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 ٥من  ١

 

 
 

 
 

 االختبارات المركزية 
 " لصف الثالث ابتدائيا"

 اختبار القراءة
 هـ ١٤٤٠شعبان  ١٢ ربعاءنموذج يوم األ

 ٠٤ رقم النموذج
 

 آلية سير االختبار والمدة الزمنية: 
 

 النشاط
 

 التهيئة وقراءة التعليمات
 

 االجابة على اختبار القراءة
 

 الزمن
 

 دقائق ٥
 

 دقيقة ٤٥
 

 تعليمات االختبار
 ال تكتب على ورقة األسئلة إطالقًا ،وقم بتسليمها مع ورقة اإلجابة. ▪
 االختبار في ورقة اإلجابة.تنَس كتابة البيانات المطلوبة ورقم نموذج  ال ▪
  من نوع االختيار من متعدد.سؤاالً  (٢٠يتكون االختبار من ) ▪
 على اإلجابة الصحيحة في الخانة المخصصة للجواب الصحيح.بالقلم قم بالتظليل  ▪

 ال يجوز تظليل إجابتين للسؤال الواحد. ▪

 يجب اإلجابة على جميع األسئلة. ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة التعليم
 وكالة التخطيط والتطوير

 اإلدارة العامة للجودة وقياس األداء



 

 ٠٤نموذج                       ثالث ابتدائي  –اختبار القراءة 

ُل: وَّ
َ صُّ اْلأ َفَراَشةُ  النَّ  الأ

ِقي        اُس ِبَجَماِل أْجِنَحِتَها الرَّ ْجَمِل الَحَشَراِت َقاِطَبًة، َوِلَذا ُفِتَن النَّ
َ
اَبِة َقِة َذاِت ُتْعَتَبُر الَفَراَشُة َواِحَدًة ِمْن أ ْلَواِن الَجذَّ

َ
َتِعيُش  ،األ

ْكَثُرَها َيِعيُش ِفي اْلَغاَباِت، َكَما َيِعيُش َبْعُضَها َعَلى ِقَم 
َ
ْنَحاِء اْلَعاَلِم، َوَلِكنَّ أ

َ
ِم اْلِجَباِل اْلَباِرَدِة، َواْلَبْعُض اْْلَخر ِفي اْلَفَراَشاُت في ُكل ِ أ

ِة، َوُيَهاِجُر َكِثيٌر مِ  َتاِء ِفي اِْلََناِطِق الَداِفَئِة الَصحاِري اْلَحارَّ ِ
 .َن اْلَفَراَشاِت ِِلََساَفاٍت َطِويَلٍة ِلَقَضاِء الش 

ْصَغِر اْلَفَراَشاِت اْلَفَراَشة َسنِتْيِمْترٍ  ثمانيًة َوعشرينُتَعدُّ َفَراَشُة اِلَِلَكِة ألكسندَرا أْكَبَر اْلَفَراَشاِت، َوَيْبُلُغ ُطوُل َجَناَحْيَها و        
َ
، َوِمْن أ

ْرَقاء اْلَغِرَبية، َوَيْبُلُغ ُمَدى َجَناَحْيَها َما َيْقُرُب ِمْن َسنِتيْ   .ِمْتٍر َواحٍد اْلَقَزَمة الزَّ
ُم         ْكِل َوالنُّ

َ
ي ُمْعَظُم َوْقَتَها ِفي اأْل ا، ُثمَّ َيَرَقًة َتْقض ِ  اْلَفَراَشُة َحَياَتَها َبْيَضًة َصِغيَرًة ِجدًّ

ُ
ُل ِإَلى َشْرَنَقٍة، ُثمَّ َتُشقُّ اْلِقْشَرَة َتْبَدأ ، َفَتَتَحوَّ ِ

و 
َماَم اْلَفَراَشِة ا

َ
ِريُق أ  .ْلَياِفَعِة، َفَتْخرُُج ِمْنَهاَفَيْنَفِتُح الطَّ

ِقيِض ِمْن َذِلَك        َحاِصيِل، َبْل َعَلى النَّ ًة ِباْْلَ ْزَهاِر، َوِهي َلْيَسْت َضارَّ
َ
ى ِبَرِحيِق اأْل َها ُتَساِعُد واْلَفَراَشاُت َتَتَغذَّ نَّ

َ
َفِهي َناِفَعٌة، َحْيُث أ

ْزَهاِر، ِإْذ َتْلَتِصُق ُحبو 
َ
َقاِح َعَلى َتْلقيِح اأْل رِجِل اْلَفَراَشِة ُب اللَّ

َ
ْخَرى  َبأ

ُ
َقاِح ِإَلى َزْهَرِة أ ْزَهاِر، َوَتْنَتِقُل ُحبوُب اللَّ

َ
ِعْنَد ُوُقوِفَها َعَلى اأْل

ِحيِق ِمْنَها  .َتغشاَها اْلَفَراَشُة ذاتها أِلْخِذ الرَّ

 
 باختيار اإلجابة الصحيحة: ، وذلك(١١-١ابق أجب عن اْلسئلة التالية )من ص السَّ بعد قراءتك للنَّ 

١ 
 ـ:اس ب  الن   نَ ت  ف  

 .الفراشة فائدة   د .الفراشة حجم   صغر   ج .الفراشة سرعة   ب .أجنحة الفراشة جمال   أ

 

٢ 
 :من أجل   طويلة   راشات لمسافات  فَ من ال   كثير   اجر  هَ ت  

 .عن الدفء البحث   د .بر  تتبع الس    ج .من األعداء الخوف   ب .عن الغذاء البحث   أ

 

٣ 
 ها في:ت  ق  م وَ عظَ يرقة م  ي ال  ض  ق  تَ 

 .خروجمحاولة ال   د .يرانالط   ج .االختباء من األعداء ب .األكل والنمو أ

 

٤ 
 اعد على:سَ ائها ت  ذَ غ   ن  ها عَ ث  ح  بَ ب   راشة  فَ ال  

سرعة خروج  د .تلقيح األزهار ج .تدمير األزهار ب .الفراشاتازدياد عدد  أ
 .اليرقات

 ٥من  ٢

 



 

 

٥ 
 تتحول اليرقة إلى:

 .حورية   د .ة  فراشة جميل ج .شرنقة   ب .بيضة   أ

 

٦ 
 ها:على أن   مزارعون للفراشة  ينظر ال  

على انتشار  مساعدة   ج .للمحاصيل مخربة   ب .للحشرات طاردة   أ
 .األزهار

 .لألطفال مؤذية   د

 

٧ 

 :عن طريقين األزهار بَ  اح تنتقل  اللق    بوب  ح  

مجاورة األزهار  ج .حيقانتقالها مع الر   ب .التصاقها بأرجل الفراشات أ
 .لبعضها

نقلها عن طريق  د
 .مزارعال  

 

٨ 
 :تعيش في راشات  فَ ال  أكثر 

 .الكهوف   د .الغابات   ج .القطبية  المناطق  ب .الب حار   أ

 

٩ 
 :معنى كلمة نقيض

 .جةي  ت  نَ د .فاد  رَ م   ج .سك  عَ  ب .بب  سَ  أ

 

١٠ 
 ر َعلى:دورة حياة الفراشة تم

 .مرحلتين د .واحدة   مرحلة   ج .مراحل ثالث   ب .مراحل أربع   أ

 

١١ 
 :فراشة الملكة إلكسندرا مقارنة بجناحي الفراشة الزرقاء جناحا يعتبر  

 .اأجمل منهم د .أقوى منهما ج .أقصر منهما ب .أطول منهما أ

 

 
 ٥من  ٣

 



 

 ٠٤نموذج                       ثالث ابتدائي  –اختبار القراءة 

صُّ  َِريُض  :الثاني النَّ َسُد اْلأ
َ  اْلأ

ٌي َظلَّ           ِ
َسٌد ُقو 

َ
َواِمَرهُ  ،َيْحُكُم اْلَغاَبَة سنَواٍت َطِويَلٍة  أ

َ
َسُد َيْحُصُل َعَلى َطَعاِمِه . َوَكاَنْت َجِميُع اْلَحَيَواَناِت َتَخاَفُه َوُتِطيُع أ

َ
َكاَن اأْل

ةِ  ةِ َفرْيَسَتُه ُيَطاِرُد و  ،ِباْلُقوَّ ْنَياِبِه اْلَحادَّ
َ
ى َيْشَبُع.َوََل َيتُرُكهَ  ،َوَيْفَتِرُسَها ِبأ  ا َحتَّ

ْصَبَح َغْيَر         
َ
ِديِد َوأ ْعِف الشَّ َحسَّ ِبالض ِ

َ
َسُد ِباِْلََرِض َوأ

َ
ْن  َذاَت َيْوٍم َشَعَر اأْل

َ
َسُد  َقاِدٍر َعَلى أ

َ
ُر  َيْصَطاَد، َشَعَر اأْل ِ

ِباْلُجوِع َوَراَح ُيَفك 
َس  ِفي َطِريَقٍة َيْحُصُل ِفيَها َعَلى َطَعاِمِه.

َ
ْظِهَر  ،َماَزالْت اْلَحيواَنات َتْحَتِرَمني َوَتخاَفني َوتسمُع َكََلميُد ِلَنْفِسِه َقاَل اأْل

ُ
ْن أ

َ
َبًدا أ

َ
ََل َيْنَبِغي أ

ْصَبْحُت َلَها 
َ
ِني أ نَّ

َ
ِن أ َها َوِإَلَّ َضِعيًفا َكِبَير الس ِ ْبَقى َداِخَل َبْيِت َفإن ِ

َ
ي َوأ ْعِلُن َعْن َمَرض ِ

ُ
ْن َتْحُضَر اْلَحَيَواَناُت َلْن َتْخَشاِن، َلِكْن َسأ

َ
ي َوََلُبدَّ أ

ِتيِني َطَعاِمي ُدوَن  ،ِلِزَياَرِتي
ْ
ي ِفي اْلُحصوِل َعِليهَوِبَذِلَك َسَيأ ْتِعَب َنْفس ِ

ُ
ْن أ

َ
 .أ

َسُد َخَبَر َمَرِضِه        
َ
ْعَلَن اأْل

َ
َسِد َوَبْطِشِه  ،أ

َ
َؤاِل َعْنُه  اَرَعِت ِلَذِلَك َس  ،َوَكاَنِت اْلَحَيَواَناُت َتَخاُف َغَضَب اأْل ِإَلى ِزَياَرِتِه ِفي َبْيِتِه َوالسُّ

َفاِء  ِ
َعاِء َلُه ِبالش  َسُد ِبُجُلوِسه في َبيِته،َوالدُّ

َ
َما و  . اسَتَمر األ ُه َل يتعْب ِفي هلَ وأكَ َعَلْيِه  َهَجَم َحَيَواٌن  َزاَرهُكلَّ َسُد سعيًدا ألنَّ

َ
. َكاَن األ

ذيِذ  ؛َفْهَو َلْم َيُعْد َقادًرا َعَلى أْن ُيَطارَد أَي حيواٍن َمْهَما َكاَن بطيًئااْلُحصوِل على طَعاِمِه  َعاَم الل  نَّ الطَّ ِ
أِتي إليِه ِفي َبْيتِه َوْهَو يَلك 

ى َيْشبَع.  َجالٌس ُفْيأكُل ِمْنُه حتَّ
اِم         علَب َجاَء َدو َوِفي َيْوٍم ِمَن اأْليَّ َسَد وَ ُر الثَّ

َ
ُه َنَظَر ِإَلى  َيْطَمِئنَّ ِلَيُزوَر اأْل ُخوِل َلِكنَّ َسِد َوَهمَّ ِبالدُّ

َ
ْعَلُب ِإَلى َبْيِت اأْل َه الثَّ َعَلى َحاِلِه، َتَوجَّ

َف  َسَد َعْن َحاِلِه َوُهَو َخارُِج اْلَبْيِت، . اأْلْرِض ِعْنَد َمْدَخِل اْلَبْيِت َوَتَوقَّ
َ
ْعَلُب اأْل َل الثَّ

َ
َسُد َما فَسأ

َ
َجاَب اأْل

َ
ِزْلُت َمِريًضا َيا َصِديِقي أ

ُن َيْوًما َبْعَد َيْوٍم، َلِكْن ِِلَاَذا َتِقُف َبعيًدا؟ ُاْدُخل َيا َصِديِقي ِتي َتَتَحسَّ نَّ ِصحَّ
َ
ْعَلَب َغْيَر أ ْسَتْمِتَع  !الثَّ

َ
َوَكََلَِمَك  ،ْلوِ ِبَحديِثَك اْلُح  أِل

ْعَلُب  ،اْلَجِميِل  َجاَبُه الثَّ
َ
َسدََل َيا َصِديِقي  :َفأ

َ
رَّ أَثَر  ،اأْل

َ
ْقَداٍم َكِثيَرٍة َتْدُخل َبْيِتَك َوَلْم أ

َ
َرى آَثاَر أ

َ
ْدُخل َبْيِتَك َلِكِني أ

َ
ْن أ

َ
ي أ َقَدٍم  َكاَن ِبود ِ

 َواِحَدٍة َخَرَجْت ِمْنُه.
 

 باختيار اإلجابة الصحيحة: ، وذلك(٢٠-١٢بعد قراءتك للنص السابق أجب عن اْلسئلة التالية )من 

١٢ 
 الشخصية الرئيسة في النص هي:

 .مرالن    د .فهدال   ج .قرالص   ب .سداأل   أ

 

١٣ 
 بطشه: كلمة معنىما ، "سد وبطشهاأل  غضب حيوانات تخاف كانت ال  "

 .هوت   ق   د .هور  ر  غ   ج .هش  طَ عَ  ب .وعهج   أ

 

١٤ 

 أسلوب: الذي عب ر به األسد في قوله " يا صديقي " هو األسلوب  

 .نفي د .نداء ج .دعاء ب .استفهام أ

 ٥من  ٤

 



 

 

 ٠٤نموذج                               ثالث ابتدائي  –اختبار القراءة 

١٥ 
 :امتنع الثعلب عن الدخول إلى بيت األسد ألن  

 كانَ  الثعلبَ  د .اكان مغلقً  البابَ  ج .انائمً  كانَ  األسدَ  ب .اذاهبً  كانَ  األسدَ  أ
 .اخائفً 

 

١٦ 

 :والثعلب لألسد بعد زيارة الحيوانات  

ا مخطئً  كان الثعلب   أ
 .والحيوانات على حق

 كانت الحيوانات   ب
لب والثع   مخطئةً 

 .على حق  

 والثعلب   كانت الحيوانات   ج
 .مخطئين

كانت  د
 الحيوانات  
على  والثعلب  

 .حق

 

١٧ 
 في القصة هي: الذكية   الشخصية  

 .فيلال   د .غزالال   ج .علبالث   ب .سداأل   أ

 

١٨ 
 عن مرضه: األسدَ  إعالن   سبب  

 .هب  ضَ غَ  د .ته  وَ ق   ج .له  لَ مَ  ب .جوعه أ

 

١٩ 
 :لزيارته لكي د الحيوانات  األس  دعا 

 .رسهمتَ ف  يَ  د .اهمرَ يَ  ج .همبَ ع  الَ ي   ب .ماطبهَ خَ ي   أ

 

٢٠ 
 :المريض علينا عند زيارة   ه من الواجب  أن  نص من ال نتعلم  

 .ايا لههدَ ديم ال  ق  تَ  د .دهن  بقاء ع  ال   طولَ  ج .االبتسام له ب .عاء لهالد   أ

 

 

 ٥من  ٥ انتهى االختبار

 


