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 الشهيد علية عزوزي:                                                       المدرسة االبتدائية.......................................:   االسم و اللقب

 الوادي- الطريفاوي–    المقاطعة التربوية                                                                                            )ب( الثالثة: القسم

 2019 ديسمبر 08ساعة و نصف                                                                                            صباح يوم األحد : المـدة

 اختبار الفصل األول في اللغة العربية

 :النَّصُُّ

َوَفْجَأًة َسِمَعْت َطْرًقا خََِفيًفا ، َكاَنِت النَّْمَلُة َهاِنَئًة ِفي َبْيِتَها، ِفي َلْيَلٍة ِمْن َلَياِلي الشَِّتاِء اْلَباِرَدِة 
 .َفَنَهَضْت َو َفَتَحْتُه َفَوَجَدْت َجاَرَها الصُّْرُصوُر َيْرَتِعُد ِمَن اْلَبْرِد َو َيِئنُّ ِمَن اْلُجوِع، َعَلى اْلَباِب

ِاْشَتدَّ اْلَبْرُد َو َكُثَر اْلَمَطُر َوَلْيَس : َماَذا َحَدَث َلَك أيَُّها اْلَجاُر ؟ َقاَل الصُّْرُصوُر:  َقاَلْت َلُه النَّْمَلُة
ِفي ، َال َيا َجاَرِتي: َفَقاَلِت النَّْمَلُة َأَلْم َتّدِخْر ِفي الّصْيِف َزاًدا ؟ َفَردَّ الصُّْرُصوُر. ِعْنِدي َزاٌد آُكُلُه

 ...!اًلصَّْيِف ُكْنُت ُأَغنِّي ِلْلَفَالِحيَن ِفي اْلُحُقوِل
 )ن1(.  ِاْقَرْأ النَّص ِقَراَءًة َجْهِرَيًة َسِليَمًة :اْلِقَراَءُة: أوًَّال

  : اْلِبَناُء اْلِفْكِريُّ:َثاِنًيا

 )ن0.25(: ِاخَتْر ُعْنَواًنا ُمَناِسًبا ِللَنصِّ-1

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

 )ن0.5(؟  الصُّْرُصوُر َجاَرَها النَّْمَلُةَكْيَف َوَجَدِت -2

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

 )ن0.5(: أْرِبْط َبْيَن ُكلِّ َشْخِصَيٍة َو ِصَفَتَها-3

  َهاِنَئًة•            •                     الصُّْرُصوُر

 َيِئنُّ ِمَن اْلُجوِع  •            •                            النَّْمَلُة

  )ن0.5(: ِاْبَحْث َعْن ُمَراِدف اْلَكِلَماِت التَّاِلَيِة ِمَن النَّصِّ-4

 = ..................َطَعاٌم 

 = ................ُمْرَتاَحًة 

  : اْلِبَناُء اللَُّغِويُّ:َثاِلًثا

  َجاِئٌع– َصَراِصيٌر – اْلَفالَِّحيَن –اْلَجاَراُت - َجاَع      )ن2.5(: َصنِِّف اْلَكِلماَت ِفي اْلَجْدَوِل-1

 َجْمُع التَّْكِسيِر َجْمُع اْلُمَؤنَّث السَّاِلِم َجْمُع اْلُمَذَكر السَّاِلِم اْلِفْعُل اْلَماِضي ِاْسُم اْلَفاِعِل

.................. .................. ................... ......................... ............... 
 )ن0.75(:   َأْكِمْل ِكَتاَبَة َحْرُف الّتاِء ِفي اْلَكِلَماِت-2

 ....  َبْيـ–.... َشَجَر–.... َنْحَال
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،ى اْلَباِب  البا

:َلْت َلُه النَّْمَل َقاَلْت َلُه النَّْمَلُة
َفَقاَلت. .  َزاٌد آُكُلُهِدي َزاٌد آُكُلُه

نُت ُأَغنِّي ِلِف ُكْنُت ُأَغنِّي ِلْلَفَالح
قرأ النص ِاْقَرْأ النَّص::xَxُةْلِقَراَءُة

ُّاْلِفْكِريُّ ://ْك
)ن)ن00.2525(: صِّ

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

)ن)ن0.55((؟  وُر

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

ائٌع

eالتَّْكس
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  ) ن4 (:اْلَوْضِعَيُة َاإلْدَماِجَيُة

    :ُثمَّ ُأْكُتب النَّصَّ ُمَرتًَّبا َوِبَخٍط َواِضٍح )4-3-2-1(َرتِّْب اْلَفَقَراِت ِباَألْرَقاِم 

.َوَيُسدُّ ُجوَعُه ِمَن الطََّعاِم اّلِذي ِادََّخَرُه ِفي َفْصِل الصَّْيِف، َأمَّا النَّْمُل َفَيْلَزُم َمَساِكَنُه-

 .النَّ ُطوَل اللَّْيِل ِفيِه ُيَساِعُدِني َعَلى اْلِقَياِم ِبَواِجَباِتي اْلَمْدَرِسَيِة، َأَنا ُأِحبُّ َفْصَل الشَِّتاِء-

َو َيْلَبُسوَن اْلَمَالِبَس الدَّاِفَئَة ِلَيْحُموا َأْنُفَسُهْم ِمَن ، ِمْن أْجِل َذِلَك ُيَوفُِّر الّناُس التَّْدِفَئَة ِفي َمَناِزِلِهْم-

 .اْلَبْرِد

َو َتَراَكَمِت الثُُّلوُج ِفي السََّماِء ، َوَنَزَلِت اْلَمَطُر، واْشَتدَّ اْلَبْرُد، َحلَّ َفْصُل الشَِّتاِء َفَتَغيََّر اْلَجوُّ-

 .َوَأْصَبَح اللَّْيُل َطِويًال َو الّنَهاُر َقِصيًرا
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َحلَّ َفصَحلَّ َفْصُل ا-

ْصَبَح اللَّْيُل طَوَأْصَبَح اللَّْيُل َطِو


