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 يميلعتلا رايملا عقوم
 

    

 

 

قطع الفهم الخارجية واالستيعاب        

 والتعبير

 للصف الرابع األساسي

 الفصل الدراسي الثاني

 

 

 
 تابعوا موقع الميار التعليمي بكل ما هو جديد

 بجهودكم نرتقي

 أبو تيسير
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 (1) قطعة رقم                                                        

 تليها:اقرأ القطعة التالية ثم أجب عن األسئلة التي 

" كان تيسير ذاهباً من بيته إلى المدرسة، فرأي في طريقه صبياً مسكيناً أصفر الوجه، ثيابه ممزقة، وقد وقف جنب الحائط 

ون حوله وينظرون إليه، أخرج تيسير منديالً من جيبه، ووضع فيه قطعة نقود وقال لألوالد: يبكي، ورأي أوالداً يتجمهر

من يحب أن يساعد هذا المسكين؟ فوضع كل ولد قطعة نقود في منديل تيسير. فأخدها تيسير وأعطاها للولد الذي فرح بها 

 فرحاً شديداً، وشكر تيسير األوالد علي حسن عملهم.

 يلي:حوط رمز اإلجابة الصحيحة مما 

 كان:وقف الصبي جنب الحائط يبكي ألنه  -1
 مريضاً                   ب. مبتالً من المطر            ج. جائعاً ومحتاجاً              د. هارباً من الشرطة  .أ

 ألنهم:شكر تيسير األوالد  -2
 تجمهروا حول الصبي المسكين                      ج. أعطوا الولد المسكين نقوداً   .أ

 المدرسة                                    د. قدموا له مالبس جديدة  إلىذهبوا  .ب

  من:كان تيسير خارجاً  -3
 د. النادي           المدرسة              ب. الحائط                     ج. البيت                   .أ

 تيسير:العمل النبيل الذي قام به  -4
 األمانة                             ج. جمع المال لمساعدة الصبي المسكين  علىالمحافظة  .أ

 المدرسة متأخراً  إلىاالنتقام للصبي المسكين                           د. الذهاب  .ب
  السابقة:تعلمت من القصة  -5

 ج. التجمهر حول الفقراء                                     محاربة الظلم   .أ
 الفقراء ومساعدتهم                  د. ادخار النقود  علىالعطف  .ب

 علي:الصبي في القصة يدل  هاصفرار وج"  " فرأي في طريقه صبياً مسكيناً أصفر الوجه -6
 الغني              ب. شدة الخوف                   ج. نقص التغذية                د. الشجاعة  .أ

 جمع كلمة " منديل " . -7

 منادلة             ب. نوادل                     ج. منديالت                         د. مناديل  .أ
 أسلوب       "؟" من يحب أن يساعد هذا المسكين  -8

 نفي              ب. استفهام                     ج. أمر                             د. نهي  .أ

 علي:يعود  فيه(في كلمة ) الهاء()الضمير  نقود "ووضع فيه قطعة  جيبه،" أخرج تيسير منديالً من  -9

 د. الجيب      أحمد            ب. الصبي                      ج. المنديل                    .أ
 مشكلته.اقترح طريقة أخري لمساعدة هذا الصبي المسكين وحل  -10

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

 تعبيرك." فرح ب " استخدم التركيب السابق في جملة صحيحة من  -11

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

 .السرور(من شدة  )طارأن الصبي  علىأكتب من القطعة السابقة العبارة التي تدل  -12
............................................................................................................................ 

 اإلجابات

 فرح الفريق بالفوز / فرحت العائلة بالنجاح  -11ج                                     -1
 وأعطاها للولد الذي فرح بها فرحاً شديداً  -12ب                                     -2

 ج -3

 ب -4

 ج -5
 ج -6
 د -7
 ب -8
 ج -9

 الصبي المسكين وأشتري له المالبس.آخذ  -10
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 (2)قطعة رقم 

 اقرأ القطعة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها:

" كان خليل يلعب في ساحة المدرسة، فتناول حجراً ورماه، فأصاب زجاج نافذة الصف، فكسره، وعندما دخل المعلم 

، وقال: أنا.. يا أستاذ كسرته دون قصد ٍ. فقال المعلم: المناوب الصف، سأل التالميذ: من كسر لوح الزجاج؟ فوقف خليل ٌ

 أشكرك على صدقك، ولكن عليك دفع ثمن لوحٍ جديٍد، فقال خليل: سأفعل يا أستاذ.

 

 ستفعل؟ولو كنت مكانه ماذا  المعلم؟هل أعجبك تصرف خليل مع  -1
....................................................................................................................... 

 تعبيرك.استخدم التركيب " يلعب في " في جملة صحيحة من  -2
...................................................................................................................... 

  النص؟ماذا نتعلم من هذا  -3
...................................................................................................................... 

 الصحيح:ضع دائرة حول رمز الجواب 
  في:كان خليل يلعب  – 4

 ب. ساحة المدرسة          ج. غرفة الصف         د. ساحة البيت   حديقة المدرسة          .أ

 حدث؟فماذا  حجراً.رمي خليل ٌ  -5

 كسر زجاج النافذة      ب. كسر غصن الشجرة    ج. أصاب ولداً برأسه    د. أصاب سيارة المدير  .أ

 التالميذ:سأل المعلم  -6

 اللوح؟د. من الذي مسح          حالكم؟ج. كيف   الزجاج؟ب. من الذي كسر     زهرة؟من قطف  .أ
 

 ":جمع كلمة " نافذة -7

 أنفذة                 ب. نافذتان                      ج. نوافذ                  د. نوافيذ .أ

 السابقة:العنوان المناسب للقطعة  -8

 التلميذ الكسالن التلميذ الكاذب     ب. التلميذ المشاغب            ج. التلميذ الصادق       د.  .أ

 أي الكلمات تعني " يلعب "؟ -9

 ينظف            ب. يلهو                          ج. يكتب                 د. يجلس  .أ
 مضاد كلمة " سأل ":-10

 ج. أجاب                د. قام                    حفظ             ب. أخذ         .أ
 أجب عن األسئلة التالية:

 " ولكن عليك دفع ثمن لوحٍ جديٍد للنافذة " ما رأيك في هذا الموقف؟ -11
............................................................................................................................ 

 هل كسر التلميذ زجاج الشباك عمداً؟ ................................................................................. -12
 ين ما تحته خط:فرق في المعني ب -13

 خليل حجراً ورماه ).........................(تناول  .أ
 ........................()تيسير طعام الفطور  تناول .ب

  اإلجابات                         

 نعم، أعجبني ولو كنت مكانه لفعلت مثله. -1
 يلعب تيسير الكرة في الملعب. -2

 مسئولية تصرفاتي الغير صحيحة وأن أكون صادقاً.أن أحافظ على الممتلكات وأن أتحمل  -3
 ج -10ب                -9ج       -8ج             -7ب             -6أ           -5ب           -4
 أية إجابة مبررة -11 -5

 أ. أمسك           ب. أكل   -13ال              -12         
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 (3قطعة رقم )

 عن األسئلة التي تليها: اقرأ القطعة التالية ثم أجب

جبٍل، وكان يصعب عليه الوصول إلى القرية، والعودة منها، فكان يتسلق جانباً من " عاش رجٌل مع أسرته في منزٍل خلف 

عجوزاً، ال يستطيع تحمل المشقة، فجمع أوالده، وقال لهم: هيا  لالجبل، ويدور حول جانب ٍ آخر. مرت األيام وصار الرج

قاً إلى القرية. فقال شاٌب: هذا عمل يحتاج إلي جهد ٍ كبيٍر، ونحن ضعاف ٌ ، ووسائلنا عاجزةٌ عن شق نتعاون لنشق طري

طريق ٍ في الجبل بسهولة ٍ ، فرد الشيخ العجوز ناصحاً : يا أبنائي ، إن العزيمة الصادقة تزحزح الجبال ، وإذا تعاون 

 دفهم مهما كانت العقبات " .أصحاب اإلرادة ، وثابروا علي العمل ، استطاعوا تحقيق ه

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة مما يلي : 

 " هو : ال يستطيع تحمل المشقةمرادف كلمة " المشقة " في جملة "  -1
 د. األلم             ج. الراحة           ب. الضيق              العناء       .أ

 " طريق ٍ في الجبل بسهولة ٍ عن شقووسائلنا عاجزةٌ مضاد كلمة " سهولة " في جملة "  -2
 د. لين             ج. بساطة            ب. صعوبة           يسر          .أ

 مفرد كلمة " العقبات " في جملة " استطاعوا تحقيق هدفهم مهما كانت العقبات ". -3

 د. العقبة           ج. العاقبة             ب. العقوبة             العواقب     .أ
 " ال يستطيع تحمل المشقة " أسلوب : -4

 أمر              ب. نهي                   ج. نفي                 د. شرط  .أ

 " يا أبنائي " أسلوب : -5
 أمر              ب. نهي                   ج. نداء                د. استفهام  .أ

 جمع الرجل العجوز أوالده كي : -6
 يتعاونوا في شق طريق في الجبل            ج. ينقلوا مسكنهم إلي القرية  .أ

 يتعاونوا في هدم الجبل                        د. يحثهم علي المثابرة  .ب

 العنوان المناسب للنص السابق هو : -7
 تحمل المشقة     ب. طاعة الوالدين      ج. تسلق الجبل         د. نصيحة غالية  .أ

 أصحاب اإلرادة ، وثابروا علي العمل ، استطاعوا تحقيق هدفهم " أسلوب شرط يدعونا إلي : وإذا تعاون -8
 الوحدة           ب. التفرق                ج. التسامح             د. العداوة  .أ

 " استطاعوا تحقيق هدفهم مهما كانت العقبات " الضمير" هم " في كلمة " هدفهم " يعود علي  -9

 ب. أهل القرية             ج. أبناء الرجل       د. أصحاب اإلرادة         أسرة الرجل   .أ

 ضع كلمة " يتسلق " في جملة من عندك  -10
................................................................................................................ 

 تعبيرك كضع التركيب " عاجزة عن " في جملة من  -11
................................................................................................................ 

 فرق في المعني بين ما تحته خط : -12
 رد الشيخ العجوز ناصحاً             )...................( .أ

 .......(رد الشيخ العجوز األمانة ألصحابها )............ .ب

 .(أكتب من النص علي ما يدل علي ) أنه  بالتعاون واإلرادة والمثابرة تتحقق األهداف الصعبة  -13
.......................................................................................................................... 

 ................................................................. قرية ؟ما رأيك في فكرة العجوز بشق طريق في ال -14

  اإلجابات                                                 

 د -9أ          -8د          -7أ            -6ج          -5ج         -4د          -3ب          -2أ           -1

 المرأة الكبيرة في السن عاجزة عن المشي لمسافات كبيرة . -11علي الشجرة        يتسلق القرد  -10

 عاد       ب. أرجع / عاد    -أ  -12         

 وإذا تعاون أصحاب اإلرادة ، وثابروا علي العمل ، استطاعوا تحقيق هدفهم مهما كانت العقبات " -13

 كان.يعجبني، ألنه يريد التغلب على الصعاب مهما -14
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 (4قطعة رقم )

 اقرأ القطعة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها:

 أجلها،الرجل والمرأة وجميع الناس يضحون بحياتهم من  والشيخ:االنسان يعشقها الطفل  علىالحرية من أغلي األشياء " 

الحرية تمنحنا القوة واإلرادة للعمل نحو بناء  السعادة،بالحرية نشعر بالراحة واالطمئنان بعيداً عن الخوف والقلق وتغمرنا 

الحياة في االقفاص الجميلة حباً في الحرية  علىالطيور تفضل الموت جوعاً  حتى القادمة،مستقبل مشرق ٍ لألجيال 

ما و الحرية!فما أجمل  حراً،ويحلم في أن يعيش  الثمينة،هذه الجوهرة  علىالحصول  إلىأحوج الناس  واإلنسان الفلسطيني

 " .حريته؟ علىفمتي سيحصل شعبنا  حراً!أروع أن يعيش اإلنسان 

  يلي:ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة مما 

 عن:الفقرة السابقة تتحدث  -1
 عذاب السجن             ب. الموت والجوع            ج. أهمية الحرية           د. القوة واإلرادة  .أ

 عدا:جميع ما يلي من فوائد الحرية ما  -2
 الطعام بدون تعب  علىج. الحصول               نشعر بالراحة واالطمئنان                   .أ

 تمنحنا القوة واإلرادة                                      د. تغمرنا السعادة  .ب

 الطيور تفضل: -3
 الحياة في قفص جميل                                   ج. الحصول على الطعام في قفص  .أ

 اللعب مع بقية الطيور في قفص                         د. الموت من أجل الحرية  .ب

 اإلنسان الفلسطيني أحوج الناس إلي الحصول علي:  -4
 الجوهرة                     د. أغلي األشياء الذهب                  ب. الحرية                 ج.  .أ

 " يضحون بحياتهم من أجلها " الضمير المتصل المخطوط في كلمة " بحياتهم " يعود علي: -5
 الشيخ                  ب. الرجل                  ج. الطفل                       د. الناس  .أ

 ابقة أسلوب:" ما أجمل الحرية ". األسلوب في العبارة الس -6
 ا. نفي                       ب. تعجب                  ج. استفهام                     د. أمر 

 أسلوب االستفهام فيما يلي:  -7      

 ما أروع أن يعيش اإلنسان حراً ج.                        ما أجمل الحرية                    .أ
 د. الحرية من أغلي األشياء                        متي سيحصل شعبنا على حريته   .ب

 مرادف كلمة " يعشق " في عبارة " يعشقها الطفل والشيخ ": -8

 يكره                      ب. يحب                     ج. يظلم                        د. يبتسم  .أ

 مضاد كلمة " بناء ": -9
 دعم                 ب. رفع                      ج. بيت                        د. هدم  .أ

 مفرد كلمة " أجيال ":  -10

 جينة                ب.  أجيل                    ج. جيل                        د.  أجيله .أ
 ..............." ...... كلمة " أشياءمفرد " ................                  جمع كلمة " جوهرة  -11

 ........" ............. مضاد كلمة " القوة......                 ." .......... مرادف كلمة " يمنح -12
 في جملة من تعبيرك  " ـبوظف التركيب التالي " يشعر  -13

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

 التالية " الحرية جوهرة ثمينة " اشرح الجمال في العبارة  -14
............................................................................................................................ 

 اإلجابات                                                          

 ب  -8ب           -7ب        -6د          -5ب          -4د           -3ج          -2ج        -1
 ج -10د            -9

 يعطي / الضعف        -12جواهر / شيء         -11

 يشعر أخي بالفرح عند حصوله علي أعلي الدرجات في االمتحانات 13-

 شبه الشاعر الحرية بالذهب الثمين. -14
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 (5قطعة رقم )                                                     

 اقرأ القطعة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها:

تبدو من بعيد ٍ وكأنها تلبس  الكثيفة،تحيط بها المزارع الخضراء واألشجار  ،يحكي أن قرية كانت تعيش آمنةً مطمئنة ً" 

الجراد الجراد  ينادي:فأسرع إلي القرية  القرية.تتجه صوب  الجراد.من  أسراباوفي يوٍم رأي أحد الفالحين  خضراء،حلة 

وقال  الجراد،نقرع الطبول فيهرب  م:منهقالت جماعة  عنهم؟ليتشاوروا كيف يدفعون عدوان الجراد  القرية،. اجتمع أهل 

اختلف أهل القرية  أدوات.نواجه الجراد بالمبيدات وكل ما نملك من  الثالثة:وقالت  الجراد،نكتب الشعارات فليسقط  أخري:

 قريتهم.والجراد يأكل كل أخضر في  الجراد؟كيف يواجهون  بينهم،فيما 

  جميعاً.أال تنشغلوا عن المشكلة الخطيرة التي تواجهنا أنتم إخوة ويجب  لهم:خرج عليهم رجٌل عجوٌز وقال 

 

 القرية.من مظاهر جمال  أكمل: -1
 .................................................... -..................................                 ب -أ

 ...................................................................................... القرية؟لماذا اجتمع أهل  -2

 ..................................................................................... العجوز؟ما وصية الرجل  -3

 الصحيحة:ضع دائرة حول اإلجابة       

 الكثيفة(:بها المزارع الخضراء واألشجار  )تحيطملة في ج )الكثيفة(مرادف كلمة  -4
 المتباعدة                 ب. المتقاربة           ج. الطويلة            د. الجميلة  .أ

 بينهم(:أهل القرية فيما  )اختلفمضاد كلمة " اختلف " في جملة  -5

 اجتمع                   ب. ابتعد                ج. اتفق               د. اقتحم  .أ
 الجراد(:يوٍم رأي أحد الفالحين أسراباً من  )وفيمفرد كلمة " أسراب " في جملة  -6

 سراب                  ب. سرب               ج. سارب             د. سريب  .أ
 علي:يعود  )قريتهم(في كلمة  )هم(الضمير  هم(قريتيأكل كل أخضر في  )والجراد -7

 د.  الرجل العجوز  الجراد                  ب.  المزارع           ج. أهل القرية        .أ

 :عنهم(يدفعون عدوان الجراد  )كيفما نوع األسلوب في جملة  -8
 ي أسلوب نه  استفهام   د.أسلوب تعجب         ب.  أسلوب نفي         ج.  أسلوب  .أ

 القرية(:أهل  )اجتمعجمع كلمة " قرية " في جملة  -9

 قرايات            د. قواري قري                   ب. أقراء                 ج.  .أ

 تعبيرك.في جملة من  عليهم( )خرجضع التركيب التالي  -10
............................................................................................................................ 

 خضراء(.حلةً  )تلبسوضح الجمال في عبارة  -11
............................................................................................................................ 

 التالي:حاك النمط اللغوي  -12
 المشكلة الخطيرة عنننشغل يجب أال 

 يجب..............عن ..................
 خط:فرق في المعني بين ما تحته  -13

 ....................()   آمنة تلميذة ذكية   .أ
 القرية آمنة مطمئنة )....................( .ب

  إلجاباتا                           

 الكثيفة وتلبس حلة خضراء واألشجار تحيط بها المزارع الخضراء   -1

 يجب أال ننشغل عن مواعيد الصالة.- 12يدفعون عدوان الجراد عنهم.                            يفليتشاوروا ك -2

 أنتم إخوة ويجب أال تنشغلوا عن المشكلة الخطيرة التي تواجهنا جميعا. -3

 أ -9             ج -8ج                  -7ب              -6ج          -5ج        -4

 اسم علم  -أ  -13دخل االحتالل مخيمنا وخرج علهم المجاهدون من كل ناحية.             -10

 تشبيه شبه األرض بالعروس التي تلبس الثياب الخضراء. -11
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 (6قطعة رقم )

 اقرأ القطعة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها:

البحيرة، وأخذ بمنقاره الصغير قطرة ماء ٍ،  إلى" كان عصفوٌر يعيش في غابة ٍ، وفي يوم ٍ شب حريق ٌ هائل ٌ، فطار 
إطفاء الحريق؟ قال العصفور: ال، ولكني أقوم  علىالحريق، قالت الحيوانات: هل تظن أنك قادر ٌ  علىثم ألقي بها 

المياه بخراطيمها، لتطفئ النار، خجلت الحيوانات، وبدأت تساعد سمعت الفيلة كالم العصفور، فبدأت بنقل  بواجبي.
 العصفور والفيلة على إطفاء الحريق ".

 ....................................................................................... للقطعة؟ما الفكرة العامة  -1
 ....................................................................... ؟العصفورما الصفة المناسبة لشخصية  -2
 )حريق هائل( مضاد كلمة )هائل ٌ(:  -3

 صغير              ب. عظيم              ج. ضخم             د. كبير  .أ

 )فطار إلى البحيرة( جمع كلمة )البحيرة(: -4
 األبحر             ب. البحار              ج. البحيرات         د. البحور  .أ

 تعبيرك." في جملة من  علىضع التركيب " تساعد  -5
.................................................................................................................... 

  ولماذا؟ ة؟الفيلما رأيك في مواقف  -6
.................................................................................................................... 

 يلي:فرق في المعني بين ما تحته خط فيما  -7
 ماء.   ).................(بمنقاره الصغير قطرة  أخذ .أ

 .................(ابنه.                  )األب بيد  أخذ .ب

  اإلجابات                                                  

 العصفور والماء / قيام العصفور بواجبه / تحمل المسئولية  -1
 / شجاع / مبادر لتحمل المسئولية  ءمتعاون / جري -2
 تساعد البنت أصدقائها  -5ب      -4أ        -3

 . أمسك / تمسك 8أ. تناول               -7يعجبني ألنها ساعدت العصفور      -6 -4

  (7قطعة رقم )                                            

 األقدام، علىنزلنا مشياً  العمود،باب  إلىوعندما وصلت بنا الحافلة  القدس،مدينة  إلى" قررت مدرستنا الذهاب في رحلٍة 

ووقفنا  كثيراً،وتابعنا السير في الساحات المحيطة ووقفنا  واسعة،وب المسجد األقصى الرابض في ساحة ٍ وتوجهنا ص

كما شاهدنا كنيسة  والخيال،لقد كانت في منتهي الروعة والجمال وفي قمة السحر  المشرفة.كثيراً أمام قبة الصخرة 

 الخالدة،فودعنا المدينة  المساء،أن حل  إلى يغمرنا،وع وعندما حان وقت الصالة صلينا والخش أخري،ومعالم  القيامة،

 ".أصحابها  إلىوكلنا أمل بأنها ستعود يوماً ما 

 

  القدس؟ماذا شاهد التالميذ في مدينة  -1
............................................................................................................................ 

 التالميذ؟كيف كانت قبة الصخرة المشرفة عندما وقفت أمامها  -2
............................................................................................................................ 

 س؟" وكلنا أمل بأنها ستعود يوماً ما إلى أصحابها ". من هم أصحاب القد -3
............................................................................................................................ 

 ضع التركيب )توجه صوب( في جملة من إنشائك. -4
....................................................................................... ..................................... 

 مرادف " الرابض " في جملة )وتوجهنا صوب المسجد األقصى الرابض(. -5
 الجالس            ب. الشامخ                ج. الجميل               د. القديم  .أ

 مفرد " األقدام " في جملة )نزلنا مشياً على األقدام(. -6
 القديم              ب. القادم                  ج. القدم                 د. المقدم  .أ

 " صلينا والخشوع يغمرنا " اشرح الجمال في العبارة السابقة. -7
....................................................................................................................... 
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  (8)قطعة رقم                                               

 اقرأ القطعة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها:

أصبح قريبا ً من  حتىمشي الثعلب  .ثم يقف فوق غصن شجرة ٍ الجبن،رأي ثعلب ٌ غرابا ً يحمل بمنقاره قطعة من 
ال شك في أن صوتك  عينيك!وما أجمل بريق  الالمع!ما أجمل ريشك  الطيور،صباح الخير يا ملك  له:وقال  الغراب،

ألعلن أنك  غناءك،دعني أسمع  ريشك.ال شك في أن صوتك جميٌل كجمال  غناءك،دعني أسمع  ريشك.جميٌل كجمال 
اها الثعلب فتلق فمه،سقطت قطعة الجبن من  للغناء،وفي اللحظة التي فتح بها الغراب فمه  الطيور،أفضل صوت بين 

 ".الخداع وفر بها بعيداً 

 

 ..................................  .السابقةأكتب عنواناً مناسباً للفقرة  -1
 الثعلب؟وبم تصف  الغراب؟بم تصف  -2

............................................................................................................................ 
 السابقة؟ماذا تعلمت من الفقرة  -3

............................................................................................................................ 
 إنشائك.في جملة من  فوق( )يقفضع التركيب  -4

............................................................................................................................ 
  ريشك(جميل ٌ كجمال  )صوتكوضح الجمال في  -5

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

 الصحيحة:ضع دائرة حول رمز اإلجابة    

  )تلقاها(:مرادف كلمة  -6
 د. أرسلها  رماها               ب. التقطها                ج. أكلها                   .أ

 مضاد كلمة )الخير(: -7

 النعمة              ب. الثواب                 ج. الشر                  د. الحزن  .أ
 جمع كلمة )صوت(: -8

 أصوات           ب. صوتات                ج.أصاويت              د. صائت  .أ
 )ما أجمل ريشك الالمع!( ما نوع األسلوب؟ -9

 . توكيد                   ج. تعجب                  د. نفي استفهام          ب .أ

 الضمير المتصل )الهاء( في بمنقاره يعود علي:( ثعلب ٌ غرابا ً يحمل بمنقاره قطعة من الجبن )رأي  -10

 الغراب          ب. الثعلب                  ج. قطعة                  د. رأي .أ

 

  (9قطعة رقم )                                              

 اقرأ القطعة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها:

شجرة التين تتدلي كالعناقيد خارج بستان ٍ، فتمني لو يستطيع أن يقطف منها، رآه صاحب " رأي رجل أغصان 

فأنا قد سامحت للعابرين بقطف ما يتدلي خارج السور. سر  البستان، فاقترب منه قائالً: كل ما تشاء أيها الرجل،

الرجل بموقف صاحب البستان وصار كل صباح ٍ يأكل منها، وفي يوم خاطب نفسه قائالً: لماذا ال أحمل لزوجتي 

وأوالدي شيئاً من هذه الثمار؟ إنهم يحبون التين كثيراً. صعد الرجل إلي أعلي الشجرة، وقطف سلة ً كبيرة دون أن 

 يدري صاحب البستان. فهجم عليه كلب الحراسة بشكل مباغت ٍ، وعضه في مختلف أنحاء جسمه.

 

 . ..............................................................................أكتب عنواناً مناسبا ً للفقرة السابقة -1
 .......................................................................................... بم تصف صاحب البستان؟ -2
 ..................................................................................... ماذا تعلمت من الفقرة السابقة؟ -3

 ....................................................................إنشائك  ضع التركيب )صعد إلي( في جملة من -4
 ................................................................................ وضح الجمال في )تتدلي كالعناقيد( -5
 مرادف كلمة )مباغت(:  -6

 ثابت               ب.   سريع              ج.  مفاجئ               د.  سهل  .أ
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 مضاد كلمة )سمحت(: -7

 منعت            ب. وهبت              ج. حزنت                د. رميت  .أ
 مفرد كلمة )العناقيد(: -8

 عقيد العنقد            ب. العنقود             ج. العقد                  د. ال .أ
 )إنهم يحبون التين كثيراً( ما نوع األسلوب؟ -9

 استفهام          ب. توكيد               ج. تعجب                د. نفي .أ

 ( الضمير المتصل )الهاء( في جسمه يعود علي:وعضه في مختلف أنحاء جسمه) -10
 البستان         ب. الرجل               ج. صاحب البستان      د. الكلب  .أ

  (10قطعة رقم )                                              

 اقرأ القطعة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها:

فاعتدي الديك القوي على وفي يوم حصل خالف ٌ  الحظيرة،" كان ديكان أحدهما قوٌي واآلخر ضعيف ٌ يعيشان في 

فرحاً بانتصاره وفخراً بشجاعته، وبينما كان غارقاً في الضعيف، وضربه بقسوٍة، وصعد إلى السطح وأخذ يصيح 

 فرحه أنقض عليه نسر قوٌي وحمله إلى وكره ليأكله، فشعر بالعجز وعلم أن فوق القوي من هو أقوي منه "

 

 .......................................................................................؟ ما الفكرة العامة للقطعة -1
 ................................................................................ما الصفة السيئة للديك القوي؟  -2
 )أنقض عليه نسر( مضاد كلمة )أنقض(:  -3

 م                ج. صرخ                  د. حزن تراجع             ب. هج .أ

 )اعتدي الديك القوي على الضعيف( جمع كلمة )القوي(: -4
 القويان           ب. القوي                ج. األقوياء                د. القوة  .أ

 ضع التركيب " حمل إلى " في جملة من تعبيرك. -5
................................................................................................................... 

 ما رأيك في موقف الديك القوي؟ ولماذا؟  -6
................................................................................................................... 

 ته خط فيما يلي:فرق في المعني بين ما تح -7
 حصل خالف بين الديكين        )........................( .أ

 حصل سعيد علي الترتيب األول ).......................( .ب
 

                                                                 
  اإلجابات                                                      

 فوق القوي من هو أقوي منه )أي فكرة مناسبة(  -1
 قاس ٍ / معتد ٍ / ظالم   -2
 أ -3
 ج -4
 أي تركيب مناسب  -5
 ال يعجبني، ألنه ظلم واعتدي على زميله. -6
 أ. حدث / وقع              ب.  أحرز / فاز/   نال  -7
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 ( 11قطعة رقم )      

 اقرأ القطعة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها:

قلع األب نبتة  النبات،فطلب من والده أن يحدثه عن هذا  القمح،وهناك شاهد سنابل  الحقل، إلى" رافق تيسير والده 

وينمو، فالجذر يمتص ويحس  ويتنفس، يتغذى، كاإلنسان،اعلم يا بني أن النبات كائن ٌ حي ٌ  قائالً:قمح وتوجه البنه 

السنابل، واألوراق تحمل السنابل، ومن هذه السنابل نأخذ حبوب القمح  إلىالغذاء من التربة، والساق تنقل الغذاء 

التي يصنع منها الخبز، فحبوب القمح غذاء ٌ لإلنسان وساقه وأوراقه غذاٌء للحيوان. شكر تيسير والده على السماح 

  له بمرافقته، وعلى شرحه عن نبات القمح ".  

 

 .............................................................................. أكتب عنوانا مناسبا للفقرة السابقة -1
 ................................................................................... أذكر بعض فوائد نبات القمح -2

 ما األشياء التي يتشابه فيها النبات مع االنسان كما فهمت من الفقرة؟ -3
................................................................................................................... 

 ضع التركيب )ينقل إلي( في جملة من إنشائك. -4
................................................................................................................... 

 وضح الجمال في )النبات كائن حي كاإلنسان(. -5
................................................................................................................... 

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:

 ":قمرادف كلمة " راف ". الحقل إلىتيسير والده  رافق"  -6

 صاحب         ب. لحق           ج. سبق            د. فارق  .أ
 مضاد كلمة " قلع ":األب نبتة قمح ٍ "  قلع " -7

 حمل           ب. زرع            ج. سقي           د. حفر  .أ

 جمع كلمة " الجذر ": -8
 الجواذر       ب. الجذرات         ج. الجذور       د. الجذران  .أ

 " األسلوب الذي تحته خط : النبات كائن ٌ حي ٌ  ،يا بني "  -9
 تعجب        ب. نداء             ج. استفهام         د. توكيد  .أ

 " الضمير المتصل )الهاء( في )مرافقته( يعود علي: شكر تيسير والده على السماح له بمرافقته"  -10

 تيسير        ب.  شكر           ج. السماح         د. والده  .أ
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 التعبير

 رتب الجمل اآلتية لتكون فقرة ذات معني:

 )     ( سجل المرشد أسماء التالميذ المشاركين .

 )     ( ثم عادوا من الرحلة متمنين العودة قريباً .

 )     ( أعلنت المدرسة عن رحلة إلي المالهي .

 )     ( قضي التالميذ أوقاتاً ممتعة بين األلعاب .

 

 ( فجاء ثعبان يريد أن يقتل الطفل .   )  

 )     ( ذهب تيسير في الصباح إلي السوق .

 )     ( أعطي تيسير كلبه قطعة لحم مكافأة له .

 )     ( هجم الكلب علي الثعبان فقتله .

 )     ( وترك كلبه الوفي مع طفله في البيت .

 

 ه .)     ( ركب تيسير السيارة ، وجلي علي الكرسي المخصص ل

 توضأ وصلي الصبح وتناول فطوره وانتظر سيارة المدرسة . ثم)     ( 

 )     ( وعند باب المدرسة نزل بهدوٍء ،وبدأ يومه الدراسي بنشاط ٍ.

 )     ( استيقظ تيسير من نومه مبكراٌ وسلم علي والديه .

 )     ( وعند الظهر عاد تيسير إلي بيته مسروراً.

 

 ل ووضعه في قفص .)     ( أمسك خليل البلب

 كان هناك بلبل يغني كل صباح علي شباك خليل )     ( 

 )     ( أطلق خليل سراح البلبل فانطلق وعاد للغناء .

 )     ( وأخذ يقدم له الطعام ويطلب منه الغناء .

 )     ( لكن البلبل حزن وامتنع عن الطعام وعن الغناء .

 

 ( حاول أن يشرب ،لكن الماء كان بعيداً عن منقاره .   )  

 )     ( عطش عصفوٌر عطشاً شديداً ، وبحث عن الماء فلم يجده .

 )     ( جمع العصفور بعض الحجارة ، وأخذ يسقط في اإلبريق .

 )     ( بدأ الماء يرتفع شيئاً فشيئاً ، وتمكن العصفور من الشرب .

 د ، وجد إبريقاً فيه قليل ٌ من الماء .)     ( وبعد التعب الشدي
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 )     ( طلبت منهم أن يخرجوا كراسات الرسم ويرسموا .

 )     ( وقف التالميذ احتراما ً لها .

 )     ( شكرتها المعلمة وصفق لها التالميذ .

 )     ( دخلت معلمة الرسم الصف .

 )     ( رسمت مرام حصاناً يجري وعلماً يرفرف .

 

 ( وصلنا البحر وأخذنا نلعب ونلهو .   )  

 )     ( قررت مدرستنا تنظيم رحلة إلي البحر .

 )     ( بعد العصر طلب منا المعلم أن نصعد الحافلة لنعود إلي بيوتنا .

 )     ( وفي صباح الجمعة تجمعنا أمام المدرسة ثم صعدنا الحافلة .

 

 نزل الطالب إلي الرمل . )     ( توجهت الحافالت إلي شاطئ البحر ، ثم 

 إلي شاطئ البحر .)     ( نظمت المدرسة للخروج في رحلة 

 )     ( وبعد الظهر تناول الطالب وجبة الغذاء بفرح وسرور.

 )     ( ويوم الجمعة تجمع الطالب صباحاً وركبوا الحافالت .

 )     ( ثم عادوا إلي بيوتهم فرحين مسرورين .

 بحون ويلعبون الكرة )     ( وبدأ الطالب يس

 

 )     ( وساعده في عبور الطريق .

 )     ( وأسرع أحمد وأمسك به .

 )     ( كان الطريق مزدحماً بالسيارات .

 )     (  شكر الرجل ودعا له .

 

 )     ( لمح أحمد رجالً أعمي يريد عبور الطريق . 

 ( فحمل معتز العصفور ووضعه في قفص ووضع له الحب والماء .  )  

 )    ( في يوم وجد معتز عصفوراً في حديقة منزله . 

 )    ( وعندما حضر معتز لم يجد العصفور داخل القفص .

 )    ( وفي أحد األيام نسي معتز باب القفص مفتوحاً فطار العصفور .

 ي من كل شيء .)    ( تعجب معتز وعرف أن الحرية أغل

 

 قرأ المعلم القصص كلها واختارأحسنها . )     (

 أعلن المعلم عن جوائز قيمة لمن يكتب قصة قصيرة. )     (

 )     ( وطلبوا منه عمل مسابقة أخري .

 )     ( كتبوا التالميذ القصص وسلموها للمعلم .
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 )      ( ثم وزع المعلم الجوائز علي  الفائزين فشكروه .

 

 ( تناولنا الطعام في المطعم بعد الزيارة    )  

 )     ( لزيارة مريض في المشفي .

 )     ( بعد صالة العصر خرجت مع والدي في السيارة .

 )     ( ثم ذهبنا الي السوق لنشتري أغراض البيت .

 )     ( وعدنا إلي البيت سالمين .

 

 

 المدرسة.أكتب الفتة تحث فيها زمالءك على نظافة مبني  -1
 أكتب الفتة تحث فيها زمالءك على المحافظة على نظافة البيئة وجمالها. -2

 أكتب الفتة تدعو فيها زمالءك إلى )التزام الهدوء عند زيارة المرضي(. -3

 أكتب الفتة تتحدث عن الصدق. -4
 أكتب الفتة تحث فيها زمالءك على المشاركة في نظافة الفصل. -5
 لربيع.أكتب في ثالثة أسطر عن جمال فصل ا -6

)المعلم صانع العقول وصانع األجيال( أكتب ما ال يزيد عن أربعة أسطر حول الموضوع السابق مبينا فضل  -7
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