
 04/03/2018: يوم     -   قسم: الرابعة ابتدائي  -  حاسي بحبح ابتدائية بختي عطية

 �في اللغة العربية الفصل الثاني اختبار�

                                                     :سندال
ابِعَِة اْبتِدَائِيّ أَنَا تِْلِميذٌ فِي قِْسِم السَّ        فِ=ي اْلَجَم=اِل  َغايَةُ  بَْحبَحِ ، َمْدَرَستَي بَِمِدينَِة حاسي أَْقُطُن بَِحّيِ القندوزِ  نَِة الرَّ

حٍ ِألَنَّ فِيَه==ا ُك==لَّ َص==بَا ًح��ارِ فَ َه==ا لأَْدخُ (،  َوبَ==يََّن أَْقَس==امَها تَعَلَّم==تُ  تُ ، فِيَه==ا تََرْعَرْع== َكبِي==رٌ  يَّ َه==ا ِألَنَّ فَْض==لََها َعل==بُّ حِ ، أُ 
اْلَجَزائِ=ِر  َرُج=َل اْلُمْس=تَْقبَِل َوأََم=ل ِم=ْن ُمعَلِِّم=ي الَّتِ=ي تَْجعَ=ُل ِمنِّ=ي النَّافِعَةَ  تَلَقَّى الدُُّروسَ ، أ )فُولَتِيطُ  َوِرفَاقبي احَ صْ أ

يَاِضيَِّة بَِمْدَرَستِي  كُ شارِ اْلَحبِيبَِة ، أُ  َوأَِجدُنِي َسِعيدًا لَدَى َمدّ بِاْستِْمَراٍر فِي َحَمَالِت النََّظافَِة َواْلُمَسابَقَاِت اْلِفْكِريَِّة َوالّرِ
 اْلُمَساَعدَةِ ِلْآلَخِريَن . اْلعَْوِن وَ  يَد
دَ َمعًا دُعَ ِمنَا سْ إِلَى قِ  اْألُْستَاذُ فِي َصبَاحِ ُكّلِ يَْوٍم ، يَْدُخُل     بَاحِ ، ثُمَّ نَُواِصلَ ُمْبتَِسًما ُمْسِلًما َعلَْينَا ، ِلنَُردِّ َمعَهُ  اَء الصَّ

 اْلِعْل�مُ فُ=وِس ، َوقَ=ْد قِي=َل " النُّ  َودََواءُ  اْلقُلُ�وبِ  َحيَ=اةُ  اْلَمِزي=ِد ، فَ=اْلِعْلمُ  إلىٌق ِرْحلَةَ َطلَِب اْلِعْلِم الَّتِي َال تَْنتَِهي َوُكلُّنَا َشوْ 
 .نُوٌر َواْلَجْهُل َظَالٌم "

  :البناء الفكري
..................................................................................................... صأََضُع ُعْنوانًا ُمناِسبًا للنَّ .1
 ................................................................................................ ؟  ماذا يتلقى التلميذ من معلمه.2

................................................................................................متى يكون هذا التلميذ سعيدا؟ -
........................................=صغيرٌ  .....................................=الجهلُ   * :ضد كلمة السَّنَد هات من.3

................................................................ ترعرعت =اشرح كلمة:  �

  :البناء اللغوي
يلي:  ماأعرب -

...................................................................................................................... ا:رحً ـف-
.................................................................................................................... :ذُ األستا-
.................................................................................................................... :القلوبِ -
........................................................................................................................:العلمُ -

السنةِ  – يدخلُ   - الحبيبةِ  – نورٌ ضع الكلمات التالية في الجدول:  -
 
 

 .ُطفُولَتِي)ًحا ُكلَّ َصبَاحٍ ِألَنَّ فِيَها أصحابي َوِرفَاق رِ لَها فَ حول العبارة التالية:  (أَْدخُ -
.................................................... .......................................................................... نحن: *
........................................................................ألنها  حيـــاة:لماذا كتبت التاء مربوطة في كلمة:  -4

 :اإلدماجيةالوضعية 
إن نظاف�ة المؤسس�ة "أردت المشاركة في حملة لنظاف�ة المدرس�ة وب�دى زميل�ك غي�ر م�تحمس له�ا ، وق�ال ل�ك:     

  ".متعبة وال تنفع، فالتالميذ يفسدون كل شيء .
فقرة تحث فيها زميلك عل=ى فوائ=د المش=اركة ف=ي الحمل=ة وكي=ف تحس=س الجمي=ع بوج=وب الحف=اظ عل=ى  أكتب �

 .أسطر) 9إلى  4الفقرة تتراوح ما بين  (نظافة مدرستك دائما.. 

 خبر مضاف إليه صفة فعل مضارع
    

 األستاذ/ محمد صالح بالتوفيق
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بهحبِح أ
وبي حاصصصحَحصْصْأأ

ُ ، أ ، أُ ةيبيبََةِة يييببِِ بببحَح ِشاِرححالاْل
نِن و َوديَد وووععَوْوْ داععاْل اَس سمُمُ ممالاْل

وي يَوْوٍٍمم ، ُل ك ُكُّّلّلِّ ِاحاحِ اااببَ ببصي َصَ ف
ن تن يييتتِِي الي َال تتت ال الََّّ ِِمم ملْلْ لعِعِ ععال اْل بلَِِب لَط

ال َظَالمٌمٌ " ..ُُل

َّ للنا للنََّّ ابً بناِس ن ...............نننصصُ
..........؟ ؟ علمهمن معلمه

.................عيدا؟يذ سعيدا؟
..............==ُُلجهلالجهُلُ*
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ؤسس�ة ة المؤسس�ة 
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