
 منطقة دبً التعلٌمٌة
 مدرسة سارة  للتعلٌم األساسً ح1  .

 اسم الطالبة :...................

 الصف :أول ) ..... (

  مسح القرائً)   1  (  للصف األول األساسً

: أ ن تفهم الطالبة المقروء من النص :الهدف    

:عن األسئلة  التالٌة  أجٌبً  

: جاء إلى غرفة الصف الثانً  -1     

  

الطبٌب  –المدٌر            د  -الشرطً                ج –المعلم           ب  -أ  

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

: اسم التلمٌذ الذى فحصه الطبٌب -2  

  

عادل –أحمد                د  -راشد                 ج –زٌاد              ب  -أ  

 

............................................................................................ 
: حدثت القصة  فً -3  

  

العٌادة –الصف             د -المستشفى            ج –البٌت         ب  -أ  
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: لماذا حضر الطبٌب إلى المدرسة  -6     

  
لٌعطٌهم الدواء   –لٌفحص التالمٌذ                                            ب  -أ   

  

لٌسأل عن ابنه –لٌعلمهم عن النظافة                                        د  -ج  

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

: من صفات  زٌاد أنه -4  

  

نظٌف   –كسول              د  -قوي               ج –شجاع            ب  -أ  
 

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

 5- معنى كلمة فرغ فً العبارة ) بعد أن فرغ الطبٌب من فحص زٌاد (:

  

شكر –غضب          د  -انتهى              ج –مؤل            ب -أ  
 

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

: لماذا سر المعلم ألن   -7     

  

زٌاداً نظٌف –الطبٌب نظٌفاً       د  -المدرسة نظٌفة     ج –زٌاداً مجتهداً     ب   -أ    

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

: رتبً األحداث حسب ورودها فً القصة  -8  

 
 

فحص الطبٌب التالمٌذ             

           

جاء الطبٌب إلى غرفة الصف الثانً            

             

سر المعلم وشكر الطبٌب                

3 
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 منطقة دبً التعلٌمٌة
 مدرسة سارة  للتعلٌم األساسً ح1  .

 اسم الطالبة :...................

 الصف :أول ) ..... (

  مسح القرائً)   2  (  للصف األول األساسً

:عن األسئلة  التالٌة  أجٌبً  

:كان إٌاد ٌلعب بالكرة مع  -1  

  

معلمه –رفاقه                د -أبٌه            ج –أخٌه                ب  -أ  

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

10 

لماذا اتسخت ثٌاب الرجل؟  -2     

 

ألن الرٌاح أصابت ثٌابه بغبارها ؟   -أ               

  

.  ألن الكرة قد أصابت ثٌابه  -ب               

 

. ألن الرجل وقع على األرض -ج               

 

. ألن سٌارة مرت أمامه -د              

1 

1 

الُمَؤدَّبُ الَولَُد   

ٌْنََما  اِْنَدفَعَْت ُمَجاَوَرةٍ، َكاَن إٌَِاد بِلَِعٍب بِالُكَرةِ َمَع ِرفَاقِِه فًِ َحِدٌقَِة بَ

ةُ نَْحَو الشَّاِرعِ  ةُ , الَكرَّ فاتسخت ثٌَِابُِه , َوأََصابَْت ِرْجًلا ِمْن الَمارَّ

ٌِْه الغََضبُ  ُجِل َوقَالَ .. َوَظَهَر َعلَ ٌف ٌَا : أَْسَرَع إٌَِاد إِلَى الرَّ أَنَا ُمتَأَّسِ

ًْ , ُكنَّا نَْلعَُب بِالُكَرةِ فَأََصابَتَْك ِمْن دوِن قَْصدٍ ، أَْرُجو َعْفَوِك،  َعمَّ

ُجِل ِلٌَْنفَُض الغُبَاَر ِمْن .. أَْن تُقَبَِّل اِْعتَِذاِريَوآُمُل  اُْقتُِرَب إٌَِاد ِمْن الرَّ

ُجلُ ثٌَِابُهُ،  ٌب، أَْنَت َولَُد َصاِدَق , ٌَا بَنَى, لَ : فَقَاَل لَهُ الرَّ َوقَْد َوُمَؤّدِ

. قَبَّْلُت اِْعتَِذاُركَ   

: أ ن تفهم الطالبة المقروء من النص :الهدف    
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لماذا أسرع إٌاد للرجل؟  -3     

لٌضحك علٌه –لٌسلم علٌه                                           ب  -أ   

لٌتأسف وٌعتذر له  –لٌساعده على الوقوف                               د  -ج  

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

: أٌن كان األوالد ٌلعبون  -5     

فً المدرسة –فً الحدٌقة ً       د  -فً الملعب     ج –فً الشارع   ب   -أ    

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

ماذا فعل الرجل مع إٌاد؟  -4     

إعتذارهقبل  –صرخ فً وجهه       د  -غضب علٌه     ج –ضربه بٌده     ب  -أ   

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

الفكرة الرئٌسٌة من النص؟  -6     

.إعتذارهٌقبل  الكرةوالرجلاعتذار إٌاد للرجل بعد أن أصابته  –أ               

.  أوالد ٌلعبون  بالكرة فً الحدٌقة فتندفع الكرة نحو الشارع –ب               

. كرة تصٌب رجالً، فتسخت ثٌابه وٌظهر علٌه الغضب –ج               

. اقتراب إٌاد من الرجل لٌنفض الغبار من ثٌابه –د                

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

: رتبً األحداث حسب ورودها فً القصة  -8  
 

.أسرع إٌاد إلى الرجل لٌعتذر            

.كان إٌاد ٌلعب الكرة مع رفاقه            

.قبل الرجل اعتذار إٌاد               

. أصابت الكرة رجالً من المارة            

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

: 4سطر رقم ( دون قصد ) ما المقصود بالعبارة  -9     
بقوةٍ  –لٌس عمداً       ً       د  -بعمٍد                ج –دون خوف          ب   -أ    

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

:  المغزى الذى نتعلمه من القصة -10     

.  أن نعتذر لآلخرٌن إذا أخطأنا فً حقهم   -أ       
.            أن نلعب بالكرة فً الشارع  حتى ال نؤذى أحداً  –ب       

.     أن ال نعتذر لآلخرٌن إذا أخطأنا دون قصد  -ج     

.أن ال نلعب مع  الرفاق فً الحدٌقة المجاورة  –د      

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

1 
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