
 

 

 
 

 

  (2اختبار فهم واستيعاب  )
 
 

  إقرأ القصة التالية ثم أجب عن األسئلة السؤال األول 
 َوطاَر انبُْهبُُم عاِنيا

ََأُْكْم َونَى ََْشَسْب. أخْرُخ انقَ  َُْد تُهُثاُل َوَوَضْعرُهُ فٍ قََفص. قَديد نَهُ انطعاَو وانشساَب فَهَْى  فََص ذاَخ ََْىٍو اْشرَس

ُْزل. ذََجًَعِد َحْىنَهُ انعَصافُُس َوأََخرَْخ ذُغٍَُ، نِكُهُ  تَِقٍ َحزَُا َونَىْ  ًَ ٍْ  إٍنً َحدَقَِح ان َُغٍَ َيَعها.ياذا أَْفعَُم َك

ٌُ َسعُدَا ِجدا نَْى  َُكى أَْجعَهَهُ َسعُدًا؟ تَْعدَ قَهٍُم، دَعاٍَ أَْصدقائٍ ِنهعة َيَعُهْى. فَكْسُخ : ال َشك أٌَ ُعْصفىزٌ َس

ٌَ َيَع أَْصِدقائِِه انطُىِز. ُعْدُخ ُيْسِسعا َوفَرَْحُد تاَب انقُفَِص .انرَفََد انعُْصفىُز ًََ ُُا َوََسازا ثُى طاَز َوَوقََف كا

ُِْه فَِسحً  ٍِ َشَجَسجٍ،َوَصفَق ِتَجُاَح َ ا كَ َعهً ُغْص  َهُ ََْشُكُسٍَ، ثُى طاَز عاِنُا فٍ األَْجىاِء انىاِسعَحأ

 . أَِحْط بِدائَرٍة انَجواَب انصحيحَ 

 ياذا قَدَو انَونَُد ِنْهبُْهبُِم؟  - 1

 .  قَدَو نَهُ انطعاَو وانشساَب  2                                                .  قَدَو نَهُ انطعاَو َواألْنعاَب  1      

 . قَدَو نَهُ انُكرَُة َوانَحْهىي  4                                                 قدَو نَهُ انشساَب وانرسِهَُحَ   . 3      
 

 ياذا فَعَهَِت انعَصافيُر انتي تََجًَعْت َحْوَل انبُْهبُِم؟  – 2

 . تََكْد  2                                                                        . أََكهَْد  1      

 . ذَقاذَهَْد  4                                                                        . َغُْد  3       
 

 بًِاذا فَكَر انَونَُد ِعْنَديا جاَء أَْصِدقاُؤه ؟  - 3

ٌْ ََْهعََة َيعَهُ  1  ٌْ ََأُْكَم  2                        . َفكَس انَىنَدُ أٌَ انثُْهثَُم َُسَدُ أَ  . فَكَس انَىنَدُ أٌَ انثُْهثَُم َُسَدُ أَ

ٌْ ََكفَكَس انَىنَدُ أٌَ اْنثُْهثَُم .  3   ٌَ َيَع أَْصِدقائِِه انعَصافَُُسَدُ أَ ٌَ َيَع األَْوالِد .  4      س    ى ٌْ ََكى  فَكَس انَىنَدُ أٌَ انثُْهثَُم َُسَدُ أَ
 

ٌَ انبهبُم َحسينا ؟  – 4  نًاذا كا

 . ألٌ انىندَ نَْى َُقَدو نَهُ انطعاوَ  2                                          ٍص . ألٌ انىندَ َوَضعَهُ فٍ قفَ  1        

 . ألٌ انىندَ َوقََف َتعُدا   4                                         . ألٌَ انثُْهثَُم ال َُحة انَحدائَق  3         
 

 ِنًاذا َصفَق انبُْهبُُم ِبَجناَحْيِو ؟  – 5

        1  ٌٍ  . ألَه تعُد ٌ  2                                                             .  ألَه حزَ

 . ألَه ذعٌة  4                                                               . ألَه سعُدٌ  3        

 

 
 

 وانتعهيى انتربيت وزارة

 انتعهيًيت عجًاٌ ينطقت

 انخاصت انحكًت يدرست

 شعبة   )     (       لرابعالصف ا       .......................................................اسم الطالب 

 نعهيا بنيٍااالبتدائيت  قسى

 و2017 -2018
   ..................توقيع وني األير
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 نحو التنمية المستدامة في ظل شراكة مجتمعية فاعلة يلةصيجابي يتسامى بالقيم األإستنا الخيار األول لصناعة متعلم الرؤية : مدر

 موجه المادة

 أ/ كمال صالح القدومي     
 .انتهت االسئلة


