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درجات(  3السؤال األول: االستماع )  
 . أستمع إلى النص بإنصات ثم أجيب عن األسئلة 

: )ضع دائرة حول  يدعونا للتمسك به وهو  هذا النص يركز على موضوع  -أ
 اإلجابة الصحيحة(:  رقم

 التفرق.  -2      التكبر.                            -1

 االتحاد.  -4الخير.                                 -3
 

 أكمل الجمل اآلتية:  -ب 

 قائل " أكلت يوم أكل الثور األبيض" هو..................  -1

 ........ يمكن وصف شخصية األسد بأنها ..................  -2

 

 رأيك. لماذا تخلى الثوران األحمر واألسود عن الثور األبيض؟  حسب  -ج

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

 

درجات(  6) -فهم المقروء  –السؤال الثاني: القراءة   
 التي تليه: ب عن األسئلة يثم أج ، أقرأ النص 

سلطنة عمان بشكل كبير بالحيوانات التي تستوطنها لعدة أمور حيث تمثل الحياة  تهتم       
في   وقرى  مدن  عدة  في  للسياح  المختلفة مصدر جذب  بمكوناتها  لديها  والبيئية  الفطرية 
السلطنة. ومن ضمن الحيوانات البرمائية التي تستوطن السلطنة السالحف والتي وجدت 

بعيدا عن ضوضاء    -مؤقتا  -والية صور متنفس ولو كان  لها في نيابة رأس الحد التابعة ل
بإنشاء محمية السالحف  م  1996إبريل من عام    23المدن والبشر. في   صدر مرسوم 

برأس الحد، وتقع نيابة رأس الحد شرق مدينة صور في محافظة الشرقية بسلطنة عمان  
لك السالحف  تعشيش  تمثل جزء من شواطئ  او وهي  أكبر عدد من  تجتذب  لسالحف  نها 

أهمية كبرى الستمرار حياة وبقاء هذا   ذات  السلطنة مما جعلها  المعششة في  الخضراء 
 النوع من السالحف المهددة باالنقراض. 

 
 ما أبرز أنواع السالحف التي تعشش في سواحل السلطنة؟  -أ

 ................................................................................... ...... 
 أبين سبب اختيار منطقة )رأس الحد( لتكون موقعا لمحمية السالحف.  -ب 

 ................................................................................... ...... 
 لما تحته خط:  نفسه  أكتب كلمة أو عبارة لها المعنى -ج

 للسياح.  جذب تمثل الحياة الفطرية مصدر   -1

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

 . النقراض لنوع من السالحف المهددة باهذا ا -2

 ........................................................................... 
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درجة(  11السؤال الثالث: الكتابة )  
 أجيب على األسئلة التالية: 

 : أكتُب ما يُملّى علّي، مراعيا عالمات الترقيم. اإلمالء -1

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

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

 : أكتُب بخط واضح وجميل العبارة اآلتية مراعيا خط القاعدة. الخط -2

 . " علموا أوالدكم الرماية والسباحة وركوب الخيل"
 ................................................................................................ 

 
 :  األنماط اللغوية -3

، هذه، هذان، )هذاأصف ما أراه في الصور بجملة اسمية تبدأ باسم اإلشارة المناسب  -أ
 . هؤالء(   هاتان،

 

 

-   .......................................... 

 

 

 

-  .............. .. ........................... 

 

 

 

 بمحاكاة الجملة الفعلية أكمل الجدول:  -ب 

 الفعل األمر  الفعل المضارع  الفعل الماضي 
 ....................................  ............ الفارس الحصان.  ركب الفارس الحصان 

 

 كتب أسلوبي: استفهام، وتعجب. أستخدم الكلمات التي في الصندوق أل -ج

 ؟      عندما      من المدرسة       أجمل تفعل     !             السماءتعود            ما    ماذا 
 
أسلوب استفهام:   -

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

أسلوب تعجب:   -
 .................................................................................. 
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 التعبير:   -4

األحداث من  أسرد حدثا عشته وقت دخولي إلى المدرس ولقائي زمالئي، مراعيا تسلسل 
 البداية إلى النهاية. 

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

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

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

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

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

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

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

 
،،انتهت أسئلة االختبار،  
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