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 الفهم القرائي                       ( 1مراجعة رقم )
  :من بعده األسئلة/ اقرأ النص التالي ثم أجب على أ   لاألو  

في صباح يوم ربيعي جميل , سافر عمر وصديقه خالد إلى غابة قريبة من مدينتهما , وكانت هذه هي المرة 
 صالةاستمتع الصديقان بأجواء الغابة وما فيها من مناظر جميلة , وبعد أن أديا  . التي يسافران فيها معا   األولى
جولتهما . وعندما  ال, وبعد ذلك واصمن الراحة   قسطا الصديقان هر , جلسا لتناول طعام الغداء , ثم أخذا الظ

 .. فصعد خالد خائفا  إلى شجرة قريبة (ُدب) إلى مدينتهما , وفي طريق عودتهم رأوا العودة ّ   رحل المساء قر

 : اختر من بين القوسين ما يناسب العبارة المجاورة له -

 ) في مساء يوم ربيعي – في صباح يوم ربيعي )        سافر عمر وصديقه ـ 1 

 ( بعيدة من مدينتهما – قريبة من مدينتهما )    ذهب عمر وخالد إلى غابة ـ 2
 ) الظهر صالة بعد  –العصر صالة بعد ) الصديقان طعام الغداء  تناوال ـ  3

 ( في المساء –صباح في ال)        قرر الصديقان العودة لمدينتهما  ـ 4
 ) للمرة الثانية – األولىللمرة  )           كان سفر الصديقان معا ـ  5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :-األسئلةقرأ القطعة التالية ثم اجب عن :. ا الثاني   
 الشجرة المباركة                                                                

ورد ذكرها في القرآن الكريم في سبعة مواضع , وهي شجرة معمرة ودائمة  شجرة الزيتون شجرة مباركة فقد
الخضرة , أي أن أوراقها ل تسقط في فصل الخريف , وتثمر شجرة الزيتون بعد أربع أو خمس سنوات من 

 . زراعتها , وتستمر في إعطاء الثمار أكثر من ألفي عام
كثيرة ؛ لذا ينصح باستعماله وأكله , ومن هذه الفوائد يزود  وثمار الزيتون غنية بالزيوت , ولزيت الزيتون فوائد

الجسم بالمواد الدهنية الجيدة , ويحميه من أمراض تصلب الشرايين ,وتحسين حالة مريض السكري, ويساعد 
 . وملطف للبشرة ودهان ممتاز للشعر األعصابعلى هدوء 

غني بالمواد الحافظة التي تمنع تسوسه وإصابته الممتازة ذات اللون البني , وهو  األخشابوخشب الزيتون من 
  . والذي يعتبر من أشد أعداء المواد الخشبية األبيضبالحشرات أو النمل 

 – الصحيحة فيما يلي اإلجابةاختر / أ
  ورد ذكر شجرة الزيتون في القرآن الكريم .................ـ  1

 مواضع سبعـ جـ                             مواضع ست ـ ب                  عمواضخمس ـ أ 
 من صفات شجرة الزيتونـ  2

 جميع ما سبقـ  جـ          شجرة معمرة ـ ب            شجرة مباركة ـ أ 
 من أشد أعداء المواد الخشبيةـ  3

 الجرادـ جـ                     األبيضالنمل ـ ب             النمل المقاتل ـ أ 
 لون خشب الزيتونـ  4

 بنيـ جـ                             ب أزرق                       فرأصـ أ 
 يحمي زيت الزيتون من مرضـ  5

 الحمىـ  جـ                         الربو ـ ب                       تصلب الشرايين ـ أ 
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