
 مـــوزارة التربية والتعلي

 مدرسة الحكمة الخاصة

  نــيـنـا بـيـلــــم العــسـق

 الصف : الرابع
 

 المادة : اللغة العربية 

 دقيقة    25الزمن : 

 ....................................................اسم الطالب :

 

 

 

 

 
 

  أقرأ النَّصَّ ثُمَّ أَِجْب َعن األسئلِة الّتي تليه :

 حديقة الحي

خرجت هند من منزلها عصر الجمعة برفقة صديقتها وفاء وذهبتا إلى حديقة الحي لقضاء وقت ممتع وهناك 

تصفحت هند مجلة ماجد أما وفاء فقد  جلستا وسط األشجار واألزهار تدور حولهما الفراشات الملونة .

رسمت لوحة جميلة لمنظر الحديقة وعند غروب الشمس رجعتا إلى المنزل وفي طريق العودة قالت وفاء : 

 كان اليوم جميال ولعل الغد جميل مثله .

 

 ( واحدة درجة  )                                                                    :أجب عن األسئلة التالية 

 كان اليوم جميال في وجهة نظرك ؟لماذا 

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

 
 
 

  لكل إجابة صحيحة ( درجتان  )                              اختيار من متعدد  :اختر اإلجابة الصحيحة 

 ضي في الجمل التالية إلى فعل مضارع وغير ما يلزم حول الفعل الما 

 

 .................................................................                رجت هند من منزلها عصر الجمعةخ

 
 

  

 .................... عنوان القصة يدل على 

 النهاية  - المكان  - الشخصيات  - الزمان  -

  عدد شخصيات القصة 

- 2 - 3 - 4 - 5 

  هواية هند كما فهمت من القصة 

 التنزه - الرسم  - القراءة - اللعب  -

  الجملة التي ليست فعلية في الجمل التالية 

 تدور حولهما الفراشات - تصفحت هند مجلة ماجد - اليوم جميل  - خرجت هند -
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 موجه المادة 

 أ/ كمال القدومي 

 



 مـــوزارة التربية والتعلي

 مدرسة الحكمة الخاصة

 قـســم العــــلـيـا بـنـيــن 

 الصف : الخامس
 

 المادة : اللغة العربية 

 دقيقة    25الزمن : 

 ....................................................اسم الطالب :

 

 

 

 

 

 
 

 التالي ثم أجب عن االسئلة التي تليهاقرأ النص 
 

 من الموسوعات العلمية ، التي  يهوى محمد عالم الحيوان ، لذلك تحوي مكتبته الخاصة العديد

 تعرض معلومات كثيرة ومفيدة عن هذا العالم المثير والغريب ، كما يحرص علــــى مشاهدة 

البرامج العلمية الخاصة به قال يوما لوالده : أنا أعشق عالم الحيوان فقد أضحى العالم 

 المفضل 

باهلل وبقدرته عز وجّل وستجد في  لدي فما رأيك ؟ قال الوالد : إن المعرفة باب إلى اإليمان

 هذا المجال ما يدل على عظيم قدرته تعالى .
 

 (درجة )                                                            :ضع عنوانا مناسبا للنص 
 ....................................................................................       

 
 درجات  ( 8 )                                                            (اختيار من متعدد) :اإلجابة الصحيحة 

 نوع النص  

 .شعري  . معلوماتي  . مسرحي  .قصصى 

 معني كلمة يهوى  محمد  يهوي   

  يحب  يكره  يفضل   يميل 

 بين كلمتى يهوى وأعشق العالقة    

 السرطان  االخطبوط  القريدس  المحار 

  هات من النص عكس كلمة ضارة    

  مفيدة   غير ضارة   حسنة  جميلة 

 

 :                                                                     ) درجة (السبب والنتيجة:اجب إجابة تاّمة

 وان ؟حيما هي نتيجة حب محمد لعالم ال (أ
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 م  2018 – 2019لث( الفصل الدراسي الثا2اختبار فهم واستيعاب ) 
 

 الدرجة
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 موجه المادة 

 أ/ كمال القدومي 

 



 مـــوزارة التربية والتعلي

 مدرسة الحكمة الخاصة

 قـســم العــــلـيـا بـنـيــن 

 الصف : السادس
 

 المادة : اللغة العربية 

 دقيقة    25الزمن : 

 ....................................................اسم الطالب :

 

 

 

 

 

 
 

 اقرأ النص التالي ثم أجب عن االسئلة التي تليه
 

علم إلى التمسك بالصبر في األزمات، وخفض الصوت ما أحوجنا نحن طالب ال

والتواضع ، فهي سمات حميدة ضرورية لكّلِّ فرٍد والسيما معشر الشباب، فهم مستقبل 

في  األمة وديمومتها، وعندما نتحدث عن الشباب نشمل اإلناث أيًضا، فهن عنصر رئيس

 تقدم األمة ونهضتها
 

 يحتاج طالب العلم؟ مَ إال  -أ

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

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

 
 ؟برايك ما أهمية فترة الشباب ولماذا تحدث الكاتب عن هذه الفترة   -أ

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

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

 
 

    درجات  8                                 اختيار من متعدد( ) :التي وردت في القطعة اإلجابة الصحيحةاختر  
 (:.......................شاب ) كلمة جمع   .. 

 شبان -د                              شيبان -ج                        الشباب -ب                         شابات -أ

    .......:.......( مرادف كلمة )تطورها

 دهاراز -د                              انجاز -ج           نهضة              -ب                              تعلو -أ     

 ..................(:.التكبركلمة)ضد 

  تواضع -د                             مرحا -ج                        مختال  -ب                         تعالي -أ       

  فهم مستقبل األمة................  نوع الجملة 

 جار ومجرور -د                        شبه جملة -ج               جملة اسمية -ب        جملة فعلية             -أ       

 

 م  2018 – 2019 ( الفصل الدراسي الثالث 1اختبار فهم واستيعاب ) 
 

 الدرجة
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 موجه المادة 

 أ/ كمال القدومي 

 


