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 دائرة التعليم والمعرفة

 مدرسة الطويلة للتعليم األساسي

األولمراجعة االختبار التكويني   

  الثالثالفصل الدراسي 
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 القطعة األولى 
 : اقرأ النَّص ُثمَّ َأِجْب َعِن اأَلْسِئَلِة التِ ي َتليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استيقظ رائد من نومه مبكرا ونشطا كعادته في كل صباح. وكان والداه قد استيقظا مبكرين كعادتهما 

هما رائد فرحا . أخذ رائد يستعد للذهاب الى مدرسته. فنظف أسنانه, وغسل وجهه ويديه, أيضا. فحيا

وارتدى مالبسه المدرسية, وتأكد من محتويات حقيبته, وجلس الى مائدة االفطار يحادث والده. في حين 

قنينة  كانت أمه تجلب ما أعدته من طعام وتضعه فوق المائدة. وكان من بين ما جلبته في ذلك الصباح

 من العسل. 

 قال رائد: وعندنا اليوم عسل أيضا ! كم أحبه وأعلم أيضا أنه غذاء مفيد. أليس كذلك يا والدي ؟ 

قال أبوه : نعم يا ولدي ان العسل غذاء مفيد. وعندنا االن عدة قناني منه, أهداها لي صديق يمتلك 

 مزرعة يربي فيها نحل العسل .

ائد. فقد كان منذ أمد بعيد يتمنى أن يعرف الكثير عن نحل العسل, وكيف وكانت المفاجأة كبيرة وسارة لر

يعيش ؟ وكيف يقوم بصنع العسل ؟ وها هو يسمع االن بأن لوالده صديقا يملك مزرعة ويربي فيها نحل 

 العسل ! 

وأن قال ابو رائد وقد الحظ الفرحة واالهتمام في عيني ولده : هل تحب يا رائد أن تزور هذه المزرعة , 

 تتطلع بنفسك على بيوت النحل فيها ؟ 

 وصاح رائد بفرح : نعم نعم يا أبي العزيز . وأتمنى أن يتم ذلك في أسرع وقت . 

 وفي يوم الجمعة التالي , خرج رائد مع والديه الى المزرعة. ولم تكن بعيدة عن بلدتهم . 

انت مزرعة جميلة , تكثر فيها ووجدوا صاحب المزرعة في انتظارهم , فرحب بهم ودعاهم للدخول. وك

 األشجار واألزهار , وتعيش فيها كثير من الحيوانات األليفة التي يحبها األطفال . 

ومنذ البداية شاهد رائد ما كان يبحث عنه. فقد كانت أسراب النحل تنتشر بين األشجار وفوق األزهار 

 بأعداد كبيرة .

وت النحل. وعندما اقترب منها وضع القناع الواقي وانتقل رائد مع صاحب المزرعة الى حيث توجد بي

على رأسه , ولبس القفازات في يديه, وذلك لحماية نفسه من لسعات النحل . وكان هناك عدد غير قليل 

 من بيوت النحل يتجمع حولها عدد كبير جدا من النحل . 

شاهدة األقراص وفتح صاحب المزرعة أحد البيوت, وهو على شكل صندوق خشبي, فاستطاع رائد م

 الشمعية الموجودة في داخل الصندوق ومشاهدة الثقوب الكثيرة الموجودة فيها. 

قال صاحب المزرعة وهو يشير الى أحد األقراص الشمعية : أن النحل هو الذي يقوم ببناء هذه األقراص 

 . وهذه الثقوب يضع النحل فيها بيوضه, ويستعمل بعضها لخزن العسل الذي يصنعه.

موعد الغذاء . واشترك الجميع في غذاء لذيذ أعده لهم صاحب المزرعة, تناولوه في المزرعة وحان 

بين األشجار واألزهار . ثم حان موعد العودة, وقدم صاحب المزرعة الى رائد هدية تتكون من صندوق 

 من األسالك المشبكة فيه بعض النحل . 

بعد أن شكروا صاحب المزرعة على استقبالهم فرح رائد بالهدية وشكره عليها . وغادر مع والديه 

 .وعلى دعوة الغذاء .
 

 رائد ونحل العسل 
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 1. في أي وقت استيقظ رائد من نومه ؟

ند بلوغ الفجر ع -ي الصباح                  تف -ي ساعات الصباح الباكرة.         بف -أ  

 

 2 .  لماذا استيقظ رائد ووالداه مبكرين ؟

في خروجهم من البيت . لكي ال يتأخروا -أ  

لى االستيقاظ باكرا .عألنهم معتادون  -ب  

األخبار . ليستمعوا الى نشرة -ت  

 3. من الذي أهدى أبا رائد قنينة العسل ؟

 اره ج -ديقه الذي يمتلك مزرعة                تص -الدة رائد                         بو -أ

 . فرح رائد كثيرا بعد أن عرف :4

 أن والده سيأخذه في نزهة . -أ

  أن والده يحب أكل العسل . -ب

 ي فيها النحل .ويرب أن لوالده صديقا يملك مزرعة -ت

 :  ا النص هييتناوله التي الرئيسة الفكرة. 5

 كيف ذهب رائد الى المزرعة؟ -أ

 كيف يعيش النحل ؟ -ب

 كيف حصل رائد على الهدية ؟ -ت

 ألطفال "  ؟اتي يحبها فة ال. ما هي الكلمة التي تدل على الصفة في الجملة " وتعيش فيها الكثير من الحيوانات األلي6

 األطفال  -ت                           األليفة     -كثير                                  بال -أ
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 . الجملة " ان النحل هو الذي يقوم ببناء هذه األقراص " تجيب على السؤال : 7

 ببناء هذه األقراص ؟ من الذي يقوم -أ

 لنحل ببناء هذه األقراص ؟اكيف يقوم  -ب

 ل ببناء هذه األقراص ؟متى يقوم النح -ت

 اكتبي أحداث القصة في ثالث جمل مع الرسم ..8

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

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

 

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

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

 

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

................................................................. 
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 القطعة الثانية 
 

 اقرأ القطعة التالية جيدا ثم أجب عن جميع األسئلة التي بعدها:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قشرة الموز

 
حاَ،َ،َوبعدماَتصاف ََالمدرسةَ َابةَ بوََّأمامَ َوَ،َوَسميرَ رالتقىَعمَالدراسّي،َاليومَ َانتهاءَ َبعد َ

َ:ََعمروَباهتمامَ َقالَ 
،َفيرَصاب ََيعمََّيارة َلزَ َنذهبَ َأنَ َينبغيَ" ".فىَشَ ت َسَ المَ َمنَ َهَ خروجَ َبعد ََالمنزل  َباألمس 

َ:ََامندهشَ َسميرَ َقالَ 
َ:ََارَ عمروَمتأثّ ََرد ََ"له؟!َ..َماذاَحدثَ َبَ طيَّ َلَ صابرَرجَ َ"عّميَ
َبَ الجَ َفيَه َساق َََوضعَ َالطبيبَ َصالحَ،َصديقناَ،َأنَ َمنَابنهَ َتَ سمعَ َ" سميرََفَ .َتعاطَ "َس 

َ:ََالعمروَقائَمعَكالمَ 
؛َه َنزورَ َأنَ َغيينبَ" ََفزيارة ََبالف ع ل  ،َمنَآدابَ َالمريض  ل  ََفيَبَ طيّ ََولهاَأثرَ َالتّعام  َنفس 

َ ،َالمريض  َنَ أستأذَ َسوفَ ََ.المجتمع ََأفرادَ َبينَ َةَ والمحب ََة َمود َالَرَ علىَنشَ َلَ مَ وتعَ َوأهل ه 
،هذاََفيَديوال َ".ناَمعَ َتيسيأَعندماَيعرفَ َوأكيد ََاألمر 
المَََ ،َفسلّمعندَ  َلزيارة َالعّمَصابر  االثنان  َتوّجهَ  م ََعليه،َوجلساَحول ه ،َاساء  وبعدَأنَق دّ 

: سميرَعلىَاستحياء  َلهما،َسأل هَ  َالواجب 
.لوََّميياَعَليَقلَ " ت  َقالَ:َو،ََامبتسمَ َه َرأسَ َصابرَ َالعمَ َ؟َهزَ َ"ذلكَحدثَ َ.َكيفَ سمح 
َ:َوقالَ َعمروَ.َاستغربَ َدي"ياَولَالموزَ َقشرة ََ"إنهاَ
بعدََبيَوإذا،ََيمنَعملَاعائد ََكنتَ َ،ََينعمَياَولدَ"َصابر:َ؟!!!َقالَالعمََّ"موزَ َقشرة ََ"

،ََة َبشدََّينمَ ل َؤَ ت ََيعلىَاألرضَ،َوساقَاواقع ََينفسَد َارعَ،َأجَ الشََّيمنَدخولَخطواتَ 
سميرََ.َسألَ"بهاَأراهاَأوَأشعرَ َأنَ َنَ ودَينَ ت َعَ ق َأوَ يَالتَيهَموزَ َقشرة ََأنَ َضحَ واتَّ

َمتعجب ا:
َ:ََاوالدَسميرَمتأثرَ َ؟!!َرد ََ"ذلكَكلََّتفعلَ َموزَ َقشرة ََ"َ
َقالَعمروَ:ََ".ارَ ستََّللا ََولكنَ َذلك،وأكثرَمنََولدي،نعمَياََ"
،َفيناَمخلفات ََيَ أالَّنرمَظافةَ والنََّزامَ االلت ََمنَقواعدَ َإنَ" لناََلكَ هوَمَ َيالذَالّطريق 

َسميرَ:ََأكملَ َجميع ا".
،َدرانَ علىَالجَ َالمكتوبةَ َعاراتَ الشََّمَ رغَ َ" عاراتَ وَوالالف تات  َإلىتدعوََتيالَذاعةَ المَ َالّش 

َينَ هتمَّمَ َغيرَ َارع َالشََّفيهمَخلفاتَ مَ َونَ لق َي ََنَ مَ مَ َهناكَالكثيرينَ َأنََّإالَظافةَ علىَالنََّظةَ حاف َالمَ 

َ:ََنّوَ بحَ َهوالدَإلىَقالَصالحَ،َوهوَينظرَ َأفعال هم".َبعواقبَ 
مدينتناَ،َوالََعلىَجمالَ َ،َوالمحافظةَ َظافةَ النََّإلىناَت َدعوَ َفيَرَ مَ نست ََعليناَأنَ َيجبَ َلكنَ َ

َبهمَ:ََا،َفخورَ َاسميرَمبتسمَ َعليهمَوالد ََ.َرد ََة َالمستمرََّوعيةَ نيأسَمنَالتَّ
َ."َ.كمَصابر..عمَّلَنتمنّىَالشفاءوَأوالد،باركَللاَلناَفيكمَياََ"
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 أجب عن األسئلة التالَية : 
 
 :أحداث القصة داَرْت في مكانْين اذكرهما -1

َ__________________َ-____________َََََب_َ-أ

َ

 تدالن على زمان:اذكر من النّّص كلمتْين  -2

َ________________َ-____________ََب___َ-أ

َ

 لماذا ُكِسَرْت ِرجُل العم صابر؟ -3

__________________________________________________َ

َ

  اذكر نَتيَجتَْين لزيارة المريض: -4

َ________________________________________________َ-أ

َ_______________________________________________َ-ب

َ

 ؟(" استَغَرَب عمرو" ِمْن ماذا استغرَب عمُرو15َوَردَ في النّص:)سطر  -5

__________________________________________________َ

َ

 هو :َمر( " سوف أستأِذُن والدي في هذا األمر"  المقصود باأل10ذُِكَر في النّص:)سطر -6

َالمستشفىَالذّهابَإلىَ-بََََََاللعبَمعَصديقيَََََََ-أ

َيارةَالعمَصابر.زَ-كلَالموزََََََََََََََََََََدأَ-ج

َ

 الصفة المالئمة لسمير وعمرو أنّهما: -7

َحبّانَأكلَالموزيَ-حبّانَزيارةَالمرضىَََََََََََََبيَ-أ

َميعَاإلجاباتَصحيحةجَ-حبّانَالنظافةََََََََََََََََََََََديَ-ج

َ

َ

  دران "مفرد كلمة " جُ  -8

دارَ-درانةَََََََََََََدجَ-درةََََََََََََججَ-درَََََََََََبجَ-أ َج 

ََ

َ

 ( :نامخلفاتِ  ) معنى كلمة  - 9

 فاياتنانَ-متلكاتناََََََََََثمَ-اجياتناََََََََََتحَ-أمتعتناََََََََََب -أ

  الن ص عبارة عن: -10

 شعر -ث    نص معلوماتي     -صيدة         تق -صة          بق -أ



 7 

 القطعة الثالثة : نص معلوماتي

 
 نّباتات الصَّحراِويَّةال

 
اٍء فِيي دََرجياِت ملَةً بِدوِن اٍت َطويالنَّباتاُت التِّي تَعيُش فِي الصَّحاري َعلَْيها أَْن تَْقضَي فَتَر

 َحراَرٍة عاِليٍَة أَْو ُمْنَخِفَضٍة.
ييْحراِويَّةُ تَعيييُش َحييياةً     ي تَْنمييو فِييي اْلَمنيياِطِ  باتيياِت التِّيي النَّ  ُمْختَِلفَييةً َعييْن تِْليي َ النَّباتيياُت الصَّ

يْحراِويَِّة. فََميثاَلً: سييقاُن التِّييِن ال َّيْوك  راُء ؛ ألنَّهيا تَْختَيِزنُ ْلَطَحية  َخْضيّي ُمفَ األُْخرى َغْييِر الصَّ
 .باتِ اْلِغذاَء َواْلماَء، َوال توَجدُ أَْوراق  َحقيِقيَّة  َعلى َهذا النَّ 
اَرِة ا اْلَحيَيواَن ِميَن اْلَحيرتَْحِمي بِه ا التِّييُْمِكُن ِلل ُّعَْيراِت أَْن تَْحِمَي النَّبات بالطَّريقَِة نَْفِسه
 ْقِد اْلماِء.فَ ْقليِل ِمْن ى التَّ ال َّديدَِة االْرتِفاعِ أَِو االْنِخفاِض، َوِهَي أَْيضاً قاِدَرة  َعل

ييْحراِويَّ  ييُر ِمييْن مائِهييا حٍ ال يَتَبَ اُت َسييطْ ذة لَهييا أَْوراق  َصييغيَرة  َسييميَكة  بَْعييُض النَّباتيياِت الصَّ خَّ
ً جزء قليلِسوى  ُ  ُجذوُرها َكثيراً فِي التُّْربَِة بَْحثا  ماِء.َعِن الْ  ، َوتَتَعَمَّ

 

راء ؟لماذا تكون  -1 ض  خ  ةَ  ف ل ط ح  َألشوكيَم  َالتّ ين  َسيقان 

___________________________________________ 

جود ة َف يَالن باتَ ماَ -2 و  َال م  الش ع ي رات  ظيف ةَ   ؟و 

______________________________________ 

َ

َ2ََ): َه ي  َالن ّص  س ب  ح  ةَ  الص حيح  ل ةَ  م  َال ج 

  ََالص ياة َالن باتات  ة َب ح  ش بيه  ياةَ  َح  َت عيش  ي ة  راو  َالص ح  َغ ي ر  ي َالن باتات  راو  .ح  َة 

 َ َالص حَ الن َغ ي ر  َالن باتات  ن  َتختلفَع  َف يَظ روف  ت عيش  ي ةَ  راو  َالص ح  ي ةَ باتات   .راو 

 . ق ة  ن ط  م  َف يَأ ّيَ  ميع َالن باتات  َج  َب ي ن  ق   الَف ر 

َ

َهَ 3 ة َعال ي ة  رار  َح  جات  َف يَد ر  َماء  ط ويل ة َب دون  ةَ  َالّتيَت ق ضيَف ت ر  :(َالن باتات  َي 

 َصَ ن بات ي ةات  راو   .ح 

 َ ي ة ر  َب ح   .ن باتات 

 َ ب ل ي ة َج   .ن باتات 

 َ  بيتيّة.ن باتات 
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   :جملة كلَّ بجانب" خطأ" أو" صح" كلمة اكتب(4

 ______ اءٍ مدوني تَ ْقضَي فَ ََتاٍت قصريًة بي  النَّبااتُت الّتِي َتعيُش ِفي الصَّحاري -أ

 قي اأُلْخرى َغرْيي اْلَمناطي   تَ ْنمو ِفي تي الّتِي بااتالنَّبااتُت الصَّْحراوييَُّة َتعيُش َحياًة ُُمَْتليَفًة َعْن النَّ  -ب

 ______الصَّْحراوييَّةي 

 الشُّعيرات الموجودة في النّباتات تزيد من فقدان الماء_______-ت
َ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تيجةالنّ  ّسببال

ر الماء قليل   النَّبااتُت الّتِي َتعيُش ِفي الصَّحاري  تجعل تبخُّ

 تعيش لفترةٍ طويلة بدون ماء الشُّعيرات الموجودة في النّباتات

 ن فقدان الماءتُقَلِّّل م أألوراق الّصغيرة والّسميكة 
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 القطعة الرابعة : نص معلوماتي

 االيمان من النظافة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هي( 6) سطر"  المسام"  -1

 الكريهة الرائحة -ث       قيقةد فتحات -ت           الجسم -ب        الجلد -أ

 

 العرق؟ غسل عدم نتيجة هي ما -2

__________________________________________________________ 

 

 :جملة كلَّ بجانب خطأ أو صح كلمة اكتب -3

 . ____________البشر إلى األمراض تنقلَ  ال الحيوانات -أ

 ___._______العطاسَوالسعالَالَينقلَالجراثيم -ب

كَ  إلى انظ رَ  ة ؟ آخرَ  اغتسلتَ  متى ونظيفة ؟ قصيرة َ هي هل. أظافر  لَ  هل مر   األكلَ  قبلَ  يديكَ  تغس 

د َ النّظافة َ لكنَّ مهّمة، غير األشياء هذه أنَّ تظنَ  قد وبعد ه ؟  .جسمك عن الجراثيمَ  ت ب ع 

، أينما الوسخَ  يداكَ  ت لت ق طَ     حتَ  تغسل ه ما، لم وإذا تفعل، كنتَ  ومهما كنت  مَ  أو تأكلَ  ور   تقض 

، ك  كَ  داخل إلى بسهولةَ  الجراثيمَ  انتقلت أظافر   .جسم 

لد كَ  يتّسخَ     ا، كثيرة َ أماكنَ  في ج  ، من أساس ا العرقَ  يتكّونَ . يتعّرق أنّه كما أيض  ه َ الماء   ويفرز 

كَ  ، في دقيقةَ  فتحاتَ  طريقَ  عن الخارج َ إلى جسم   جفَ  تغسله ، لم فإذا. المسام تسّمى جلدك 

 .ئحةَ الرا كريه وأصبح

سَ  عندما    ، أو تعط  ا ت طل قَ  فإنّكَ  تسعل  ا ق در  ، في الجراثيم من كبير   السائل قطراتَ  عبرَ  الهواء 

َ عبر الجراثيمَ  انتشار منع يمكن كَ . منكَ  تخرجَ  التي ، أو العطاس   أو يديكَ  تضعَ  بأن السعال 

 .وفمكَ  أنفكَ  على منديلكَ 

ا الجراثيمَ  الحيواناتَ  تنقلَ     ، إلى أيض  َ من حولها من ت عدي مثال، والقططَ  الكالبَ  البشر   النّاس 

ها  .بسهولةَ  بأمراض 

ا، مهمَ  أمرَ  واللثّة األسنانَ  تنظيفَ      تعل قَ  التي الّطعامَ  بقايا من بانتظامَ  تتخلّصَ  أن عليكَ  أيض 

؛ ن ألنَّ بأسنانك  لَ  م   .الرائحةَ  كريهة َ أنفاس ه َ وتصبحَ  أسنان ه ، تتل فَ  ذلك، يهم 

 رسول حديث وتذّكرَ . النتائج َ عظيمة َ أنّها كما بالفعل، سهلة َ لكنّها ، شاقة َ األشياءَ  هذه ترى قد  

 ". االيمان من النّظافة َ:"  - وسلم عليه للا صلّى – للا
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 :إلى تؤدي األسنان بين الموجودة البقايا -4

 األسنان تقوي -ب                       األسنان اتالف -أ

َصحيحان ت و أ الجوابان -ث                كريهة أنفاسنا تجعلَ  -ت

 

َيعطس؟ عندما يفعل أن بالزكام المصاب على يجب ماذا -5

 

 

 :راضاألم من وصحتهم نظافتهم على يحافظون كيف بها ترشدهم صفك لطالب إرشادات ثالث اكتب -6

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 :النّص نوع -7

 إرشادي -ت      ََََََََََََََََ        شعر -ب           ََََََََََََقّصة -أ

 

 
 

 


