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 حقيبة"( إسمي فائز" ....... وينتهي بـــــ "" الجزء االول )يبدأ بـ ۸ص – هّيا الى المدرسة: ١النَّص 
 ؟في أي صف فائز  : ١س 

الجزء 
                          ؟  مع من يذهب فائز الى السوق :  ۲س  االول 

                      .أشياء يريد فائز ان يشتريها من السوق  3أذكر  :۳س 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 "الى المدرسِة"(  وينتهي بـ يستيقُظ فائز"....." يبدأ بـ) الجزء الثاني ۸ص – الى المدرسة ّيا: ه١النَّص
 متى يستيقظ فائز ؟  : ١س 

الجزء 
 : ماذا يفعل فائز عندما يستيقظ ؟ ۲س  الثاني 

 مدرسة ؟ ذا يحمل فائز عندما يذهب الى الما :۳س 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ("الباص" سمي سناء"......... وينتهي بـإ" )يبدا بـ الجزء األول ١۷ص - :عائلتي۲النَّص
 مع من تعيش سناء ؟  : ١س 

الجزء 
 أين تعيش سناء ؟  : ۲س  االول 

 :كيف تذهب سناء الى المدرسة ؟ ۳س 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 "رياضة مفيدة"( "جارتي".......وينتهي بـ )يبدأ بـ الجزء الثاني ١٨-١۷ص - :عائلتي۲النَّص
 : ما أسم جارة سناء ؟ ١س 

الجزء 
 لمدرسة ؟ كيف تذهب لينا الى ا : ۲س  ني الثا

 ماذا تقول لينا عن المشي ؟  :۳س 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  "لألحتفال( تقع مدرستي" ........وينتهي بـ" )يبدأ بـ ولالجزء األ ص ۲٦– : مدرستي۳النَّص
 : أين تقع المدرسة ؟  ١س 

الجزء 
 كم باب للمدرسة ؟  : ۲س  االول 

 مالذي يوجد في الطابق األول للمدرسة ؟  :۳س 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 سة"(حانوت المدر " ..... وينتهي بـ "الطابق الثاني" الجزء الثاني)يبدأ بـ ٢٧-۲٦ص  – : مدرستي۳النَّص
 أشياء موجودة في الطابق الثاني للمدرسة؟  3:أذكر ١س 

الجزء 
 صورة ؟هد في الماذا تشا : ۲س  الثاني 

 د غرفة المدير ؟ أين توج :۳س 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 "ورود ملونة"( .... وينتهي بـ"توجد في المدرسة"....  بــالجزء الثالث )يبدأ  ٢٧ص  – : مدرستي۳النَّص
 كم ساحة توجد في المدرسة ؟  : ١س 

الجزء 
 كم ملعب رياضة يوجد في المدرسة ؟  : ۲س  لث الثا 

 ماذا تحتوي الساحة الثانية في المدرسة ؟  :۳س 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 "صور الحيوانات"(  ... وينتهي بـسميرة" .....يبدأ بـــ "الجزء األول ) ۳٦ص – : من أنا وما هوايتي٤النَّص
 : من أي بلد سميرة ؟  ١س 

الجزء 
 ؟   ماهي هواية سميرة : ۲س  االول 

 من أين لميس ؟ وفي أي صف ؟  :۳س 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 القدِم"( " لعبة كرة  "ياسر" ........... وينتهي بـ  ــأ بـثاني )يبدالجزء ال ۳٦ص – : من أنا وما هوايتي٤النَّص
 من أين ياسر ؟ وفي أي صف ؟  : ١س 

الجزء 
 ماهي هواية ياسر ؟  : ۲س  الثاني 

 ؟ من أين خالد ؟ وماهي هوايته  :۳س 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 (يت األخرى""لوازم الب  بــ  تي"......... وينتهي )يبدأ بـ "أذهب مع أخ الجزء األول ٤٤ص - : التسوق ٥النَّص
 : الى أين تذهب األختان ؟ ١س 

الجزء 
 في أي يوم تذهب األختان الى السوق ؟  : ۲س  االول 

 ماذا تشتري األختان من السوق ؟ :۳س 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ( " ونرتب األغراَض" بـ  وينتهي  بس" ....ون المال"مثل صاب ) يبدأ بـ الجزء الثاني  ٤٥-٤٤ص -: التسوق ٥النَّص
 لسوق ولماذا ؟ : ماذا طلبت أمهما أن يشتريا من ا ١س 

الجزء 
 : لمن أشترت األختان الجريدة ؟ ۲س  الثاني 

 :  الى أين ذهبت األختان بعد السوق ؟۳س 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 "ِلُتطِعَم ِفراَخها"( بـ دعا عادل"......... وينتهي" الجزء االول )يبدأ بـ ٥٤ص -غابة : نزهة في ال٦النَّص
 : الى أين دعا عادل صديقه ثامر ؟  ١س 

الجزء 
 ى عادل ؟رأ: ماذا  ۲س  االول 

 : ماذا تحمل الحمامة بمنقارها ؟ ولماذا ؟ ۳س 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



  2020 الرابع للمستوى  أسئلة األختبار الشفهي للغة العربية

 "ألوانها!"( "عادل:"........وينتهي بـ )"يبدأ بـ الجزء الثاني ٥٥ص،٥٤ص  –: نزهة في الغابة ٦النَّص
 : ماذا رأى عادل ؟ ١س 

الجزء 
 ؟  : مالذي يفعله الديك في األرض ۲س  الثاني 

 يفعل القرد ؟: ماذا كان ۳س 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 "مع واِلِدها"( تهي بـيقِضي" ......... وين" الجزء االول )يبدأ بــ ٧٤ص -األسبوع عطلة نهاية : ٧النَّص
 : أين تذهب زينب مع عائلتها ؟ ١س 

الجزء 
 ذهاب الى الحديقة ؟: ماذا يأخذون معهم عند ال ۲س  االول 

 ؟ وماذا لعبت ؟: مع من لعبت زينب ۳س 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 "ويصطادون السمك"( "...وينتهي بـتتمشى أم زينب"  بـــ أ)يبد الجزء الثاني ٧٥-٧٤ص -األسبوع عطلة نهاية : ٧النَّص
 : أين تتمشى أم زينب ؟  ١س 

الجزء 
 : ماذا كانت تفعل أم زينب ؟ ۲س  الثاني 

 : أين يذهب زيد ؟ وماذا يفعل ؟۳س 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 " واإلثنيِن والثالثاِء"(  وينتهي بـ .جُد باِسم"....  "َيسُكنُ ــ )يبدأ ب الجزء األول ۸۳ص -: باسم في القرية  ۸صالنَّ 
 باسم ؟ د ج : أين يسكن ١س 

الجزء 
 باسم القطار ؟ ومتى وصل للقرية ؟ : متى ركب  ۲س  االول 

 القرية ؟ وماهي األيام ؟  : كم يوما بقى باسم في۳س 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 الى المدينِة"("  وينتهي بــ .سُم"..."تجوَل با ــ)يبدأ ب الجزء الثاني ٨٤-٨٣ص –: باسم في القرية  ۸النَّص
 :  كيف كانت الطبيعة في القرية ؟   ١س 

زء الج
 : أين تجول باسم ؟  ۲س  الثاني 

 : متى عاد باسم الى المدينه ؟ ۳س 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 وينتهي بـ"وتلعُب مسرورًة"( كانت الفأرُة"...... )يبدأ بـــ " األولالجزء  ٩۲ص ١-: الفأرة الصغيرة واألسد٩النَّص
 : أين كانت تعيش الفارة ؟ ١س 

ء الجز 
 : ماذا قالت الفأرة ؟ ۲س  االول 

 : ماذا فعلت الفأرة ؟۳س 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ت الفأرُة"......وينتهي بــ يبدأ بــالجزء الثاني ) ٩۲ص ١-سد: الفأرة الصغيرة واأل٩النَّص  "وارَتَجَفت"( "َمرَّ
 : ماذا رأت الفأرة ؟ ١س 

الجزء 
 : مع من لعبت الفأرة ؟ ۲س  الثاني 

 الفأرة ؟: لماذا خافت ۳س 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 "سَأقُتُلِك"( وينتهي بــ ...نظَر االسُد" " بــ أ)يبد الجزء الثالث ٩٣ص - ١-: الفأرة الصغيرة واألسد٩النَّص
 قال األسد للفأرة ؟ : ماذا ١س 

الجزء 
 سد ؟الفأرة لأل: ماذا قالت  ۲س  الثالث 

 : ماذا رد األسد على الفأرة ؟۳س 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 "ما يدفئها"( وينتهي بــ "في يوم "..... ) يبدا بـ األولالجزء  ١١٦ص -:ليلى والثلج ١۲النَّص
 : في أي فصل كان الجو باردا ؟  ١س 

الجزء 
 كانت ليلى تفعل ؟ ماذا : ۲س  األول 

 أمها ؟  ليلى الى نصيحة : هل سمعت۳س 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ها"( وينتهي بـ "كانت أمها".... )يبدأ بــ الجزء االول ١١٧-١١٦ص -ليلى والثلج  :١۲النَّص     "تسمع كالم أمِّ
 عادت الى البيت ولماذا؟: ماذا حدث لليلى عندما ١س 

الجزء 
 وكيف ؟األم ليلى ؟   هل ساعدت:  ۲س  الثاني 

 ؟  لماذا بقيت ليلى في الفراش اياماً : ۳س 
  


