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  فهم الْمقْروِء:  اَألولُ مسقالْ
  
  

ئنِ األسع أَجِب نٍ ثُمعمبِت يالالت صإِ النقْرا:ليهالّيت ت لَة  
  

يالذَّك رابالْغ  
  

 غُراب شطذَعماٍء  فَأَخ نثُ عحبي .برشيةً يف   لـرج ـدجو
فَكَّر يف حيلَة يستطعِ الْوصولَ إِلَيه. لَم لكنه ، من الْماِء  قَعرِها قَليلٌ

 فَعرلَماذا فَ، الْماَءبِها يقَطَ ؟فَعلْتا  اغريا صرجضِ حنِ األرع قارِهنبِم
ماهرالْماُء قَليالً و فَعتفَار ،ةرةَ يف الْججارقُلُ الْحني رابالْغ رمتسا .

يوها يف يمر فوج ،ةرالْجفيها قَليالً قَليالً الْماُءو عفترى يتلَغَ ، حب
.طْلوبالْم فاعتاالر  

  .شرِب حتى روِيدخلَ الْغراب رأْسه يف الْجرة وأَ
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  ولُ على معلوماتالْبعد اَألولُ: فَهم الْمعىن الصريح / الْحص
  

  )درجات ٤(  ___________________________ لماذا بحثَ الْغراب عنِ ماٍء؟) ١س
  

  )درجات ٤(  _________________________________ ؟) ماذا وجد الْغراب٢س
  

  )درجات ٤(            ) رتبِ األحداثَ التاليةَ حسب ورودها يف النص!٣س
 .وِيى رتح رِبشو ةريف الْج هأْسر رابلَ الْغخأَد  
 تالْ لَناوغراب ةً وجارأَحذَخ ير.ةرميها يف الْج  
 غُر شطع.برشيماٍء ل نثَ عحفَب اب  
  ةرالْماُء يف الْج فَعترى اتح.طْلوبالْم فاعتلَ االرصو  
  

  

ـالْبالثّانـع ـي: فَـدعالْم مـهتـىن الْخنتسا / يـفاج  
  

  )جاتدر ٣(            ) صلْ خطا بين جملَة السببِ وجملَة النتيجة!٤س
   السبب                 النةُتيج  

غُراب شطع                وِيرو رابالْغ رِبش  
ةرالْماُء يف الْج فَعترا            برشيماٍء ل نثُ عحبذَ يأَخ  

  أخذ يرمى الْحجارةَ يف الْجرة        لَم يستطعِ الْغراب أَنْ يصلَ إِىل الْماِء
  

 )درجات ٤(          "، تدلُّ على:الْماَءبِها فَكَّر يف حيلَة يرفَع الْعبارةُ: ") ٥س

 .ِرابغَباِء الْغ     .ِرابذكاء الْغ     ِرابحجم الْغ      رابِ مالِجالْغ  
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 )درجات ٤(            الْعبارةُ: "حتى بلَغَ االرتفاع الْمطْلوب"، تعين:) ٦س

 ىتلَ  حصوفاعتاالر .رابالْغ هريدالَّذي ي  
 .ةرلى الْجلَ إِىل أَعصى وتح  
 .ةرالْج طسلَ إِىل وصى وتح  
 .ةرفَلِ الْجلَ إِىل أَسصى وتح  

  

 )درجات ٤(                    ين:ع" تهارِعقَ" ةُملكَ) ٧س

 ِبهاجان        هاقاع     طْسهاح       لْخهاف  
  

 )درجات ٤(                  " هو:طَقَتلْة "املكَ فرادم) ٨س

 َأخرج       َأبعد      تلَناو       مىر  
  

  )درجات ٣(          !رابِغالْ كاِءلى ذَع لُّدت صالن نم ةًلَمج جرِختسا) ٩س
  

__________________________________________________________  
  

الثّال دعـالْبمد ،فْسريأَفْكـثُ: ت طْبيقتو لومـجعماتـارٍ و 

  
  )درجات ٤(                    :هو النصسلوب ) أ١٠ُس

 .وارحو درس       .ْفَقَط وارح  
 .ْفَقَط درس       .لَه لوبال أُس  

  

  )درجات ٣(              " إِىل:قَعرِهاتعود الْهاُء يف كَلمة ") ١١س
 ْالرابِغ       ْالجرة     ْالحجارة     ْماِءال  
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  درجات) ٣(      (توجد أَكْثَر من جملَة) :صالن بسح ةَحيحالص لَمجالْ طح) أ١٢َس
  .واناتيحكى الْذْأَ رابغالْ نَّ. إ١ِ
٢ . رابإِنَّ الْغيشركَالْ بثري مماِءالْ ن.  
  .ريدلى ما نع لَصحن يكَل ركِّفَنو ةَحيلَالْ لَمعتسن نْ. أ٣َ
  .ةًجارح هلداخمي بِرما ندنع عفتري ماَءالْ نَّ. أ٤َ

  
ةيصالنو ةوِياللُّغ كَّباترظيفَةُ الْموو مونضالْم قْييمت :ابِعالر دعالْب  

  

  )درجات ٣(                ؟ةيف حيلَ رابغالْ ركَّفَماذا ل) ١٣س
  

__________________________________________________________  
  

  )درجات ٣(                ؟رابغالْ هلَعما فَبِ كيأْما ر) ١٤س
  

__________________________________________________________  
  

  

  وِيةغاللُّفَةُ الْمعرِاين: الثّ لُصفَالْ
  
  

  )درجات ١٠(          !غِفارِالْ كانميف الْ )هؤالء،    ههذ،   هذا ( بتكْاُ) ١س
 ________ حجر صغري.  
 ________ جةٌر فيها علٌس.  
 ________ اَألرض مزقَالْبِ ةٌروعحِم.  
 ________ ْالمنقار صغري.  
 ________ اَألوالد لْيبونَع يف الساحة.  
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  )ةدرج ١٢(                  ) استخرِج من النص ما يلي:٢س
 َكلةًم وكْعهاس.      _____________________  
فيها ه كَلماتمةُز ولٍص.  _________  _________  _________  
 كَلمتة نِيرِيفيها ال الْقَم.    _________  _________  
 ةًكَلم فيها ال الشِسمةي.    _________  
  ِنيتمكَلحتتوي على تفَ وينِنحٍت.  _________  _________  
 حروف جر.      _________  _________  _________  

  

  :ماتلكَالْ نزخم نم ةيالالت ماِءسَألل ةًمالئم فاتص بتكْ) ا٣ُس

 أَريالْ تغراب ___________ على الشجردرجات ٨(          .ة(  
 َكسرت جيت الْدجةَر ___________.  
 تالْ لَناوغراب حجبِ ___________ا رمقارِنه.  

 رِشبماًء ت ___________ من النعِب.  
  

  نُزخمالْ
   دوساَأل،      اغريص،      ةَدميقَالْ،     ا ذيذًلَ
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  بريعالت:  الثّالثُ مسقالْ
  
  
  
  

  )درجات ١٠(          ) أَدخلِ الْكَلمات التاليةَ يف جملٍ مفيدة من عندك!١س
عطش: __________________________________________________  

مقار ن: __________________________________________________  

يرتعف : __________________________________________________  

يلقُن  : __________________________________________________  

َةحيل  : __________________________________________________  
  

  )درجات ١٠(          !وانيحالْ كاِءلى ذَع لُّدت أَسطُرٍ ةالثَثَ نم ةًصق بتكْ) ا٢ُس
  

___________________________________________________________  
  

___________________________________________________________  
  

___________________________________________________________  
  

  بالتوفيق والنجاح
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