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  موقع الميار التعليمي

 ثالثقطع امتحانات خارجية علي نمط امتحان نهاية الفصل الدراسي األول للصف ال

     الفهم و االستيعاب: اقرأ القطعة التالية ثم أجب األسئلة التي تليها:أوالً: 

وجهه، فاستيقظ األسد غاضبا ً وأمسك بالفأر وأراد أن  علىفي أحد األيام كان أسد نائما ً في عرينه، فمشي فأر 

 .فأر صغير يساعد أسداً كبيرا ً ساخراً:فضحك األسد وقال  وسأساعدك،اتركني  الفأر:يقتله، فقال له 

خرج األسد فشكر األسد  حتىذ يقرض الشبكة وفي أحد األيام وقع األسد في شباك أحد الصيادين فجاء الفأر وأخ

 مني.لن أسخر بمن هو أضعف  وقال:الفأر 

 األسئلة: 

 أين كان األسد نائما ً؟  -1
......................................................................................... 

 ما رأيك في تصرف األسد عندما سخر من الفأر؟  -2
......................................................................................... 

 ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة: -3
 كبير(  –صغير  –قبيح )ألنه سخر األسد من الفأر  -1
 الصياد الماهر (  –الفأر الصغير  –األسد المغرور  )    أنسب عنوان للقطعة   -2
 مستهزئا ً (  -خائفا ً    -) متعجبا ً         (   ً)ساخرامرادف  -3

  يلي:استخرج من القطعة السابقة ما -4

 كلمة معرفة بأل وتبدأ بحرف شمسي ............... -1
 كلمة بها مد بالياء ............... -2
 كلمة تنتهي بتاء مربوطة ..................... -3
 كلمة تدل على الجمع .................... -4
 منونة بتنوين الفتح .................كلمة  -5
 حرف جر ................... -6
 كلمة تبدأ بهمزة وصل .................. -7

 ضع التركيب اللغوي التالي في جملة من تعبيرك.-5

 .......................................................................... أمسك ب(:)
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ينصح ابنه الصغير، فقال له: ال تخرج من العش حتى ال يصيدك أحد الصيادين،  وقف عصفوٌر فوق شجرٍة،

ولكّن العصفور لم يسمع كالم والده، وخرج من العش ّ فوقع في شبكة الصياد، وحبسه في القفص، وعندما علم 

بة من يخالف والد العصفور بذلك حزن حزنا ً شديدا ً وقال: لو سمع نصيحتي ما وقع في شبكة الصياد، وهذه عاق

 والده.

 

  األسئلة:

  الشجرة؟لماذا وقف العصفور فوق  -1

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

 ماذا تفعل لو كنت مكان العصفور الصغير؟  -2

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

 أكمل باختيار اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: -3

 الجحر(  -الخلية   -بيت العصفور يسمي ...............     )العش  -1

 نصيحة(  -جزاء   -مرادف كلمة عاقبة .................     )عمل  -2

 طاعة الوالدين ( –احترام الكبير  –الصياد الرحيم  )  أنسب عنوان للقطعة   -3

  يلي:استخرج من القطعة السابقة ما -4    

 كلمة معرفة بأل يليها حرف شمسي .................... -1

 كلمة بها مد بالواو ..................... -2

 وصل................... ةكلمة تبدأ بهمز -3

 الجمع .................. علىكلمة تدل  -4

 كلمة تنتهي بتاء مربوطة ............... -5

 حرف جر .................. -6

 ضع التركيب اللغوي التالي في جملة من تعبيرك -5   

 وقع في ...........................................................................    
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السوق ليشتري اللحم ألمه، وفي الّطريق ذهب أن يلعب قليالً مع رفاقه، فدفن النقود في حفرة ٍ خرج خليل إلي 

 صغيرة ٍ، إال ّ أن لصا ً خبيثا ً كان يراقبه، فسرق النقود وانصرف.

ولما اكتشف خليل ذلك. تظاهر بأنه يدفن نقوداً جديدة في الحفرة نفسها، وتواري خلف أحد الجدران، وكان 

النقود، فاشتري خليل  هقبه فمّد يده إلى الحفرة، وإذا بخليل ينقض عليه، ولم يتركه إال بعد أن أعاد إلياللص يرا

 اللحم وعاد إلي أمه   

 األسئلة:

 أين خرج خليل؟ ولماذا؟  -1

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

 السوق بسرعة؟  إلىاللعب ولم يذهب  إلىتصرف خليل عندما ذهب  ما رأيك في -2

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

 ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة: -3

 البيت(  -حفرة   -)جيبه      خبأ خليل النقود في  -1

 ذكاء خليل( –خليل وأصدقاؤه  –العنوان المناسب للقطعة )خليل في السوق  -2

 سقي(   -شاهد   -)اختبأ      مرادف )تواري(.    -3

 استخرج من القطعة السابقة ما يلي : -4   

 كلمة معرفة وتبدأ بحرف قمري ................. -1

 كلمة تنتهي بتاء مربوطة ............... -2

 كسر ................كلمة منونة بتنوين  -3

 كلمة تبدأ بهمزة وصل .................. -4

 كلمة بها مد بالياء ....................... -5

 كلمة تدل على الجمع ................... -6

 حرف جر .................. -7

 ضع التركيب اللغوي التالي في جملة من تعبيرك.-5

 ............................................( ...............................)ينقض علي
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يساراً، فصدمته سيارة ٌ مسرعة ٌ فذهب للمشفى، وفي الطريق لم يلتفت يمينا ً أو  المدرسة،كان أحمد عائدا ً من 

علم أصدقاؤه بما حدث معه، وأخبروا معلمهم فاتفقوا على الذهاب لزيارة زميلهم واالطمئنان عليه، وفي اليوم 

لي اجتمع المعلم والطالب وذهبوا لزيارته وقدموا له هدية ً جميلة ً وتمنوا له الشفاء. قال المعلم: إياكم أن التا

 تعبروا الّطريق قبل االلتفات يمينا ً ويسارا ً.

 األسئلة: 

 من زار أحمد في المشفى؟  -1

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

 أنسب عنوان للقطعة:  -2

 الحذر عند عبور الطريق      ب. زيارة أحمد            ج. الهدية الجميلة  .أ

 رقد أحمد في المشفى:  -3

 ج. للزيارة           للعمل                           ب. للعالج          .أ

 استخرج من القطعة السابقة ما يأتي:  -4

 كلمة منونة بتنوين الفتح ....................... -1

 كلمة تنتهي بهاء مغلقة ........................ -2

 كلمة تبدأ بال شمسية ........................... -3

 كلمة تدل على الجمع .......................... -4

 بال قمرية ...........................كلمة تبدأ  -5

 كلمة تنتهي بتاء مربوطة ...................... -6

 وظف كلمة )هدية( في جملة من تعبيرك. -5

 )هدية(: ............................................................................
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ورأي طفلة صغيرة ً تلبس  بكاًء،فسمع  والشجاعة، المروءة،يقرأ كتابا ممتعا ً عن  شجرة،جلس ولد ٌ تحت غصن 

 النقود،صندوقه الذي يوفر فيه  إلىفذهب  أمها،وتخشي أن تعاقبها  منها،تبحث عن قرش ٍ ضاع  أحمر،ثوبا ً 

"  األم:أخبر أمه بقصة الطفلة والقرش الضائع فقالت  البيت،وأحضر منها قرشا ً، وأعطاه لها وعندما عاد إلي 

 ".عمل ٌ نبيل ٌ  هذا

  األسئلة:

  الشجرة؟لماذا جلس الولد تحت  -1

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

  للطفلة؟ماذا أعطي الولد  -2

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

 ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: -3

 ضعيف  (  -رحيم   -جبان   )    نصف الولد بأنه  -1

 سهال ً (  –ممال ً  –) مسليا ً     (  مضاد )ممتعا ً -2

 القرش الضائع ( –مساعدة الفقير  –الطفل المغرور  )  أنسب عنوان للقطعة -3

 استخرج من القطعة السابقة ما يلي: -4    

 كلمة معرفة بأل وتبدأ بحرف شمسي ................... -1

 كلمة بها مد بالياء .................. -2

 كلمة تنتهي بتاء مربوطة ................... -3

 .......................كلمة تدل على المفرد  -4

 كلمة منونة بتنوين فتح ..................... -5

 حرف جر ................... -6

 كلمة تبدأ بهمزة قطع .................... -7

 ضع التركيب اللغوي )عاد إلي( في جملة من تعبيرك -5

...................................................................................................... 
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هدده بالقتل  ،طريق عودته قابله لص ٌ خطير ٌ المريضة، وفيليشتري دواًء ألمه  السوق،باع غالم ٌ فقير ٌ بقرته في 

 علىفنثر بعض ما معه من نقود ٍ  اللص،من هذا  ، لينجوفكر الغالم في حيلة ذكية ٍ معه،إن لم يعطه النقود التي 

فقامت بالقبض  الشرطة،وأبلغ  اللّص،فركب الغالم حصان  النقود،وانشغل بجمع  حصانه،األرض، فنزل اللص عن 

 نقوده.وأعادت للغالم  اللص،علي 

  األسئلة:

  بقرته؟لماذا باع الغالم الفقير  -1

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

  اللص؟بماذا فكر الغالم لينجو من  -2

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

 ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: -3

 نقوده  (  -حصانه   -) بقرته   للغالم.    أعادت الشرطة  -

 الكاذبة(الطفلة  –النقود المفقودة  –غالم  )ذكاء       للقطعة.أنسب عنوان  -

 فقرات( -فقراء   -جمع كلمة فقير.             )فقيران  -

 استخرج من القطعة ما يأتي :  -4

 ......................كلمة معرفة بأل وتبدأ بحرف قمري  -1

 كلمة تحتوي مد بالياء ................ -2

 كلمة تنتهي بتاء مبسوطة ............ -3

 كلمة تبدأ بهمزة قطع ................ -4

 اسم إشارة ................ -5

 حرف جر ............... -6

 ضع التركيب )فكرفي( في جملة من تعبيرك. -5

......................................................................................... 
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 الّسالم،وهي العاصمة وتسمي مدينة  ،فهي مدينة ٌ تاريخية ٌ عظيمة ٌ القدس،سافر تيسيٌر مع والده لزيارة مدينة 

 البيت مسرورين  إلىثم عادا  األقصىوصلي معه في المسجد  وأسواقها،وهناك تجول معه في شوارعها وأحيائها 

  األسئلة:

 لماذا سافر تيسير مع والده؟  -1

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

 أين صلي تيسير مع والده؟  -2

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

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:  -3

 األحالم  (  -القتال     -تسمي القدس مدينة                         )الّسالم  -

 القدس   (   -الخليل    -يوجد المسجد األقصى في مدينة          ) غزة    -

 استخرج من القطعة السابقة:  -4

 ......................كلمة معرفة بأل وتبدأ بحرف قمري  -1

 كلمة بها مد بالياء ................... -2

 كلمة تنتهي بهاء مغلقة .............. -3

 حرف جر .................... -4

 مرادف عاد ..................         مفرد أحياء ................. -5

 وظف التركيب " تجول في " في جملة من تعبيرك  -5

             ......................................................................................... 
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كانت سلمي تعيش مع أوالدها في بيت ٍ صغيٍر، وكان زوجها عامال ً فقيراً، أرادت سلمي أن تعمل كي تساعد زوجها 

آلة خياطة. اجتهدت سلمي في عملها فتعلمت الخياطة وذهبت إلى إحدى المؤسسات الخيرية وحصلت منها على 

وكان إنتاجها جميال ً متقنا ً القي إقباالً كبيراً. زرد رزق سلمي وتحسنت أحوال األسرة وأكمل أبناؤها تعليمهم ونفعوا 

 والديهم ووطنهم.

 األسئلة: 

 مع من كانت تعيش سلمي؟  -1

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

 نصف سلمي بأنها:  -2

 كسالنة               ب. محبة ألسرتها            ج. غنية  .أ

 أنسب عنوان للقطعة:  -3

 مريم وزوجها             ب. خياطة المالبس              ج. العمل شرف .أ

 ستخرج من القطعة السابقة ما يلي:ا -4

 كلمة تبدأ بال قمرية ....................... -1

 كلمة بها حرف مشدد ..................... -2

 كلمة تنتهي بتاء مبسوطة ................. -3

 كلمة تنتهي بتاء مربوطة ................. -4

 كلمة بها مد بالواو ......................... -5

 بالياء ..........................كلمة بها مد  -6

 وظف كلمة )األسرة( في جملة من تعبيرك. -5

 ............................................................................ (:)األسرة
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مّرت  منها،القرية والعودة  إلىوكان يصعب عليه الوصول  أسرته،عاش رجل ٌ في منزل خلف جبل مع 

المشقة، فقال ألوالده: هيّا نتعاون لنشق طريقا ً سهالً إلى يستطيع تحمل  عجوزاً الاأليام وصار الّرجل 

القرية، فقالوا: نحن ضعاف ووسائلنا عاجزة عن شق طريق في الجبل، فّرد الشيخ العجوز ناصحا ً: يا 

 تزحزح الجبال، وإذا تعاونتم جميعاً استطعتم تحقيق هدفكم مهما كانت العقبات.  ةأبنائي إن العزيمة الصادق

 األسئلة: 

 لماذا لم يستطع الرجل تحمل المشقة أخيراً؟  -1

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

 ماذا طلب الرجل العجوز من أوالده؟  -2

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

 ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة:  -3

 ضعفاء( –متعاونون  –تردد األوالد في شق طريقهم ألنهم )أقوياء  -

 الخالف (  –الضعف  –التعاون  )    أنسب عنوان للقطعة              -

 النجاح ( –اإلرادة  –مردف كلمة " العزيمة "            ) العلم  -

  يأتي:استخرج من القطعة السابقة ما  -4

 قمري ................... فوتبدأ بحركلمة معرفة  -1

 كلمة بها مد بالواو .................... -2

 كلمة تنتهي بهاء مغلقة ............... -3

 ............... المفرد علىكلمة تدل  -4

 كلمة منونة بتنوين الفتح ............. -5

 قطع ................. ةتبدأ بهمزكلمة  -6

 حرف جر .................... -7

 تعبيرك.ضع التركيب اللغوي التالي في جملة من  -5

 ........................................................................ (:علي يصعب)
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كان سعيٌد يملك دجاجًة تبيض كلَّ أسبوع بيضًة من الذهب، وقد مضى على هذه الحال أربعَة " 
أسابيع فأراد أن يكتشف سّر هذه الدجاجة ويحصل على ذهٍب كثيٍر دون انتظار دفعة واحدة، 

  فذبح الدجاجَة ولكنه وجد بطَنها فارغًا ال أثر للذهب فيه، فندَم على عمله. "

 األسئلة:
    ماذا كان يمُلك سعيد؟  .1

 .......................................................................................... 
          . ما رأيك في تصرِف سعيد؟ 2

   ............................................................................................ 
        اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:اختر 

 شهر ( –أسبوع  –كانت الدجاجة تبيُض بيضًة من الذهِب كلَّ .................   )  يوم  .أ
 َذَهب ( –جرى  –مرادف )مضى( ......................                        )   َمرَّ  .ب

 الّطمع( –الوفاء  –)الّذكاء                  ج. نصُف سعيدًا بـ ـ........................      
أ.             استخرج من القطعة: 

 مفرد )أسرار(: ـ...............               مضاد )ممتلئًا( : ..............أ. 
 .ب. كلمة معرفة تبدأ بحرف قمري: ...............        كلمة بها مد بالياء: .............

          ( في جملة مفيدة: أن التركيب اللغوي )أرادَ َضْع 
..........................................................................................   
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َفّكر األرنب  الّصباح،بيتي حتى  ونْم فيتعاَل  لألرنب:َرَأى ذئٌب أرنبًا راجعًا من الحقِل متأخرًا فقاَل " 
سار  نحِضرها.هّيا  الذئب:فقال  المجاورة،تنتظرني في الحقوِل  ولكنَّ أختيإّنك ذئٌب طيٌب  وقال:

ثُ الّذئُب مَع األرنِب  مجموعٍة من الكالب ففرَّ وجد نفسُه بين  وبعد قليلٍ  لذيٍذ،نفَسه بَعشاٍء  وهو يحدِّ
 "  وَسِلَم األرنب.هاربًا 

 األسئلة:
  ....................................................................  الذئب؟ماذا رأى . 1
 .......................................................... األرنب؟رف . ما رأيك في تص2

        القوسين:اختر اإلجابة الصحيحة مما بين 
 الغابة( –البيت  – )الحقول .................     َصِحب األرنُب الّذئَب إلى  .أ

 ْئبة(ذِ   –ذئاب   – )ذئبان ...............                جمع كلمة ذئب ـ .ب
 الّطمع( –الغباء  – )الّذكاء ................    ج. نصف األرنَب في القطعة بـ 

              القطعة:استخرج من 
 ................: ـ ()َنَجامرادف          ..............: ـ ()مبّكراً أ. مضاد 

 ............ باأللف:كلمة بها مد        ..........ـ قمري:ب. كلمة معرفة تبدأ بحرف 
 

           في جملة مفيدة :  (مع )َسارَ َضْع التركيب اللغوي 
 

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