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 (الفصل االول)تقويم اشهادي في اللغة العربية 

 

  ى َحقِلهِ ـلَ إِ  لهُ زِ ـنْ يغاِدُر مَ مه،ثُّم ازِ وَ زاَدهُ ولَ  ملُ حْ ـَسأٍم،ويَ  ونَ ،دُ رِ فجْ ة الْ اللَ طْ يَْستَْيِقُظ مع إِ   النص:

 نَ ات مِ مزروعَ ـي الاألغصاَن اليابَِسة،ويروِ  شذّبُ زرعاً،ويَ فاِلحةً وَ  قلِ حَ ـي الـيعَمُل فِ  ناكَ وهُ 

 . مجاورِ ـالنَّبعِ ال

لى عَ  ائهِ عطَ بِ  بخلُ يَ  الَ ا ، وَ ههَ اجِ وَ شقّاِت التي يُ مَ ـالْ  نَ و مِ كُ شْ يَ  وْ اَل النَّهاَر ال يَسأُم ، أَ يعمُل َطوَ 

  .محبَِّة والتَّضحيةِ ـِر والْ ـفاِت الصَّبِص لّى بِ تحَ يَ  امَ ا دَ مَ  هِ مِ وْ قَ 
 

 األسئلة 

 أ - أسئلة الفهم :

  َأَماَم الِعنواِن الـُمناسِب للنَِّص. (  )أَضُع َعالمة 
 الشُّرِطي                              الفاَلحُ                      النَّجــارُ    

  ناسبِ ـمُ الْ  جوابِ ـوالْ  ؤالِ السُّ  بينَ  لْ ِص: 

 

جُل ؟ -  َمتَـى يَعمُل َهذَا الرَّ

 

  َيَنـَامُ  –لسُ جْ ـيَ ]مْعنى .نَفُس الْ  كلَمٍة لـََهاْحتَها َخط بِ اِستبِدْل الَكلَمةَ التـي ت - 

 [يَنَهضُ 

 (...َسأمٍ  ونَ ،دُ رِ فجْ الْ  ةِ طاللَ مع إِ  يَْستَْيِقظُ ) 
 

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

 

 

  ب - أسئلة اللغة  :

 امضاء الولي العالمة 

قطْ فَ  يلِ ي اللَّ ـفِ  عملُ يَ   

هارِ النَّ  والَ طَ  عملُ يَ   

 
قطْ فَ  باحِ ي الصَّ ـفِ  عملُ يَ   
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   ْيوِ حْ تـَ  ماتٍ لِ كَ  ِص من النَّ  جْ تخرِ اس . 
 

 

  َبِ مناسِ ـالْ  مكانِ ـي الْ ـفِ  (ذَلكَ -أَنَـا– بَاكراً  – فَوقَ  – نتَ أَ ) عْ ض . 

ا مَ هِ ـصولِ وُ  دَ عنْ ، وَ  حقلِ ـى الْ ـلَ اِ  ينِ هَ تجِ ...........، مُ  منزلِ ـالْ  نَ مد مِ ـحْ أَ  بنهِ اِ  عَ مَ  بُ األَ  جَ رَ خَ 

 .مونِ يْ ة اللَ رَ جَ شَ َو........َستَْسِقي  لَ ائِ سَ الفَ  هِ ذِ هَ  رسُ أغْ : .........سَ  دَ مَ ـحأِل  بُ األَ  الَ قَ 

َ سَ   ؟ جرةِ ......الشَّ  فُ قِ ور الذي يَ صفُ ........العُ  سمُ ا اِ ـ: مَ ائالً قَ  هُ الدَ وَ  دُ مَ ـحأَ  لَ أ

 : امالء 

 

 

 ناسِ ا مُ نوانً عُ  هُ ا لَ عطيً مُ ، ْحُصَل َعلَى نَّصٍ تَ لِ  يةَ تالِ الْ  لَ جمَ ـالْ  بِ تِّ رَ   :التعبير الكتـابـي ً  .با

 ، ةَ تلفَ خْ ـمُ  هارُ األزْ ا وَ هَ ـتِ رَ خضْ ـبِ  ضَ رْ ََ ي األَ طِ غَ تُ  روعُ الزُّ وَ  ميلِ جَ ـا الْ لهَ ظِّ وَ  -

 .حٍ فرَ وَ  جدٍ ـا بِ يهَ فِ  ونَ ملُ عْ يَ  مْ هُ وَ  ناكَ هُ ا وُ نَ هُ  -

  ،ينَ الحِ الفَ وَ  روعِ الزُّ  ينَ ي بَ رِ جْ ـتَ  ياهِ مِ ـالْ  اتُ نوَ قَ وَ  وانِ األلْ  -

 جار ،شْ األَ  دتُ اهَ شَ فَ  ةِ شرقَ مُ ـالْ  ميلةِ جَ ـالْ  حقولِ ـى الْ ـلَ ي اِ ديقِ صَ  عَ مَ  جتُ رَ خَ  -

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 تنوين الفتح مد الواو ي ز ش ظ

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