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 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض

 التشخيص لبرنامج تعزيز املهارات للمرحلة االبتدائية  اختبار   إدارة اإلشراف التربوي 
                                                                                               

 اللغة العربية                                                         املادة
ابع ال                                                             املستهدف   صفال    بتدائياال ر

  املدرسة   اسم الطالب/ة
 أجب عن األسئلة اآلتية: 
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 املستهدفة  املهارة
  )القراءة( قراءة سليمة( كلمة 800  – 250قراءة نص عدد كلماته )

 من نصوص الكتاب املقرر. 
 صحة الضبط تمثيل املعنى  الطالقة وضوح الصوت 

    
 فهم النص املقروء فهًما عميًقا.  املستهدفة  املهارة 2

 ِتما أمجلك من فراشٍة! اكتمَل مجاُل لوحيت بِك. رّد: وقفت الفراشُة على لوحٍة رمسها الرّساُم فنظَر إليها قائاًل       
نها جبمالي، وأنا بني األزهاِر اليت تناديين كي ُأَزّي ارمسين واجعلين يف لوحٍة مجيلٌة. الفراشُة: نعم ، نعم أنا فراشٌة

حنلًة فخاطبْتها قائلًة: أّيُتها  !  وبينما هي تنتقُل بنَي األزهاِر رأْتا! وإىل جناحيَّ ما أروعهماوانظْر إىل ألواِني ما أبدعه
 لي فقط ، هّيا اذَهيب مْن هنا. إىل أيَن أنِت ذاِهَبٌة؟ هذه األزهارُُ النَّحلُة

ولِكْن لو كاَن لساُنها  وما أحالها! نَظَرِت الّنحلُة إىل الفراشِة وهي تقوُل يف نفِسها: يا سبحاَن اهلل ما أمجَلها!       
ها ! أال َتعَلُم أّن اجلماَل مجاُل الّروِح والّنفِس، وليَس مجاَل الوجِه واللباِس، ثمَّ انَطَلَقِت الّنْحَلُة ُحلًوا مثَل جسِمها وألواِن

 ٍد.َتْجَمُع رحيَق األزهاِر لَتصَنَع عساًل شهيًّا، وفجأًة مِسعِت الّنحلُة والفراشُة َصْوَت َوَلَدْيِن يتحّدثان، ومعُهما شبَكُة صْي
 نصطادها وُنِريها أصحابنا؟  أنك ذه الّنحلِة، ما رأُيانُظْر إىل ه -  
اجلميلِة  األلواِنذات  ال يا صديقي، هذه الّنحلُة جتَمُع لنا العسَل، اتُرْكها وشأَنها، ولكْن انُظْر إىل هذِه الفراشِة -  

 اليت العَمَل هلا إاّل التنُقل بني األزهاِر. 
 َنًة وُيْسَرًة ِلُتِرَيُهما مجاَلها، وإذا بَشَبَكِة الّصيِد ُتْمِسُك بها.فراشُة َتَتماَيُل مْيطارت النحلُة بعيًدا عن األزهاِر وبقيت ال   

 أ( مهارة الفهم واالسترجاع:)

 :من الشخصيات الواردة يف النص     
 العجوز د الراعي ج  الرسام ب املزارع أ

 املباشر: )ب( مهارة االستدالل 
 :" علىولِكْن لو كاَن لساُنها ُحلًوا  وما أحالها! النحلة" يا سبحان اهلل ما أمجَلها!يدل قول    

 أ
استهتار النحلة 

 بالفراشة
 ب

تعالي النحلة على  
 الفراشة

 ج
تعجب النحلة من 

 الفراشة
 د

خوف النحلة على 
 الفراشة

 والدمج: )ج( مهارة التفسري 
 :!( أنها ا!، وإىل جناحيَّ ما أروعهم األواني ما أبدعهوانظر إىل ) نفهم من قول الفراشة   

 ذكية د                      مستهرتة ج ساذجة  ب مغرورة أ
 )د( مهارة التقييم والنقد:

 العنوان املناسب للنص السابق:
 الفراشة والنحلة د النحلة والرسام ج النحلة والصياد ب الفراشة والرسام أ

 

 الدرجة املستحقة
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  إدارة اإلشراف التربوي 

 أسئلة اختبار التشخيص لبرنامج تعزيز املهارات للمرحلة االبتدائية تابع 
 

 اللغة العربية                                                                         املادة
 االبتدائي  الرابع                                                                         الصف املستهدف 

  املدرسة   اسم الطالب/ة
 أجب عن األسئلة اآلتية: 

 

 كتابة نص قصير كتابة صحيحة خالية من األخطاء )اإلمالء(. املستهدفة  املهارة 3

 ب ما يملى عليك كتابة صحيحة. اكت

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

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

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

 رسم عبارات بخط النسخ رسًما صحيًحا )الخط(. املستهدفة  املهارة 4

 قواعده. االنسخ مراعًي رة التالية خبطاكتب العبا

ي كل  يضح   ـ صلى هللا عليه وسلمـ كان الرسول و األضحى،وعيد  الفطر، بعيدين: عيد يحتفل المسلمون كل عام  

 . سنة بكبشين أملحين أقرنين

 

 

 انتهت األسئلة 


