
  

 

 

 

 

 

 

 ن 0,5 التمرين األّول : 

اِني : ْمِرين الثَّ  ن 02 التَّ

  

 

ْمرِ  ليالتَّ  ن 1,75 : ُن األوَّ

 

 

 

اِني : ْمِرين الثَّ  ن 0,75 التَّ

 

 

  

َفِر إلَى َمِديَنة َتَمْنَراست  ِة ، َوَما إنْ  َوُرُكوبأََتْتنِي فُْرَصُة السَّ ٍة ، ِاْمَتَطْيُت اْلَمَرَكَبَة اْلِعْمالََقَة َوأَْخْذُت َمَكاًنا بِِجَواِر اْلُكوَّ ِل َمرَّ ائَرِة أِلوَّ َكِت  الطَّ ائِرةَتَحرَّ  الطَّ

َفَشاَهْدُت ،َعْيَناَي، َوأَْحَياًنا أْفَتُحُهَما  أْغِمضُ ْت فِي اْلَجوِّ . وِصْرُت أَْحَياًنا أَْقلَعَ ِحيَن  َيَتَوقَّفُ ِحيَن أَْسْرْعُت ، َوَكاَد َقْلبِي  اْلَهلَعُ  برعب وأصابنيَحتَّى َشَعْرُت 

َعاتِ  َجمُّ ِة  التَّ َكانِيَّ اَراتِ ُص َشْيًئا َفَشْيًئا، َتَتَقلَّ السُّ يَّ ِغيَرِة ، َتْبُدو كاللَُّعِب ا والسَّ َحاتِ لصَّ ِة َتْلَمُع َتْحَت  واْلُمَسطَّ ِت َدخلبِأَْلَواِن َزْرَقاء َوَخْضَراء، َو  الشَّْمسِ اْلَمائِيَّ

ائَِرة ُحبَوَسَط  الطَّ ُهوِل اْلخَ  السُّ َها أَْكَواٌم ِمَن اْلقُْطِن، َوأََخْذُت أَْنقُـــلُ َبَصِري َبْيَن اْلِجَباِل َوالسُّ ْضَراء، الَّتِي َبَدأَْت َتْخَتفِي لَِتْتُرَك َمَكاَنَها لِِمَساَحاٍت َفَبَدْت َوَكأنَّ

ِت الَشاِسع َماِل َواْلُكْثَباِن ، َفَنِسيُت َخـــــْوفِي أََماَم ُكلِّ َهَذا اْلَجَماِل ، َو لَِكْن َفْجأًَة ِاْهَتزَّ ائَِرةُ ، ٍة ِمَن الرِّ يُت َعلَى َهَذا اْلَحاِل  َوَبقَقْلبِي َوَجفَّ َحْلقِي،  َفاْنَتَفضطَّ

ائَِرةُ بِأََماٍن َعلَى َمْدرَ  اَحِة إالَّ ِحيَن َحّطِت الطَّ الََمةُكلََّما ِاْرَتَفَعْت أْو ِاْنَخَفَضْت ، َوَما أَْحَسْسُت بِالرَّ  .ِج اْلَمَطاِر َفَحِمْدُت هللاَ َعلَى السَّ

 
  البناء الفكري

                                    والخوف المتعة بين -        األمواج            بين رحلة                     شيقة حلة ر        

-  

ِة : اُمَراِدَفاِت َو أَْضَداِد الَْكلَِماِت التَّ  َهاتِ - 02 ةِ ال - = ........... ِعْمالََقةَ ال - لِيَّ  = ........... الَهلَعُ  - = ........... ُكوَّ

احة  - ........... ≠غيرة الصَّ  - ........... ≠ َعتْ أَْقل - ........... ≠ َدَخلَت - ...= ....... َشاِسعة -  ........... ≠الرَّ

 مالِ ع مؤنَّث سَ مَ جَ     نَّثؤَ د مُ رَ فْ سم مُ اِ   اسم مفرد مذكر      صفــــــــــة ْعلُ ُمَضاِرع   فِ    َمْوُصول اْسمُ     َحْرُف َجر 

 لَُّغِويالبناء ال

ِص  أَْسَتْخِرُج ِمنَ   َما َيلي :  النَّ

لِ َكلَِمٌة فِي  - َنة  - ............... = همزةَكلَِمٌة فِي آِخِرَها  - ................. =ها همزة أوَّ  ................. =َكلَِمٌة بَِها أَلف لَيِّ

الث  ْمِرين الثَّ  ن 01 :التَّ
اِليأْكِملُ التَّص  :  ِريَف التَّ

اِئَرةِ  ُهوَ  ا -/ . َساَفَر فِي الطَّ  . في الّطاِئَرةِ  ................. َنْحنُ  - ِئَرة.أَْنَت ..........في الطَّ

اِئَرةِ  ..................... ُهمْ  .................................... اأنْ  -  . في الطَّ

  ن 04 الوضعية االدماجيَّة :
َنا َسَنقُوُم بِ في ................اًلّصْيِف .......... أَْخَبَرَنا   َساحليَة وَطلََب ِمنَّا االختيار فوقَع  ةـ...............إلَى َمدينَ .......بِاَنَّ

اَرَة اَبي ................. إلَى اختياُرنا على مدينة ....................وفي ....................استيقظنا َو..... .............َسيَّ

ا َوَصْلَنا َركنَ مدينة .................... اَرَة في ................. أَبِي ولَمَّ يَّ ........ .....قْمَنا بجْولٍة  في المدينة ........ُثمَّ السَّ

لَِّعِب ذَهْبنا إلَى ......................فتمتْعنا..................َوال َوَبْعَد ذلِكَ ......................................ي رِ تَ علْيها َوَنشْ 

ِل ...................... .........على َرْمِل ........ ا  أْمتَِعَتَنا َوَرَجْعنا إلَى مَنِزلَِنا َفِرِحيَن بهذا االنجاز نَ مْ زَ حَ المَساِء وفي و َتناوُّ

رَ  يِّمالقِّ                   لَة َصْيٍف إْنشاَء هللا .طْ ُكلَّ عُ  متمنين  أْن يتَكرَّ

 

 
 توقيع الولي       المالحظة :....             ................. العالمة :         اسم ولقب الّتلميذ = ..........

                                                                                                                           ×             

الثة ابتدائ             يــــــــــمستوى الّسنة الثَّ

 مدرسة القرشي ربيـــــــــــــــــــــح

َنة الّدَراسية :   2019/  2018السَّ

ائرة في ةلَ حْ ر : النَّص في اللَُّغة العربّية  الثالثّ  ر الّثالثِياختبا  الطَّ

ِ الَّّرحمن الّرحيم  بسم هللاِّ

 بْين العناوين التالية : مْن  المناسب للنص اآلخر العنوان إطار نْ لَوِّ 

الشَّاِطئ   -َما لَذَّ َوَطاَب ِمَن األْطِعَمة 

باَحِة  – َما َيْلَزُمنا  –الَبْحِر  –بالسِّ

َف ــ َمَكاٍن  –للسباَحِة واْلِغَذاِء  لَِنَتَعرَّ

َجْهَنا  –ِمٍن آ            –َرِكْبَنا  –َواتَّ

َباحِ  - ِرْحلٍَة   –بجاية  –    اْلَباِكرِ  الصَّ

 -أَبِي ــ  اْلَماِضي ـــ ُعْطلَِة   ـــ

من الكلمات ِاْمأْل اْلَفَراَغ ِبَما ُيَناِسُب 

 لتحُصَل َعَلى فْقَرٍة ُمَناِسَبة  التالية

 الجدول التالي من النَّص ::  اْمَلْ 
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