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 لمرحلة االبتدائية                                                     اختبار القراءة ل

 (  1)نموذج 
 

    

 

 

 

 

 

 

 تَلُوُث األْرِض  

ا، تَ ظِ ا عَ يق  سِ ً  تنْ  ،  ُمنسَّقا ا للحياةِ الِئم  ا مِ كان  ها مَ علَ ى األرَض، جَ الَ عَ لَق هللاُ تَ ا خَ ِعندمَ   ُث لَ يْ حُل، بِ عادَ تَ صُر وتَ ناِ عَ يِه الْ الَءُم فِ تَ يم 
ا مَ كَ  زنِ واُ ذا الت  هَ  ةِ ادَ عَ ، وإِ  اللِ تِ ِة الخْ الَ ى إزَ لَ ها إِ سُ فْ يعةُ نَ رَع الطَّبِ تى تُساِ واُزُن حَ ذا الت  تلُّ هَ خْ كاُد يَ ى شيء، ول يَ لَ عَ  َشيءى غَ طْ يَ 

 ها.حِ طْ ى سَ لَ عَ  ياةِ لحَ ا لِ الئِم  مُ  ِض يُط األرْ حِ قى مُ يبْ كاَن، لِ 

 ، أوْ و  جَ لْ ي افِ  ونِ بُ رْ كَ الْ  يدِ سِ كْ ي أُ انِ زايُُد نسبِة ثَ ذلَك تَ  نْ ، ومِ ِض تُفسُد جوَّ األرْ كاُد اعِة، تَ نَ ِر الص  طو  تَ  عنْ  جتْ يرة  نتَ ثِ ا كَ ضايَ قَ  إنَّ    

 نْ مِ  مِ غْ ى الر  يها علَ فِ  حياةِ لى الْ عَ  ضُ ظِت األرْ افَ حَ  . لقدْ سانِ نْ إلاو لبيئةِ لِ  ضرر  ها َعنْ  جُ تُ نْ لها يَ كُ  ذهِ . وهَ حرُّ صَّ ي والت  ِض الِحمْ  طرُ المَ 
 وَ مالنُّ  أنَّ  ونَ قدرِ ، ول يُ  ينَ ؤولِ سْ مَ  غيرَ  همْ سَ فُ أنْ  ونَ تبرِ عْ يَ  رَ شَ البَ  و أن  هُ  بيرُ الكَ  طرُ الخَ  كنْ . لَ ورِ صُ ر العُ لهُ عبْ  ضتْ عر  ما تَ  لْ كُ 

 . ابيعَِة مع  يِة والط  شرِ ى البَ ي علَ قِض ا، تَ ُعقباهَ  مدُ لى كاِرثٍة ل تُحْ ا إم  حتْ  شرَ البَ  قودُ يَ  فَ سوْ  ائلَ ي الهَ ناعِ الص  

سب ُِب الذي يُ  اباتِ يُر الغَ دمِ اُف إليِه تَ ضَ برى، ويُ ُل الكاِرثَة الكُ شك  قوِد، يُ الوُ  َحرقِ  ريقِ طَ  وِن عنْ بُ ثاني أُكسيِد الكرْ  عد لِ إنَّ ارتفاَع مُ 

.  انِ السَّرطَ ابَة بألنَّها قد تَُسب ُِب اإلصَ  ، باِلغٍ  صَدُر قَلَقٍ ناعيَّة مَ اويَِّة والص  يمَ اياِت الكِ ذلك فإنَّ النفَ سجيِن. وكَ في األكْ  اكبير   اص  نقْ 
عُ الن اُس َعن إلقائِها في البِ  ن الس المةَ ِرهِ اِت ، أو َطمْ حيرَ ، والبُ  هارِ واألنْ  ارِ حَ ول يتورَّ ا في باِطِن األرِض . بُطُرٍق ل تَُؤم ِ

ِة، ويبقى اإلنْ  ض   سانُ العامَّ  ا.طاِرهَ ابَِة بِأخْ لإلصَ  اُمعر 

ِ ،  ِمن َوسائِِل النَّْقِل ِمن أْخطَرِ  ةُ اِعدرائِِق الَمنِزِليَِّة، والغازاُت الُمتصَ المصانِِع، والحَ  الدُّخاُن الن اتِجِ عنْ  ويُعتَبَرُ    ثاِت الَجو  ِ ُملَو 

ِ التِ  من ِلما يَْنتُِج َعْنها   َويَْختَِلطُ هذا الدُّخاُن َمَع الماِء َوحاِمِض  ي تَتََسبَُّب في َوفاِة الَكثيريَن ِمَن الن اِس .إصابَِة الِجهاِز التَّنَفُّسي 
ُم البَُحيراِت واألنْ ذِه تُتِْلُف األشْ الَحْمِضيَِّة . وهَ  طارِ األمْ  اسمِ الِكبريِت ، َويَْهِطُل على األْرِض، فَيُْعَرُف بِ  اَر ، َوتُتِْلُف هَ جاَر، َوتُسَم ِ

 التُّْربَةَ.
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 ( وذلك بوضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة :  7إلى 1عن األسئلة التالية ) من  أجيبيبعد قراءتك للنص السابق 

ُع النّاُس َعن إلقائِها في البحار واألنهار بمعنى 1  : ال يتورَّ
ـرمي النفايات الكيمائية  أ/ 

 في مكانها المخصص
قلة وجود أماكن   ب/

 مخصصة للنفايات
فضل مكان لرمي  أ  ج/

الكيمائية هو المخلفات 
 البحر

تجنب الناس إلقاء  د/ 
النفايات الكيمائية  في 

 أماكنها المخصصة
 قضايا كثيرةً نتجت عن تطوِر الصناعِة يقصد بذلك : 2
تطور الصناعة ساهم  / أ 

 في الحضارة  
الصناعة تؤثر سلبا   ب/

 على األرض  
الصناعة مطلب  ج/

 القتصاد البلد
 التوجه نحو الصناعة  د/

 أو طمرها في باطن األرض       معنى كلمة طمرها   3
 حرقها د ـ  دفنها ج ـ  إذابتها ب/  غرسها أ/  

 
 ألنها :  فإنَّ النفاياِت الكيماويَِّة والصناعيَّة مصَدُر قَلَق باِلغ  4
تسهم في هطول ب ـ  أـ تهدد الحياة على األرض    

   األمطار الحمضية  
 إعادة تدوير النفاياتتعيق دـ  زعج للباحثين     تـ  ج

 الفقرة: في يظهر ذلك       كفاح األرض لحماية الحياة فيها  5
 د ـ الرابعة  ج ـ الثالثة    ب ـ الثانية    أ ـ األولى     

 
 :العنوان األكثر مناسبة  للنص 6
التقدم الصناعي وتلوث أ ـ   

 البيئة 
األمطار الحمضية ب ـ 

     وتلوث األرض
 د ـ السالمة العامة النفايات الكيمائية ج ـ 

 سبب وفاة الكثيرين من الناس  7

د/  الغازات المنتشرة  في  ج/ إصابة الجهاز التنفسي  ب/ الحرائق المنزلية  أ/ الدخان المتصاعد  
 الجو 
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 نموذج اإلجابة

ُع النّاُس َعن إلقائِها في  1  : البحار واألنهار بمعنىال يتورَّ

ـرمي النفايات الكيمائية أ/  
 في مكانها المخصص

قلة وجود أماكن ب/  
 مخصصة للنفايات

فضل مكان لرمي ج/  أ 
المخلفات الكيمائية هو 

 البحر

تجنب الناس إلقاء د/  
النفايات الكيمائية  في 

 أماكنها المخصصة
 بذلك :قضايا كثيرةً نتجت عن تطوِر الصناعِة يقصد  2

تطور الصناعة ساهم أ/   
 في الحضارة  

الصناعة تؤثر سلبا ب/  
   على األرض

الصناعة مطلب ج/ 
 التوجه نحو الصناعةد/   القتصاد البلد

 أو طمرها في باطن األرض       معنى كلمة طمرها   3

 حرقها د ـ   دفنهاج ـ  إذابتها ب/  غرسها أ/  
 

 ألنها :  فإنَّ النفاياِت الكيماويَِّة والصناعيَّة مصَدُر قَلَق باِلغ  4

تسهم في هطول ب ـ     تهدد الحياة على األرضأـ  
 إعادة تدوير النفاياتتعيق دـ  زعج للباحثين     تج ـ    األمطار الحمضية  

 يظهر ذلك من الفقرة:      كفاح األرض لحماية الحياة فيها  5

 د ـ الرابعة  ج ـ الثالثة    ب ـ الثانية        األولىأ ـ  
 

 :العنوان األكثر مناسبة  للنص 6

التقدم الصناعي وتلوث أ ـ   
  البيئة

األمطار الحمضية ب ـ 
 د ـ السالمة العامة النفايات الكيمائية ج ـ      وتلوث األرض

 سبب وفاة الكثيرين من الناس  7
 

د/  الغازات المنتشرة  في   إصابة الجهاز التنفسيج/  ب/ الحرائق المنزلية  أ/ الدخان المتصاعد  
 الجو 
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 الُمعَـل ــمُ 

في  ِرِ يفكِ ظِة إلى الت  الحَ ذِه المُ ي هَ نِ تْ عَ دَ  ابِه ، وقدْ بَ لِع شَ طْ ي مَ يَم فِ علِ ارَس الت  مَ  و قدْ إذا هُ يٍم ، فَ ظِ ٍل عَ ياِة رجُ يرةَ حَ اٍم سِ أي   نذُ مُ  أُ كنُت أقرَ 
ا هَ ق  شَ وأ نِ مهَ الِ  فُ رَ أشْ  يمِ لِ عْ تَّ ال نةَ هْ مِ  يي أنَّ أْ ي رَ فِ ها ، فَ تحقُ سْ ي تَ التِ  ايةَ نَ العِ  ياةِ الحَ  هذهِ ي بِ عنِ ل نَ نَّنا أ يفَ ُت كَ جبْ ِم ،وعَ عل  ياِة المُ حَ 

 .  اتِ للذ   اار  كَ إنْ  اهدُ وأش   ةِ انيَّ األنَ  عنْ  اهَ عدُ أبْ  نَّهاألفِ  هنِ المِ  رفُ ها أشْ ا أنَّ .فأمَّ  القِ ى اإلطْ علَ 

إلى  هكِ نْ المُ  ملهِ عَ  راتِ مَ ثَ  ملَ يحْ إل لِ  يلَ الل   هرُ سْ ويَ  بُ ق  نَ ويُ  مُ ويتعل   درسُ ول يَ  هِ لتالميذِ  بلْ  هِ سِ نفْ لِ  يشُ عِ ل يَ  لمَ عَ المُ  أنَّ  فَ يْ ى كَ رَ أل تَ 

 جديد   وج  فَ  هُ حل  مَ  ، وحلَّ  ج  فوْ  هِ امِ أمِ  ى منْ ضَ مَ  نةُ الس   هتْ حتى إذا انتَ  ، باحِ في الص   راسةِ الد   على مقاعدِ  هُ ونَ تظرُ نْ يَ  الذينَ  ؤلءِ هَ 
 ى .األولَ  تهُ يرَ عه سِ مَ  علمُ المُ  عاودُ يُ 

ُ  علمِ المُ  نظرِ  تحتَ  يالُ األجْ  مرُّ وهكذا تَ   الحِ الس  بِ  ونَ بُ ارِ حَ يُ  الحياةَ  مونَ تحِ ويقْ  باءُ واألدُ  ونَ رُ صوِ والمُ  عراءُ والش   طالُ األبْ  هانْ مِ  ، فينشأ

 . ولُ جهُ المَ  لُ طَ البَ  ذلكَ  ديهمْ في أيْ  هُ عَ الذي وضَ 

 دقة  حْ مُ  العيونِ  راتُ وعشَ  ويناقشُ  رحُ شْ ا يَ ة ، فهو أبد  احَ رَ  لهُ  يحُ تِ ل تُ  علمُ يها المُ فِ  ملُ عْ التي يَ  اعاتِ الس   ؛فألنَّ  هنِ المِ  قُّ ها أشَ ا أن  وأم  
 ه وعشرات األذان مصغية إلى كلماته .إليِ 

 ..   مْ ديكِ أيْ  نعُ صُ  المَ العَ  ا أنَّ رف  وشَ  زاء  ا وجَ ر  كم فخْ بُ سْ !   حَ  علمونَ ها المُ أيُّ 
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 ( وذلك بوضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة :  7إلى 1عن األسئلة التالية ) من  أجيبيبعد قراءتك للنص السابق 

 مرادف كلمة ينقب : 1

 د/  يكتب  ج/  يخفي  ب/  يحفر  أ/ يبحث  

 في الفقرة الثالثة الضمير الذي تحته خط ) منها( يعود على : 2

 د/ األبطال ج/  األدباء ب/  األجيال   أ/  المعلمون  

 الجملة الدالة على أن مهنة التعليم  مهنة شريفة :  3

أ/ بعيدة عن األنانية وإنكار  
 الذات 

ب/ مارس التعليم في 
 مطلع شبابه 

ج/ تمر األجيال تحت نظر 
 المعلم 

د/ الساعات  التي يعمل فيها 
 المعلم ال تتيح له الراحة 

 الجملة التي تمثل رأي الكاتب  :  4

ب/تمر األجيال تحت نظر  أ/مهنة التعليم أشرف المهن  
 المعلم 

ج/ مهنة التعليم بعيدة عن 
 األنانية 

د/ المعلم يشرح وعشرات 
 العيون محدقة إليه 

 الجملة الدالة على أن مهنة التعليم أشق المهن :  5

أ / بعدها عن األنانية  
 وأشدها إنكار اللذات 

ب/ المعلم ال يعيش لنفسه 
 بل لتالميذه 

ج/ مارس التعليم مطلع 
 شيابه 

الساعات التي يعمل فيها د/ 
 المعلم ال تتيح له الراحة

 البطل المجهول العنوان المناسب للفقرة : 6

 د/ الخامسة ج/  الرابعة ب/  الثالثة  أ / األولى  

 عكس كلمة األنانية :  7

 د/ الكرم  ج/ اإليثار التواضعب/  أ / التعاون  
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 نموذج اإلجابة

 مرادف كلمة ينقب : 1

 د/  يكتب  ج/  يخفي  ب/  يحفر   أ/ يبحث 

 في الفقرة الثالثة الضمير الذي تحته خط ) منها( يعود على : 2

 د/ األبطال ج/  األدباء   ب/  األجيال أ/  المعلمون  

 الجملة الدالة على أن مهنة التعليم  مهنة شريفة :  3

بعيدة عن األنانية وإنكار أ/  
  الذات

ب/ مارس التعليم في 
 مطلع شبابه 

ج/ تمر األجيال تحت نظر 
 المعلم 

د/ الساعات  التي يعمل فيها 
 المعلم ال تتيح له الراحة 

 الجملة التي تمثل رأي الكاتب  :  4

 أ/مهنة التعليم أشرف المهن 
. 

ب/تمر األجيال تحت نظر 
 المعلم 

ج/ مهنة التعليم بعيدة عن 
 األنانية 

د/ المعلم يشرح وعشرات 
 العيون محدقة إليه 

 الجملة الدالة على أن مهنة التعليم أشق المهن :  5

أ / بعدها عن األنانية  
 وأشدها إنكار اللذات 

ب/ المعلم ال يعيش لنفسه 
 بل لتالميذه 

ج/ مارس التعليم مطلع 
 شيابه 

الساعات التي يعمل فيها د/ 
 المعلم ال تتيح له الراحة

 البطل المجهول العنوان المناسب للفقرة : 6

 د/ الخامسة ج/  الرابعة  ب/  الثالثة أ / األولى  

 عكس كلمة األنانية :  7

 د/ الكرم  إليثارج/ ا التواضعب/  أ / التعاون  
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 مملكتنا تبني حياتها

تهتم مملكتنا الحبيبة وتعتني بتنمية كل موارد الثروِة. وقد تُظن أن الثروةَ تأتي من الزراعة ِوالّصناعِة      
 والتجارِة وحدها، أو من النفط وغيره مما يُستخرج من باطِن األرض.

ية التي تقوُم على تنميِة ُهناك ثروةٌ أُخرى غاليةٌ لها قيمة كبيرةٌ. أتدري ما هذِه الثروةُ؟ إنّها الثروة البشر    
 الِفكر، وتدريِب اليد.

إنك أيّها التلميذُ ثروةٌ يَنُشدها الوطُن إذا خرجَت إلى الحياِة، وأنِت قادٌر أن تمدَّ وطنَك بعطاء يقويه، ويزيُد     
 قدرتَه في أّيِ مجال من مجاالِت العمل والنّشاط.

ثروةٌ، والمهن التي تحتاج إليها بالٌد كبيرةٌ كبِالدنا كثيرةٌ؛ تحتاج وكلُّ يد قديرة وُمدربة على ِمهنٍة من المهن     
إلى البنّاء الماهر، والنجار البارعِ، والحداد المدرِب، والخراط الُمتقن، والمهندس الخبيِر باألدواِت الكهربائية: 

 كالمذياع، والتلفاز، وأجهزة التكيف والتبريد، وغير ذلك من الصناعات الدقيقة. 

وتعمُل المملكة على بناء هذه الثروة البشرية؛ ولهذا أعدت الكثير من مراكز التدريب المهني، وجندت لها     
 المدربين، وزودتها بحاجتها من اآلالت.

ومن المظاهر التي تبشر بالخير، وتدل على زيادة الوعي ـ النظرة الجديدة للفني السعودي، فهو يقدر المهنة،     
حياته، وفي حياة وطنه. ويُنتظر أن تزاد هذه المراكز، ويزداد اإلقبال عليها، وتتحقق بذلك  ويعرف لها أثرها في

 كفاية البالد من المواطنين المهرة في ُمختلف المهن.

  



 لمرحلة االبتدائية                                                     اختبار القراءة ل

 

 

 ( وذلك بوضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة :  7إلى 1عن األسئلة التالية ) من  أجيبيبعد قراءتك للنص السابق 

 جندت لها المدربين( : (مرادف كلمة  1

 د/ دربت  ج/ كافأت  ب/ حصرت   أ/ هيأت  

 اليد العاملة المدربة في المملكة من موارد الثروة : 2

 د/ البشرية   ج/ الزراعية    ب/ التجارية  أ/ الصناعية   

 الفكرة الرئيسة للفقرة الرابعة  : 3

أ/ عناية المملكة بموارد  
 الثروة  

ب/ مراكز التدريب 
 د/ المظهر الجديد للشباب   ج/ كل يد مدربة ثروة    وأغراضها   

 وتتحقق بذلك كفاية البالد من المواطنين المهرة في ُمختلف المهن، يفهم من هذه العبارة: 4

 
أ/ سد حاجة البالد من 

المواطنين الماهرين في 
 المهن

ب/ عدم وجود حاجة 
البالد من المواطنين 
 الماهرين في المهن

ج/ قلة المواطنين 
 الماهرين في المهن

د/ وجود مواطنين ومقيمين 
 ماهرين في المهن

 العنوان المناسب لمغزى النص  :  5

 د/  الصناعات الدقيقة ج/ موارد الثروة  ب/ اليد العاملةُ ثروةٌ  أ / التدريب للمهن   

 نظرة المجتمع السعودي سابقا إلى العمل المهني تدل :  6

ج/ نفور المجتمع من  ب/ زيادة الوعي   أ/ تقدير المهنة  
 العمل المهني   

د/ زيادة أعداد الفنيين 
 السعوديين 

 تنميِة الِفكر و تدريِب اليد هما أساس الثروة البشرية ، رأيِك في العبارة السابقة:   7

 د/  صحيحة ج/ مستبعدة مستحيلةب/  أ/ خاطئة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لمرحلة االبتدائية                                                     اختبار القراءة ل

 

 نموذج اإلجابة

 جندت لها المدربين( : (مرادف كلمة  1

 د/ دربت  ج/ كافأت  ب/ حصرت    هيأتأ/  

 اليد العاملة المدربة في المملكة من موارد الثروة : 2

   البشريةد/  ج/ الزراعية    ب/ التجارية  أ/ الصناعية   

 الفكرة الرئيسة للفقرة الرابعة  : 3

أ/ عناية المملكة بموارد  
 الثروة  

ب/ مراكز التدريب 
 وأغراضها   

 د/ المظهر الجديد للشباب      / كل يد مدربة ثروةج

 وتتحقق بذلك كفاية البالد من المواطنين المهرة في ُمختلف المهن، يفهم من هذه العبارة: 4

سد حاجة البالد من أ/  
المواطنين الماهرين في 

 المهن

ب/ عدم وجود حاجة 
البالد من المواطنين 
 الماهرين في المهن

ج/ قلة المواطنين 
 الماهرين في المهن

د/ وجود مواطنين ومقيمين 
 ماهرين في المهن

 العنوان المناسب لمغزى النص  :  5

 الصناعات الدقيقة  د/ ج/ موارد الثروة  اليد العاملةُ ثروةٌ ب/  أ / التدريب للمهن   

 نظرة المجتمع السعودي سابقا إلى العمل المهني تدل :  6

نفور المجتمع من ج/  ب/ زيادة الوعي   أ/ تقدير المهنة  
    العمل المهني

د/ زيادة أعداد الفنيين 
 السعوديين 

 رأيِك في العبارة السابقة:  تنميِة الِفكر و تدريِب اليد هما أساس الثروة البشرية ،  7

 صحيحةد/   ج/ مستبعدة ب/ مستحيلة أ/ خاطئة 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لمرحلة االبتدائية                                                     اختبار القراءة ل

 

 (4نموذج )                                                                                            

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

اعُ    الطَّمَّ

 تدلْت أغصاُن شجرِة الكرِز خارَج سياجِ البستاِن ،فرآها رجل  يمرُّ مْن هناَك كل يوٍم قاص دا مكاَن عملِه ، فوقَف يتأمُل ويتمنَى 

 .لمحهُ صاحُب البستاِن ، فاقترَب منه قائال  : لو يستطيُع أْن يقطف منها  

 ـ ُكْل ما تشاُء أيُّها الرجُل ، فأنا قد سمحُت للعابرين بقطِف ما تدل ى خارَج السوِر . 

 ُسرَّ الرجُل بموقِف البستاني ، وصاَر كل صباحٍ يقُف عند الشجرِة ويأكُل منها ...إلى أن جاء يوم  خاطَب فيه نفَسهُ : 

ا. ـِلماذا ل  أحمُل لزوجتِي وأولِدي شيئ ا من هذِه الثماِر ؟فكْم حدثتهم عنها ، وكْم تمنَّوا أْن آتيهم بها . إنَّهم يُحبوَن الكرَز كثير 

قفَز الرجُل عن ال سوِر وصعَد إلى أعلى الشجرِة وقطَف سلة  صغيرة  ، وفي يوٍم لحٍق فعَل فعلته ذاتها وقطَف سلةَ أكبر وتكررْت 

 ِه دوَن أْن يدري صاحُب البستاِن بأمرِه .ُمحاولتِ 

ا من فوِق السور فاجأه كلُب الحراسِة بهجومٍ  ا من الثماِر اليانعِة وهمَّ بمغادرِة البستان قافز   ذات مرة وبعَد أن مأل صندوق ا كبير 
ُق له ثيابَه ويعضُّهُ في مختلِف أنحاِء جسِمِه .     ُمباغٍت وبدأَ يمز 

  



 لمرحلة االبتدائية                                                     اختبار القراءة ل

 

 ( وذلك بوضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة :  7إلى 1عن األسئلة التالية ) من  أجيبيبعد قراءتك للنص السابق 

 مرادف كلمة اليانعة : 1
 د/ الفاسدة   ج/ اليابسة   ب/ الناضجة   أ/ القاسية   

 كان الرجل يذهب كل يوم قاصدا : 2

 د/ بستانه   ج/ السوق   ب/  منزله   أ/  عمله  

 زمن وقوع أحداث هذه القصة :  3

 د/ كل شهر   ج/ كل أسبوع   ب/ كل يوم  أ/ كل صباح   

 العنوان المناسب لمغزى النص :  4

 د/ الرجل والبستان   ج/ عاقبة الطمع   ب/شجرة الكرز   أ/الهجوم المباغت  

 ( على   هيعود الضمير الذي تحته خط  في جملة ) وتكررت محاوالت 5

 د/ األوالد  ج/ الكلب  ب/ الرجل    أ /  صاحب البستان   

 الحدث الذي يلي قطف الرجل سلة صغيرة : 6

أ / يقف عند الشجرة يأكل  
 منها 

ويتمنى أن  ب/  يتأمل
 يقطف منها 

 د/ قطف سلة أكبر  كبيرا  اج/  مأل صندوق

 المقصود من كلمة لمحه صاحب البستان :  7

 د/ سمعه   ج/  ضربه  ب/ رآه  صاح به أ /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لمرحلة االبتدائية                                                     اختبار القراءة ل

 

 نموذج اإلجابة

 مرادف كلمة اليانعة : 1

 د/ الفاسدة   ج/ اليابسة     ب/ الناضجة أ/ القاسية   

 كان الرجل يذهب كل يوم قاصدا : 2

 د/ بستانه   ج/ السوق   ب/  منزله    عملهأ/   

 زمن وقوع أحداث هذه القصة :  3

 د/ كل شهر   ج/ كل أسبوع   ب/ كل يوم    كل صباحأ/  

 العنوان المناسب لمغزى النص :  4

 د/ الرجل والبستان     عاقبة الطمعج/  ب/شجرة الكرز   أ/الهجوم المباغت  

 ( على   هيعود الضمير الذي تحته خط  في جملة ) وتكررت محاوالت 5

 د/ األوالد  ج/ الكلب     الرجلب/  أ /  صاحب البستان   

 الحدث الذي يلي قطف الرجل سلة صغيرة : 6

أ / يقف عند الشجرة يأكل  
 منها 

ب/  يتأمل ويتمنى أن 
  قطف سلة أكبرد/  كبيرا  اج/  مأل صندوق يقطف منها 

 المقصود من كلمة لمحه صاحب البستان :  7

 د/ سمعه   ج/  ضربه   رآهب/  صاح به أ /  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لمرحلة االبتدائية                                                     اختبار القراءة ل

 (5نموذج )                                                                   
 

   

 

 

 

 الط ائر  الحكيمُ 

َها  ا يسكُن بيت ا بعيد ا ، وكاَن إذَا انقَضى الشتاُء يركُب عربة  مْن الغيوِم تجر  في قديِم الزماِن كاَن فصُل الربيِع فتى وسيم 

طيور  جميلة  ويحلُّ باألرِض وبحلوِلِه تتفجُر الينابيُع والعيوُن وتنبثُق األعشاُب وتخضرُّ أوراُق األزهاِر وتتفتُح الزهوُر 

 طيوُر .وتبتهُج ال

 ة  فيويزوُر هذا الفتَى كلَّ ممالِك األرِض وبمروِرِه تدبُّ الحياةُ في حقوِلَها المي ِتِة ومراِعيها المقفرِة ، لكْن كانْت هناَك مملك
 دة   .فيَها إل  زهور  قليلة   ول تشُدو فيَها إل  طيور  معدو تُ أقَصى األرِض لْم يهتِد إليَها الفتَى فظلَّْت قاحلة  ل تنب

 ذاَت يوٍم  تجمعْت هذِه الطيوُر والزهوُر وعزمْت علَى الرحيِل إلى الممالِك المجاورِة ؛ ألنَّها ملَّْت النتظاَر ويئسْت مْن قدومِ 
ا : أترحليَن أيتَها الطيوُر والزهوُر من موطنِك ؟  ا استوقفَها وسألَها مستنِكر  ا عجوز   الفتى ، لكنَّ طائر 

بيُع وملْلنَا من طوِل النتظاِر . قالْت : ماذَا نفعلُ   ؟ لقْد تأخَر الرَّ

ا  سيأتِي   . ل تيأُسوا .   قاَل : لكنَّهُ حتم 

ِق ، حاَم فقالْت : ومتى سيكوُن ذلَك ؟ فكََّر الطائُر قليال  ، ثمَّ غاَب وعاَد بفراٍش بدأَ يهمُس إليِه بكالٍم قبَل أْن يأذَن لهُ بالنطال

ا تحَت شجرِة لوٍز مزهرٍة ، حطَّ  ىطاَر بعيد ا ، دخَل الفراُش إلَ  الفراُش لحظاٍت ثمَّ  المملكِة المجاورِة فوجَد الفتَى الوسيَم نائم 

 علَى يدِه ، ففتَح الفتَى عينيِه وهمَس :

 آه ، ما أجمَل هذا الفراَش !

َك الفتَى أصابعهُ خلسة  وحاوَل القبَض عليِه لكنَّ الفراَش طاَر مْن يدِه وح بعِد خطوٍة منهُ ، وقَف الفتَى وتقدَم  ىطَّ علَ حرَّ

 ي دِ ينحوهُ فإذَا بالفراِش يهرُب ويحطُّ علَى بعِد خطواٍت منهُ ، أسرَع الفتَى الوسيُم ليلحَق بالفراِش وقاَل : لْن أترَكهُ يفرُّ مْن 

بيُع الماِء وصارْت المروُج خضراَء والتفتْت وظلَّ يعُدو خلفَهُ ساعاٍت وساعاٍت حتَى دخَل المملكةَ القاحلةَ فبدأْت تنفجُر ينا
 ( الطيوُر والزهوُر لبعِضَها وقالْت :  ) يا للطائُر الحكيمُ 

 

 



 لمرحلة االبتدائية                                                     اختبار القراءة ل

 ( وذلك بوضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة :  7إلى 1عن األسئلة التالية ) من  أجيبيبعد قراءتك للنص السابق 

 مرادف كلمة تنبثق  : 1

 د/ تصفر  ج/ تموت   ب/ تختفي أ/ تظهر    

 العنوان المناسب للفقرة األولى للنص : 2

 د / الرحيل  ج/ حلول الربيع  ب / الممالك القاحلة   أ / بحث الطائرعن حل   

 يبدأ الربيع حسب النص عندما  3

أ / يركب الفتى عربة من  
 الغيوم تجرها طيور جميلة 

يركب الفتى عربة  ب  /
من الغيوم تجرها طيور 

 جميلة ويحل باألرض 
ج / تعود الطيور ويطير 

 الفراش
د/ تخضر أوراق األشجار 

 وتتفتح األزهار 

 الهاء في كلمة ) بحلوله ( في الفقرة األولى تعود إلى 4

 د / الربيع  ج / الينابيع  ب / الفراش أ/ زمان  

 عكس كلمة ) أقصى األرض (   5

 د / أبعد  ج / أوسط  ب / أقرب  أ / أجمل  

 الهدف الذي يرمي إليه الكاتب من خالل النص  6

 د / الفراش الجميل  ج / االستمتاع بالربيع  ب / التمسك باألوطان  أ / الربيع فصل جميل  

 الحدث الذي يلي قدوم الفتى الوسيم  7

 د / انفجار الينابيع  ج / انتشار الفرح  ب / اتخاذ قرار الرحيل  أ / ظهور الطائر الحكيم  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لمرحلة االبتدائية                                                     اختبار القراءة ل

 نموذج اإلجابة

 مرادف كلمة تنبثق  : 1

 د/ تصفر  ج/ تموت   ب/ تختفي    تظهرأ/  

 العنوان المناسب للفقرة األولى للنص : 2

 د / الرحيل   حلول الربيعج/  ب / الممالك القاحلة   أ / بحث الطائرعن حل   

 يبدأ الربيع حسب النص عندما  3

أ / يركب الفتى عربة من  
 الغيوم تجرها طيور جميلة 

ب  / يركب الفتى عربة 
من الغيوم تجرها طيور 

  جميلة ويحل باألرض
ج / تعود الطيور ويطير 

 الفراش
د/ تخضر أوراق األشجار 

 وتتفتح األزهار 

 ( في الفقرة األولى تعود إلى الهاء في كلمة ) بحلوله 4

  د / الربيع ج / الينابيع  ب / الفراش أ/ زمان  

 عكس كلمة ) أقصى األرض (   5

  أبعدد /  ج / أوسط  ب / أقرب  أ / أجمل  

 الهدف الذي يرمي إليه الكاتب من خالل النص  6

 د / الفراش الجميل  ج / االستمتاع بالربيع   التمسك باألوطانب /  أ / الربيع فصل جميل  

 الحدث الذي يلي قدوم الفتى الوسيم  7

 د / انفجار الينابيع  ج / انتشار الفرح   اتخاذ قرار الرحيلب /  أ / ظهور الطائر الحكيم  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لمرحلة االبتدائية                                                     اختبار القراءة ل

 ( 6نموذج )                                                                                                         
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اُر والصحراءُ األشج

اُت ْو ُمْنَخِفَضٍة. النَّباتالنَّباتاُت الت ِي تَعيُش فِي الصَّحاري َعلَْيها أَْن تَقْضَي فَتَراٍت َطويلَة  بِدوِن ماٍء فِي َدَرجاِت َحراَرٍة عاِليٍَة أَ 

ْحراِويَّةُ تَعيُش َحياة  ُمْختَِلفَة  َعْن تِْلَك النَّباتاِت الت ِي تَْنمو فِي اْلَمناِطِق األُ  ْحراِويَِّة. فََمثاَل : سيقاُن الت ِيِن الصَّ ْخرى َغْيِر الصَّ
 ِت. الشَّْوكي  ُمفَْلَطَحة  َخْضراُء ؛ ألنَّها تَْختَِزُن اْلِغذاَء َواْلماَء، َول توَجُد أَْوراق  َحقيِقيَّة  َعلى َهذا النَّبا

الت ِي تَْحِمي بِها اْلَحيَواَن ِمَن اْلَحراَرِة الشَّديَدِة الْرتِفاعِ أَِو الْنِخفاِض، يُْمِكُن ِللشُّعَْيراِت أَْن تَْحِمَي النَّبات بالطَّريقَِة نَْفِسها 

 َوِهَي أَْيضا  قاِدَرة  َعلى التَّْقليِل ِمْن فَقِْد اْلماِء. 

ُر ِمْن مائِ  ْحراِويَّة لَها أَْوراق  َصغيَرة  َسميَكة  ذاُت َسْطحٍ ل يَتَبَخَّ ُق ُجذوُرهابَْعُض النَّباتاِت الصَّ  ها ِسوى النَّْزُر اْليَسيُر، َوتَتَعَمَّ

 . فِي التُّْربَِة بَْحثا  َعِن اْلماءِ  اير  س



 لمرحلة االبتدائية                                                     اختبار القراءة ل

 ( وذلك بوضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة :  7إلى 1عن األسئلة التالية ) من  أجيبيبعد قراءتك للنص السابق 

 : سيقان التين الشوكي مفلطحة خضراء  ألنها 1

االسهام في حماية د/   ج/  تختزن الغذاء والماء مضرة للنباتاتب/   مفيدة للتصحر أ/  
 النباتات 

 بحثا عن : تتعمق جذور النباتات الصحراوية في التربة 2
 المعادند/   الهواءج/    الماء ب/     الضوءأ/   
 للنص : العنوان األنسب  3

 د ـ ضرورة الماء للنباتات  ج ـ الحياة في الصحراء ب/ أثر الصحراء  أ/ النباتات الصحراوية  
 

 : معنى كلمة مفلطحة 4
 صغيرةدـ       متسلقةج ـ  ضيقة ب ـ     منبسطة أـ  
 :نفهم من هذه العبارة ) اليتبخر من ماء النبتة سوى النزر اليسير (  5

أن الماء يتبخر من الماء أ ـ  
 كثيرا

ليتبخر من أن الماء ب ـ 
  النبتة

أن الماء يتبخر من ج ـ 
    النبتة قليال

 أن الماء يبقى في النبتةد ـ 
 

  الجملة الصحيحة حسب النص  6

 
النباتات غير أ ـ  

الصحراوية تعيش حياة 
شبيهة بحياة النباتات 

 الصحراوية  

النباتات الصحراوية ب ـ 
تعيش في ظروف تختلف 

عن النباتات غير 
     الصحراوية 

ل فرق بين جميع ج ـ 
 النباتات في أي منطقة 

النباتات الصحراوية اقر د ـ 
للنباتات التي تعيش في 

 البحار 

 وظيفة الشعيرات الموجودة في النبات  7

 د/  تساهم في التصحر   ج/ تحميها من األمطار  ب/ تبعد عنها الحيوانات  أ/ تساعدها على التكيف   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجابةنموذج 
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  سيقان التين الشوكي مفلطحة خضراء  ألنها 1

االسهام في حماية د/   تختزن الغذاء والماءج/   مضرة للنباتاتب/   مفيدة للتصحر أ/  
 النباتات 

 بحثا عن  تتعمق جذور النباتات الصحراوية في التربة 2
 المعادند/   الهواءج/     الماءب/     الضوءأ/   
  العنوان األنسب  3

 د ـ ضرورة الماء للنباتات  ج ـ الحياة في الصحراء ب/ أثر الصحراء   النباتات الصحراويةأ/  
 

 معنى كلمة مفلطحة 4
 صغيرةدـ       متسلقةج ـ  ضيقة ب ـ      منبسطةأـ  
 نفهم من هذه العبارة ) اليتبخر من ماء النبتة سوى النزر اليسير (  5

الماء يتبخر من الماء أن أ ـ  
 كثيرا

أن الماء ليتبخر من ب ـ 
  النبتة

أن الماء يتبخر من ج ـ 
    النبتة قليال

 أن الماء يبقى في النبتةد ـ 
 

 الجملة الصحيحة حسب النص  6

 
النباتات غير أ ـ  

الصحراوية تعيش حياة 
شبيهة بحياة النباتات 

 الصحراوية  

النباتات الصحراوية ب ـ 
ي ظروف تختلف تعيش ف

عن النباتات غير 
      الصحراوية

ل فرق بين جميع ج ـ 
 النباتات في أي منطقة 

النباتات الصحراوية اقر د ـ 
للنباتات التي تعيش في 

 البحار 

 وظيفة الشعيرات الموجودة في النبات  7

 
 تساهم في التصحر    د/ ج/ تحميها من األمطار  ب/ تبعد عنها الحيوانات    تساعدها على التكيفأ/  
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 (  7نموذج )                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من أعالِم المسلمين ابن بطوطة 

هجرية استقرَّ شيخ  في الخمسين من عمِرِه عائد ا من بالِد الشرِق 745 في مدينةَ ـ فاس ـ ببالَد المغرَب األقصى ،عام 

األقصى ، وأخذ يقصُّ من أخباِر هذه البالد البعيدِة ما أثار دهشةَ السامعيَن واستغرابَهم وكاَن سلطاُن فاس نفسه ممن 
َن ما يمليه ذلك الرحال  ةُ الفذُّ من أخباِر رحلتِِه .أُعجَب بأحاديِث ذلك الشيخ وأمَر أحَد كتَّابِه أْن يُدو 

هجرية في شماِل المغرِب وتفتحْت مواهبُهُ حين أصبَح شاب ا 703ُولد الرحالة   من أبوين كريمين في مدينِة طنجة سنة 

 ثُ رشيد ا في الثانية والعشرين من عمره ، ومالْت نفسه إلى الذهاِب إلى بيِت هللا الحراِم ألداِء فريضِة الحجِ فجاَء هذا الحد

ا وشملْت  في حياتِه ليدفعه إلى أْن يبدأ حياةَ الرتحاِل  والتجواِل برحالٍت طويلٍة ، استغرقْت من حياتِِه ثمانية  وعشرين عام 
الجزائَر وتونَس ومصَر والشاَم والحجاَز وروسيا والعراَق واليمَن والهند والصيَن و زاَر األندلَس والسودان .ووصَف هذه 

 ) تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار (. الرحالِت في كتابهِ 

ا عن الحالِة الجتماعية في بلداِن  العالِم اإلسالمي في عصرِه ومما يسَّر لبِن بطوطِة سبيَل  حوى هذا الكتاُب صور 

ها من في العيِش ، وما يصاحب الرتحاِل والتنقِل بين البلداِن ، طبيعة  العالِم اإلسالمي علَى عهدِه فقد كانْت تتصُف بالبساطةِ 
ا في  مظاهَر تكفُل للمسافِر الطمأنينةَ والراحةَ ؛لذا كانْت الطرق آهلة  بالمسافرين ، فسافَر ابن بطوطة إلى حيث شاَء مندمج 

 ركِب تجاريٍ أو مَع قافلِة حجاجٍ ، متمتع ا بثماِر األمن  الذي ساد هذ العالم .
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 ( وذلك بوضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة :  7إلى 1عن األسئلة التالية ) من  أجيبيق بعد قراءتك للنص الساب

 عاش ابن بطوطة طفولته في : 1
 د/ العراق    ج/ فاس    ب/ طنجة   أ/ الشام   
 ( يعود الضمير )الهاء ( على : ه) وأمر أحد كتاب 2
 د/  سلطان فارس   ج/ كاتب السلطان   ب/  والدي ابن بطوطة    أ/  ابن بطوطة  
 الحدث الذي دفع ابن بطوطة لحياة االنتقال واالرتحال   3
أ/ خروجه ألداء فريضة  

 الحج   
 د/ خروجه لمدينة فاس   ج/ خروجه للتجارة    ب/ خروجه طلبا للعلم

 العنوان المناسب لمغزى النص :  4
 د/ مؤلفات ابن بطوطة    ج/ مشاهدات ابن بطوطة    ب/الرحالة ابن بطوطة    أ/ الرحالة المسلمون  
 تضمن كتاب )تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار (  وصفا للحياة  5
 د/ الطبيعية   ج/ االقتصادية    ب/ السياسية     أ /  االجتماعية    
 آخر رحالت ابن بطوطة كانت لبالد:  6
 د/ الشرق األقصى   ج/ مصر والشام    ب/  الجزائر وتونس    أ / المغرب األقصى     
 مرادف كلمة آهلة بالمسافرين   7
 د/ خالية    ج/  ممتلئة   ب/ مطمئنة  أ / آمنة   
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 نموذج اإلجابة

 عاش ابن بطوطة طفولته في : 1
 د/ العراق    ج/ فاس      طنجةب/  أ/ الشام   
 ( يعود الضمير )الهاء ( على : ه) وأمر أحد كتاب 2
 د/  سلطان فارس     كاتب السلطانج/  ب/  والدي ابن بطوطة    أ/  ابن بطوطة  
 الحدث الذي دفع ابن بطوطة لحياة االنتقال واالرتحال   3
خروجه ألداء فريضة أ/  

    الحج
 د/ خروجه لمدينة فاس   ج/ خروجه للتجارة    ب/ خروجه طلبا للعلم

 العنوان المناسب لمغزى النص :  4
 د/ مؤلفات ابن بطوطة    ج/ مشاهدات ابن بطوطة       الرحالة ابن بطوطةب/ أ/ الرحالة المسلمون  
 تضمن كتاب )تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار (  وصفا للحياة  5
 د/ الطبيعية   ج/ االقتصادية    ب/ السياسية        االجتماعيةأ /   
 آخر رحالت ابن بطوطة كانت لبالد 6
   الشرق األقصىد/  ج/ مصر والشام    ب/  الجزائر وتونس    أ / المغرب األقصى     
 مرادف كلمة آهلة بالمسافرين   7
 د/ خالية      ممتلئةج/   ب/ مطمئنة  أ / آمنة   
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