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دولة اإلمارات العربية المتحدة                  

وزارة التربية والتعليم  

2نطاق د/ قطاع العمليات المدرسية 

1حللتعليم األساسي حبابمدرسة لبنى بنت 
لغة عربية : المادة 

(  فهم النص المقروء)نموذج تدريبي الختبار اللغة العربية 

:  أقرأ النص اآلتي ، ثم أجيب عن األسئلة التي تليه 

في أحضان الطبية 

تمتعوا بجمال يوم الثالثاء السماء صافية ، اتفق األصدقاء أن يخرجوا في رحلة إلى سهول القرية ، ليس

الطبيعة ومناظرها الخالبة ، حشائش خضراء، زهور حمراء، ورود صفراء وبيضاء ، قال راشد 

:معلقاً 

إن الطبيعةَ حلوة         للنفس دوماً والنظر 

دوٌد ، ويأتي ، إذ يقف كل اثنين وبينهما حبٌل غليٌظ مش"نط الحبل"تعالوا نسرح ونمرح ونلعب لعبة 

على لعبوا حتى شعروا بالتعب، واستلقوا. أحدهم ويقفز فوق الحبل عشر مرات أو عشرين مرة

.الحشائش الخضر يستريحون 

" سعيد"لتقط ا. منها الكبير ، ومنها الصغير . فكر سعيد في لعبة أخرى يستعمل فيها عدد من الحصى 

جلسوا بعض الحصى ، وقام الجميع على الفور برسم مربعات على األرض بعد تنظيفها جيداً، و

.يلعبون في أدواٍر ، كل اثنين يلعبان معاً ، والفائز يتبارى مع العب جديد 

:اختار اإلجابة الصحيحة 

ما نوع النص ؟–1

o مسرحية

o قصيدة

o قصة

o مقالة.

ما المكان الذي جرت فيه األحداث؟-2

o بيوت القرية

o سهول القرية

o جبال القرية

o  سهري علي يوسف: مةللمعلتالل القرية
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:جرت أحداث القصة -3

o يوم األحد

o يوم اإلثنين

o يوم الثالثاء

في عطلة نهاية األسبوع 

؟( نسرح ونمرح ) ما العالقة بين كلمتي -4

o تضاد

o ترادف

oتجانس

o تصريع

حشائش خضراء، زهور حمراء، ورود )ما العالقة بين الكلمات التي تحتها خط؟ -5

(.صفراء وبيضاء 

o تصريع

o تجانس

o تضاد

o تكرار صوتي

؟ (منها الكبير ، ومنها الصغير )في جملة ( الكبير والصغير)ما العالقة بين كلمتي -6

o تضاد

o تجانس

o تصريع

o ترادف

؟ (ومناظرها الخالبة)ما معنى كلمة الخالبة في -7

o الجميلة

o الصغيرة

o الملونة

o  الكبيرة

من األلعاب التي لعبها األصدقاء -8

o لعبة نط الحبل

o لعبة الحصى

o لعبة نط الحبل ولعبة الحصى

oليس مما ذكر

سهري علي يوسف: مةللمعل

www.almanahj.com



:خرج األصدقاء في رحلة  -9

o ليستمتعوا بجمال الطبيعة

oرحلة علمية مع االستاذ

o ليكتشفوا الصخور الجوفية

o ليس مما ذكر

صاحب فكرة لعبة الحصى  ؟-10

oأحمد

oسعيد

o أحد الصبية

o الوالدان

"يقف كل اثنين وبينهما حبل غليظ مشدود " في جملة ( غليظ ) معنى كلمة -11

o  متين وقوي

o لين

o ضعيف

oمتهتط

: ، داللة ( إن الطبيعة حلوة        للنفس دوما والنظر: ) علق راشد في قوله -12

o ألنهم ال مأوى لهم

o ألنهم أضاعوا الطريق

o خوفا من أن يأكلهم الذئب

o ألنهم شعروا بالتعب فاستلقوا ليستريحوا

لما استلقى األصدقاء على الحشائش الخضراء بعد اللعب ؟ -13

o الجميلة

o الصغيرة

o الملونة

o  الكبيرة

من األلعاب التي لعبها األصدقاء -14

o لعبة نط الحبل

o لعبة الحصى

o لعبة نط الحبل ولعبة الحصى

oليس مما ذكر

سهري علي يوسف: مةللمعل
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ما ترتيب األحداث-15

o الخروج في رحلة ، لعبة نط الحبل ، االستراحة على الحشائش الخضر ، لعبة الحصى.

oالخروج في رحلة ، لعبة الحصى ، لعبة نط الحبل ، االستراحة على الحشائش الخضر.

o الخروج في رحلة ، االستراحة على الحشائش الخضر ، لعبة نط الحبل ، لعبة الحصى.

o الخروج في رحلة ، ، لعبة الحصى ، االستراحة على الحشائش الخضر، لعبة نط الحبل.

ما الجملة التي ال تنتمي إلى مجموعة الجمل اآلتية ؟-16

o التقط سعيد بعض الحصى

o قام الجميع على الفور

o شعر األصدقاء بالتعب

o الطبيعة مناظرها خالبة

( حلوةإن الطبيعة )ما الضبط الصحيح آلخر الكلمة التي تحتها خط في جملة -17

o ًحلوة

o ٍحلوة

o ٌحلوة

o َحلوة

":الفائز يتبارى مع العب جديد " ما نوع الخبر في جملة -18

oجملة اسمية

o جملة فعلية

o شبه جملة

oخبر مفرد

، ما نوع هذه العبارة ؟ على الحشائش -19

o شبه جملة جار ومجرور

o شبه جملة ظرف زمان

o شبه جملة ظرف مكان

o  جملة اسمية

:   إن الطبيعة حلوة ، نوع الخبر في جملة إن -20

oخبر مفرد

o خبر جملة

o خبر شبه جملة

oليس مما ذكر

(كانت السماُء صافية )اسم كانت في جملة -21

o السماء

o صافية

o تاء التأنيث

oكانت

سهري علي يوسف: مةللمعل
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:رسمت الهمزة في كلمة الحشائش على هيئة الياء ، ألنها -22

o ألن حركة الهمزة كسرة وما قبلها حرف ساكن

oألن حركة الهمزة كسرة وما قبلها مفتوح

o  ألن حركة الهمزة كسرة وما بعدها كسرة

o ألنها وقعت بين الحرف الشين

جلسوا يلعبون في أدوار ، والفائز يتبارى مع : )الكلمة التي تحوي همزة متوسطة في جملة -23

؟( العب جديد

o أدوار

oالفائز

oالعب

o أهداف

علق األصدقاء آماال على هذه الرحلة ، فارتاحوا :)الكلمة التي تحتوي على همزة مد في الجملة -24

(لها 

oاألصدقاء

o ًآماال

o الرحلة

o ارتاحوا

( :  تفاءل ) ضد كلمة -25

o تشاءم

o التشاؤم

oالتشائم

oأتشاأم
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