلُمَعلُِّم: اِبِق؛ا َبْيَن ُزَمالِئك اَلُبدَّ َأْن َتْقـَرَأ الدَّ ُتَتاِبَع َشـْرَح اْلـُمَعلَِّم ِبُيْسر، ل السَّ

َه إَلْيِه اأْلْسئَلَة الَِّتي َتْحَتاُج إَلى إَجاَبات    َمَحـطَّ  ِعـْندَها َسَتُكونُ  اِئم ،دَ َوُتـَراِجَع ُدُروَسَك ِبَشكـْل   َعْنَها،َوُتَوجَّ
  َواِلَداَك.َوَيْسَعـُد ِبَذلَك  َوإْعَجاِبهم،أْنَظاِر ُزَماَلئـَِك 

 اَلِت الَِّتي ُتَواِجهُ ِمَن اْلُمْشكِ  اْلُمَعلُِّم: ُمْتَعًبا. َفأَن َماِزْلتُ  اْلَيْوَم؛ُكْنُت َأَتَمنَّى َأْن َأَناَم  ُضاِحًكا:َقاَل َعاِدٌل 
ًة  ،اْلَمدِرَسةِ َباًحا ِللذََّهاِب إِلى َص  اْلتَّالِميَذ ااْلْسِتيَقاظُ  ْلُمْشِكلِة َوَحل  َهِذِه ا ْطَوَل.أَ َحْيُث َيَتَمنَّْوَن َأْن َيَناُموا ُمدَّ

َراَسةِ اْلَفْجِر، َقبْ  ِلَتْسَتْيِقَظ ِلَصاَلةِ  ؛ِوُهَو َأْن َتَناَم َمَساء  ِفي َوْقت  ُمَبكِّرِ  ؛َسْهٌل ِلْلَغاَيةِ  .َوْقت  بِ  َل ُمْوِعِد الدَّ  َكاف 
 ِباْلُحبِّ َوالّتعاُوِن. ةً رَ امِ عَ  ةُ سَ رَ دْ المَ  ِلُتْصِبحَ  ؛ ُزَماَلِئيَأْن َتٌسود َرْوح اْلِمَحبَِّة َبْيِني َوَبْيَن  َفوَّاٌز: أَتَمنَّىَقاَل 
ِلَتُسوَد اْلَمَحبَُّة َبْيَن  :ينَ ْلَخَطَأ َعَلى اْْلَخرِ َيا َفوَّاُز َعَلْيَنا َأْن َنَتَجنََّب اْلُمشاَحَناِت َواْلِخَصاَم وا َأْحَسْنتَ  :اْلُمَعلِّمُ 

اِرِع  اْلُخُلِق واْحِتراَم اْْلَخِرينَ َما َأْجَمَل ُحْسَن ،  َيا َأْبَناِئي اْلَجِميِع. َقاَل  !َمَكان   ِفي ُكلِّ وَ ِفي اْلَمْدَرَسِة َوالشَّ
ُسوُل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه   .اَمِة مْن ُحْسِن اْلُخُلِق((يَ ْيء  َأ ْثَقُل ِفي ِميَزاِن اْلُمْؤِمِن َيْوَم اْلقِ ِمْن شَ  ))َما َوَسلََّم:الرَّ
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 ....المشكلة التي تواجه التالميذ بداية العام الدراسي الجديد هي ــ 12   

 االنوم مبكرً  د امتأخرً  العودة ج اصباحً  االستيقاظ ب النوم متأخر أ
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 أرسم دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة

 

 .المدرسةالمعلم من تالميذه ............... يحافظون بها على بيئة  طلبَ ــ 1         
 

 حضار لوحاتإ د دواتحضار أإ ج حاتالمشاركة باقترا ب عمل مشروع أ

 ...........مرادف كلمة يشيع......ــ 2                            

 

 .قال فواز: في ........... ساحة واسعةــ 3                             

                                 

 ينتهي د ينتشر ج يخص ب يبدأ أ

 المدرسة د الحديقة ج الفصل ب المنزل أ

 التَّعاون  
، َطَلَب اْلُمَعلُِّم ِمْن َتاَلِميِذِه اْلُمشاَرَكَة ِباْقِتَراَحات  ُيَحاِفُظوَن ِبَها َعَلى بِ ِفي َيْوِم اْلِبيَئِة اْلَعا يئِة الَمَدَرَسِة َلِميِّ

َها َنْزَرعُ  َأَخَذ التاَلِميُذ ُيَفكُروَن َوَيَتَشاَوُروَن ِفيَما َبيَنُهم َفَقـاَل َفوَّاٌز: ِفي اْلَمْدرَسِة َساَحٌة َواِسَعٌة، ِلَم اَل 
اَحُة َواِسَعٌة َوَنْحُن ِصَغاٌر، َفَكْيَف ُيْمِكُنَنا َأْن َنْزَرَعَها؟  َجاَب َفوَّاٌز: اَل َتْقَلقْ أَ  ِلُتْصِبَح َحِديَقًة؟ َردَّ َحاِزٌم: السَّ

ُعوَباِت َوُنَحِقُق اْلَغاَياِت. َقاَل اْلُمَعلُِّم: َاْحَسنْ  َيا ا َفوَّاُز، َفالتََّعاُوُن ُخُلُق َت يَ َحاِزُم، َفِبالتََّعاُوِن َنْجَتاُز الص 
 اْلُمْسِلِم،

 ( 2)دة المائ                                            ـَتَعاَلى: ــَوَقْد َأَمَرَنا اللهُ  َتَعاَلى ِبِه ِفي َقْوِلِه  
، َوَخصَّ  َم اْلُمَعلُِّم التَّاَلِميَذ َمْجُموَعات   ُن َأْفَراُدَها َعَلىُكلَّ َمْجُموَعة  ِبَعَمل  َيَتَعاوَ  َوفي اْلَيْوِم التَّاِلي َقسَّ

َتاَلِت، َوَراِبَعةٌ  اَحَة، َوَثاِنَيٌة َتْحِفُر اْلُحَفَر، َوَثاِلَثٌة َتْغِرُس الشَّ ِباْلَماِء. ْسِقيَها تَ  ِإْنَجازِِه؛ َمْجُموَعٌة ُتَنظُِّف السَّ
َتاَلِت، َوَوفََّر لِ  َأْحَضرَ  َراَعِة، َفَأَخَذِت اْلَمْجُموَعاُت َتْعَمُل ِبِجدّ  وَ اْلُمَعلُِّم: الشَّ . َوَماْلَمْجُموَعاِت َأَدَواِت الزِّ  ٍ  َنَشا

اَحُة َحِديَقًة َخْضَراَء. َدِهَش َفوَّاٌز ِمْن  َراَسي  َعَلى ااْلْنِتَهاِء َحتَّى َكاَنِت السَّ  َمالِ جَ ِإْن َشاَرَف اْلَيْوُم الدَّ
َل َساَحَة اْلَمْدَرَسِة ِإَلى َحِديَقة  َغنَّاَء ِفي َوْقت  قَ  اْلَحِديَقِة، َوَقاَل:  ِصير  َما َأْجَمَل اْلَحِديَقَة! اْسَتَطْعَنا َأْن ُنَحوِّ

. َقاَل اْلُمَعلُِّم: ِإنَّ التََّعاُوَن َثَمَرٌة ِمْن َثَمَراِت ااْليَماِن، َيِزيُد التََّراُبَط ِفي اْلمُ   َوَيِشيُع اْلَمَحبَّةَ  َتَمِع،جْ َوِبُجْهد  َقِليل 
َة َبْيَن النَّاِس.  َواْلَمَودَّ

 لث( الصف الثا2نموذج )    
  ( بيرلز)اللالختبارات الدولية  محاكيهللفهم القرائي نموذج اختبارات  )فاهم(   
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 (280) التعليموزارة 

ة  ة للتعليم بمحافظة جدَّ  اإلدارة العامَّ

 بنات-الشؤون التعليمية 

 بنات-مكتب تعليم جنوب جدة 

 ......... نزرعهاأن ــ كيف يمكننا 4
 ، د : ج ؟ ب ! أ

 . التي نتعلمها من قوله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى " ــ القيمة5       

 التعاون  د التسامح  ج الصدق ب االمانة أ
 ...................) َخصَّ ( كلمةمضاد  ــ6                              

لَ   أ  ركزَ        د حدد  ج َعمَّ  ب فضَّ
 ثمرة من ثمرات .......... ــ التعاون 7                              

 التوحيد د يماناإل ج سالماإل ب حساناإل أ
 .ردَّ ............. الساحة واسعة ونحن صغارـــ  8      

 فواز د المعلم ج حازم ب خالد أ
 .أصبحت ........... حديقة غناءـــ 9                              

 الساحة د المصادر ج المقصف ب الفصل أ
 ................من العناوين المناسبة للنص ـــ11   

 الصدق د مانةاأل ج النظافة ب المشاركة أ
 ................عند تحول الساحة الى حديقة غناءفواز  مشاعرـــ 11           

 الحزن  د الخوف     ج لماأل  ب الدهشة  أ
 ..............يكون أحدنا نافعًا لدينه ووطنه بــــ 12    

 اللعب  د التعاون  ج الكسل ب النوم أ
   

 انتهت األسئلة                                              

 الحزن


