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  فَهم الْمقْروِء:  اَألولُ مسقالْ
  
  
  

 اليتا لَةئنِ األسع أَجِب ةَ ثُميالةَ التطْعإِ القليها:قْرت   
  

  

  

  

شالْعفادي و  
  
  

خفادي إِر ىل الْجبسي تانبحثُ عأَ نشاشِ الْععصافريِ. وجح دةً مام
تحلُ طَما يف معامقارِها، فَنعأَر نّ لَفا. راقَها ففادي الْراخ بحةَ مام

حتى عالْر ففَع ،قَشأَر نْر يتلَّسالش قجرةَ وأْيذَ الْخف.راخ  
تلَّسفادي ش قجةَ الْرخروبِ حثُ كانَ الْيعو ،ما أَشاقْ نتر ب

حتفَى شاه درخينِ صغرييأُنِ، ت قوممما الْهحإِةُ بِمامعامِ يف خالِ الطَّد
منقاريهِما. ابتسفادي و قالَ: م"سماذُآخه".  

ما أَواقْ نترم بنهما حى مالَ الْتغفَص ،نقَوفادي ع لى اَألعضِ ر
ملِّأَتا باكما، ويكادرِ تأَج نْلُه تِسكَنو .لَرما عأُفَر تبِم الْهقص ،ة

  ."رِهيغذى لوي اَألني نزاُء مهذا ج"ه: لَ تقالَ
  
  
  
  

mailto:contact@alarabeyya.com
http://www.alarabeyya.com


 موقع هيا إلى العربية

نموقع تعليمي للغة العربية للمرحلتي  

عداديةإلاالبتدائية وا  

contact@alarabeyya.com 

    

www.alarabeyya.com  امتحان لغة عربية فصلي      
 

  2012©  هيا إلى العربية حقوق النشر محفوظة لموقع

 

 

 
   

 

 2  

  
 

   
     

      
  

 !صلى ما جاَء يف النا عنادتسا ةيالالت لَةئنِ األسع أَجِب  
  
  

  )رجتاند(            :هي صها الننع ثُدحتيت يالَّ ةُضوعومالْ  )١س
 ْفَالاخرن اغريالصن.        الْفادي وعش.  

    أُفادي ومه.         َأعالْ شاشصافريِع.  
  

  )درجات٣(                ؟ماذا خرج فادي إِىل الْبستانل) ٢س
  

____________________________________________________  
  

  )درجات٣(            ؟الْبستانيف  ثُحبي وهفادي و دجماذا و) ٣س
  

____________________________________________________  
  

  )درجات٣(                    لى:ع شعالْ كانَ) ٤س
 شجراللَّ ةيمون.       شبالْ اكبيت.  

     شجرالْ ةبرقالِت.       شجرالْ ةخوبِر.  
  

  )درجات٣(        ___________________ ؟شعيف الْ ا كانَخرفَ مكَ) ٥س
  

  )درجات٣(                  :الْقصة داثُحأَ حدثَت  )٦س
  الْيفبرِح.         الْيفجلِب.       يف النرِه.       ْيف البستان.  
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  درجات) ٤( )!4-1( بِوضعِ األرقامِ الْمناسبة حسب ورودها يف النصرتب أحداثَ الْقصة ) ٧س
 قارِهانا يف ملُ طَعاممحةً تمامح دجو.  

 ايا باكأَلِّمتضِ ملى اَألرفادي ع قَعو.  

 ِصافريشاشِ الْعأَع نثُ عحبي تانسفادي إِىل الْب جرخ.  

 شثُ كانَ الْعيوبِ حرةَ الْخرجفادي ش لَّقست.  
  

  )درجتان(    __________________________ :يه ةصقالْ اتيصخش  )٨س
  

  )درجتان(                :اراخف ةمامحلْل نَّفادي أَ فرع) ٩س
 َألنها نائةٌم يف عشها مذُن باحِالص.      هاقارِهاَألننا يف ملُ طَعاممحت.  
  هاَألنتبكي عياعِلى ض فها.راخ      هالَُألنمحت فراخلى ظَها عها.رِه  

  
  )درجات ٣(              ؟ةَرجالش قلَّستي نْفادي أَ ررماذا قَل) ١٠س

  

____________________________________________________  
  

  )درجة(        :: "وكادت رِجلُه أَنْ تنكَِسر"ةبارعالْ ههذ نم مهفْن) ١١س

 تركَسلَ فادي انأَنَّ رِج.       َلَ فادي لأَنَّ رِجم كَِسرتن.  
 لَ فادي شأَنَّ رِجفيت.       ُلَ فادي قأَنَّ رِجطعت.  

  
  )درجات ٣(              :هو) 9(سطر " ذىاَأل"ة ملى كَنعم) ١٢س

 ررالض     ةدساعالْم     ةحسامالْم     ةنعاوالْم  
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  )درجات ٦(              !ةتيجالنو بِبسال نيا بطخ لْ) ص١٣س
  

السبب          النةُتيج  
  

  وقَع فادي على اَألرضِ        راقَب فادي الْحمامةَ
نصأَلَّ            مالَ الْغتكى مبو  

  شعرف الْع        وقَع فادي على اَألرضِ 
  

  )درجات ٣(              :هو صالن نم هملَّعتنذي زى الَّغمالْ) ١٤س
 َنْأ لْال نحلْبااَألذى  قيرِغ.     َنْأ نرِعكَ فيف نطاد الْصمامح.  
 َنْأ نصالْ طادعصافري الصةَغري.   َنْأ نتلَّسق جيدا على الشرِج.  

  
  )درجتان(      !حر؟ اشراخفالْ ذَخأْي نْأَ ادرما أَدنفادي ع فرصيف ت كيأْما ر) ١٥س

  

_________________________________________________  
  

 )درجات ٣(      !حرشفادي على اَألرضِ؟ ا عقَما ودنع كعورش كانَ فيكَ) ١٦س
  

_________________________________________________  

  
  

mailto:contact@alarabeyya.com
http://www.alarabeyya.com


 موقع هيا إلى العربية

نموقع تعليمي للغة العربية للمرحلتي  

عداديةإلاالبتدائية وا  

contact@alarabeyya.com 

    

www.alarabeyya.com  امتحان لغة عربية فصلي      
 

  2012©  هيا إلى العربية حقوق النشر محفوظة لموقع

 

 

 
   

 

 5  

  
  

  الْمعرِفَةُ اللّغوِيةاين: الثّ مسقالْ 
  
  )درجات٨(                :ةيالالت ماتلكَالْ عمج بتكْ) ا١ُس

  

دفْرم  عمج    دفْرم  عمج  
لِّمعلٌ      ةٌمبج    

مارسةٌ      مدرو    
عبكَةٌ      إِصبِر    
    سيارةٌ      ورقَةٌ

  
  )درجات ٦(                :ةياللتا ةرقْفالْ نم جرِختسا) ٢س

  

     هتيب ديقَةباحٍ إىل حزِلُ كُلَّ صنشيطٌ، ين تانِيسب نا كارِمفيها جار رِفصيو
. يعاملُ كارِم مزروعاته ةالْحصى واألعشابِ الضار ، فَينظِّفُها منوقْتا طَيبا
و بِحناني وها ه ،ةبحبِدم ِسكممارِ الشومسالْبسِ و...هِهجلى وةُ ع  

  

 َكلمات تحـتـوي على توينن :  ___________    ___________  
  

  لىوي عتحت ماتكَلال شِسمة:ي  ___________    ___________ 
  

  لىوي عتحت ماتال قَكَلرِمة ي :  ___________    ___________  
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  )درجات ٧(    ). فرح/ فعلٌ /  اسم(  ةيالالت لِمجيف الْ ماتلكَالْ واعنأَ بتكْاُ) ٣س
  

   لَسلى         فادي    جع     يسالْكُر   
  

_______       _______    _______    _______  
  

   دساع    حسام        جوزالْع    
  

_______       _______    _______  
  

  )درجات ٦(                ) الِءؤ/ ه هذ/ ه هذا : (بتكْاُ) ٤س
  

   ________ ٌةعةُ رائلِّمعالْم.    ________ ناتالْب باتدؤم.  
  

   ________ جالُ أَقْوِياءالر.    ________ ٌخيفَةةُ مالْغاب.  
  

   ________ ظيفطُّ نالْق.      ________ عفترلُ مبالْج.  
  

  )درجات ٦(               :ةيالالت ماِءسىل اَألإِ حٍتفَ ويننت فضأَ) ٥س
  

 ةلِّمعالْم:  __________     ْالمشارن:  __________  
  

 ْالحرج :  __________     ْالـقدر :  __________  
  

 الرلم  :  __________      ِّةلَفْالط  :  __________  
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  التعبري: لثُ االثّ مسقالْ 
  

  )ةدرج ١٢(            لي:ا يمم ةصور لِّكُ نع ةًفيدم ةًلَمج بتكْاُ) ١س

              
  

__________________________  __________________________  
  

              
  

__________________________  __________________________  
  
  )درجات ٨(            حتوي على الْكَلمات التالية:) اُكْتب جمالً ت٢س

  

 طَـرالْم :__________________________________________  
  

   دساعي :__________________________________________  
  

 ةجارالْح :__________________________________________  
  

 ـفقْطي :__________________________________________  
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