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  القارئ قبل من فهمها ليتم بعناية الترجمة هذه أعدت

من كل بالترجمة قام  

  

بدوي دقاق سمر د. لاألطفا طب استشارية  صبري ناظم مهند .د             
 

 
 

 اختبار سرعة القراءة
 

الخيول للبحث عن حصان جيد جدا. لم يمض وقت طويل قبل أن يجد ذهب فيليب إلى معرض 
العروض. اشترى فيليب الحصان وأخذه إلى المنزل واحتفظ  ه معه أثناءالحصان الذي يمكن أن يأخذ

تدريب حصانه ليكونوا على استعداد للقيام بجولة في في أكثر من عام فيليب به في حقله. أمضى 
لشراء مجموعة جديدة من مالبس ركوب الخيول. عندما عاد إلى المعارض. ثم ذهب إلى لندن 

الميدان وجد حصانه يرعى، أخذ يصّفر ثم نادى حصانه باالسم. ولكن فيليب بدا مختلفا جدا في 
مالبسه الجديدة فلم يتعرف عليه الحصان. ودعاه فيليب مرة أخرى. لكن الحصان لم يستجب النه لم 

ارتدى مالبسه القديمة  الخاصة بركوب الخيل. عندما عاد فيليب  يعرف فيليب. لذلك ذهب فيليب و 
 إلى الميدان، هرع حصانه إليه مباشرة.  استعدوا للذهاب إلى المعرض.

 
اختبار استيعاب القراءة    

 
 هل اشترى فيليب حصانه من معرض الخيل؟

 هل جاء الحصان عندما كان فيليب يرتدي مالبس ركوب جديدة له؟
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 :بيسؤال تجري

 .تجري )مفتوحة(حمامه مياه جورج ترك 
 جورج الفوضى في الحمام.مسح  
 

 :نجورج  الفوضى في الحمام ألمسح 
 الحمام قد فاضت   .1
 ةغير مرتب الحمام شقيقه قد ترك  .2
 الحمام في فوضىالعامل ترك  .3
 

 أسئلة االختبار
 .صيدليإلى ال داون  تسارع (1

 .قد زالون أن الصداع ت دابعد ساعتين الحظ
 
 :األنه داون اختفى صداع  

 اشترت بعض المسكنات .1
 أثناء المشيبعض الهواء النقي  استنشقت  .2
 تأخذ مسارهاأن لطبيعة ل سمحت .3

 
 تعيش.تالشقة حيث كان  ينره جتك (2

 .جريدة تواشتر  ينج تذهب
 

 :)الجريدة(صحيفةالن يج تاشتر 
 تسلي نفسهال .1
 لقراءة األخبار المحلية .2
 عقاراتللبحث عن  .3
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 في  الغابةسيرا على األقدام ذهب جاك  في العطلة  (3

 بعد يومين من المسير أصيب جاك بالذعر ألنه وجد سحاب جيب محفظة الظهر مفتوحا  
 

 :ناصيب جاك بالذعر أل
 اإلسعافات األولية عدةزف ونسى أن يحزم تتساقه ت كان .1
 كان قد فقد ساعته ولن يكون لديه فكرة عن الوقت .2
 هناك ولم يجدها من محفظة الظهر في جيب الجانب ضع بوصلة يعادة    .3

 
 ألكثر من ساعة خارج ماكدونالدز. جيم انتظرت ميشيل  (4

 مكالمات هاتفية.ال ولم ترد علىميشيل إلى المنزل  عادت
 

 :ألنهاحدث على الهاتف لم ترغب ميشيل في الت
 تسمع أعذاره تريد أن كانت غاضبة مع جيم وال .1
 أين يمكن أن يكون جيم اآلنهبت إلى المنزل لتسأل شقيقتها ذ .2
 جدا من الكالم في حالة حدوث شيء لجيم ةكانت مستاء .3

 
 يلم.فاللرؤية  ينتظران دورهمكان تيم وشارلوت خارج السينما  (5

 بخيبة أمل عندما اضطرا إلى االستقرار في المنزل لمشاهدة التلفزيون بدال من ذلك. شعرا
 

 :نهرؤية الفيلم أل منتيم وشارلوت لم يتمكن 
 أي أموال مالم يكن لديه. 1
 كان هناك حريق سيئ في السينما .2
 الفيلم كل بطاقات  تم بيع .3
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 قال البرت انه لن يعود الى المطعم. (6

 .أي مالحظةغادر دون إعطاء 
 

 :أي مالحظة بسببلم يترك ألبرت 
 ما يكفي من المال لدفع ثمن الوجبة أنه اليملك   .1
 لم يكن راضيا عن الخدمة   .2
 تم إغالق المطعم عندما وصل   .3

 
 .والدتها ثوب لأخذت آن الحافلة إلى المدينة لشراء  (7

 الى منزلها بائسة. عادتمتاجر و  ةوزارت آن ست
 

 :ألنها بخيبة األملشعرت آن 
 تهوالدتها قد أحبثوب كانت تكاليف  ال تستطيع تحمل   .1 
 والدتها من اللباسل المقاس المناسب علىلم تعثر  . 2     
 لمحالت التجاريةفقدت كل أموالها في أحد ا.  3     

 
 توقع درجة أعلى بكثير مما أعطي.وكان ي المدرسة مشروع على انجاز عمل بن بجد  (8

 عين بن موعدا لرؤية معلمه.
 

 :نهمع معلمه ألموعدا ن ب   عيَّن
 كان مشغوال جدا.   1    
 أن يقلل من تقدير العمل المطلوبللمعلم يمكن .  2        
 ه الدرجةيريد معرفة لماذا كان قد حصل على هذ.  3        
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 دراجة نارية ألكثر من عام.يدخر لشراء مايك كان  (9
 عندما اكتشف أنه ال يستطيع الحصول على الدراجة.مايك  ستاء ا

 
 :نهمستاء ألكان مايك     
 الدراجةركوب  هال يمكنو كسر ساقيه،   . 1    
 .   أخبره والده أن قيادة الدراجة خطرة2    
 وأنفق الكثير من المال على ألعاب الفيدي    .3    
 

 هبط الجبل العظيم. يفمن مسافة شاهد المعسكرون ك (10
 غابة.الحقول جذوع األشجار السوداء بدال من مشاهد لفزيون تلال عرض

 
 :نشجار سوداء ألأتحولت الغابة إلى جذوع 

 في الغابة النار أضرمواقد كانوا المخربين .  1 
 الحمم  في الغابةسكبت انو بركان .  اندلع ال2 
 الغابة التار تشتعل في انفجرت قنبلة، مما جعل .  3 
 
لك ذوأنها سوف تقوم بالنزهة حتى لو كان نزهة بعد ظهر اليوم، ب عدت والدة ساندرا ابنتهاو  (11

 في غرفة المعيشة.
 .نزهةتلك العلى  األسرة لم تحصل 
 

 نزهة بسبب:اللم تحصل العائلة على 
 االفطار الذي جعلهم مرضى وا شيئا عللى تناولأنهم  . 1
 وامطرت بكثافة طوال فترة ما بعد الظهر غابت .أن الشمس2    
 لم تشتغل ولذلك لن يصلوا الى نقطة بداية النزهة سيارتهم . 3    
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يان  (12  حافلة مزدحمة على طول الطريق إلى مركز التسوق. فيوقف مارك وا 
يان إلى مركز الشرطة.  ذهب مارك وا 

 
يان إلى مركز الشرطة   :ألنهذهب مارك وا 

 للضرب الشديد ماركتعرض  . 1 
 م يتمكن مارك من العثور على محفظتهل .2 
 لإلبالغ عنهاا ذهب وقد سرقت محفظة مارك . 3 
 
 .همقابلمقهى  رأى وشعر بالسعادة عندمافي طريقه إلى العمل، مسرعا  السيد جونز  كان (13

 .خبزايمسك  مخبز وهوالسيد جونز من ال عاد
 :نأل مخبزذهب السيد جونز إلى ال

 
 أغلق  تماماو  ُأقفلالمقهى   .1
 في المقهى خدمته النتظارالوقت  ليس لديه  .2
  طعامال يضع الكثير من الغرامات علىالمقهى  .3

 
جوان . في صباح أحد األيام وجدت أثناء العطلة الصيفية زرعة مفى كانت جوان تعمل  (14

 .العجل المريض ميت
 . لها في العمل بالمزرعة آخر راتب جوان إلى  زارع المد وقت قصير من وفاة العجل سلم وبع
 

 ن:لها في المزرعة أل آخر راتب شهري تلقت جوان 
 ة العجلعليها بسبب وفاألقى اللوم  المزارع.  1  
 عودة إلى الكليةالجوان  علىكان الصيف قد انتهى و . 2      
 كان على بعض العمال أن يذهبوا بسبب تراجع األعمال التجارية . 3      
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 الليلة الماضية كان هناك خبر عاجل  (15
 انهارت معظم المباني في المدينة.وفي وقت الحق من هذا اليوم، 

 
 انهارت المباني بسبب:

 . كان هناك زلزال كبير1  
 . جميع المباني كانت قديمة وانهارت متحولة إلى أنقاض2  
 . انفجار قنبلة3  
 
ريقه إلى ط وهو فيلعب لعبة يالفيديو ل متجها إلى ممر ركضو  هآدم محفظته ومفاتيح أمسك (16

 المدرسة.
 .ممر الفيديوإلى  عاد مسرعاالمدرسة تحول فجأة و وصل إلى عندما 

 
 ارع آدم مرة أخرى ألنه:س   
 ظهره في ممر الفيديو محفظةترك . 1    
 ي ممر الفيديوف ة تترك مفاتيح خزان. 2 
 يديوفي ممر الف ترك السندويشات . 3 
 
 الشاحنة فجأة الشرطي يرفع يده. رأى سائق (17

 الخلف.اصطدمت السيارة بالشاحنة من 
 

 أصيبت الشاحنة بسبب:
 سرعة كبيرةب قودكان ي. 1 
 بسرعة كبيرة لشاحنة يقودكان الشخص وراء ا. 2 
 بسرعةفجأة و  توقف. 3 
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 جسر.التحت   في منتصف الطريق أثناء عبوره تجنب أحد الزوارق ضربة محتمة (18

 وتم نقل سائق السيارة الى المستشفى.
 

 بسبب:  كان القارب على وشك االرتطاموقد 
 السور تحطم السيارة من خالل .  1  
 من السيارة البنزين اذف.  ن2  
 اعلى الطريق الجليديةمن انزلقت .  السيارة 3  

 
 عيد الميالد.الضروري لعشية كل الطعام  تواشتر  للتسوق ذهبت األم  (19

 لم يكن لدى العائلة عشاء في يوم عيد الميالد.
 

 لم يكن للعائلة عشاء بسبب:
 ت األم الديك أحرق.  1  
 شراء الديك من أجل عشاء عيد الميالد نسيت األم .  2  
 جدا في صباح عيد الميالد وهرعت إلى المستشفى ةسقطت األم مريض .  3  

 
 


