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                                             احتبار الفصل االول في اللغة العربية                                            

ع االمر ، فرايت الجارج ، فهرعت الى النافذة أستطلذات صباح أفقت على ضجيج منبعث من      
ي وقد انقسموا إلى مجموعات  ، كل واحدة تؤدي دورها بهمة ونشاط  فهذه تكنس المكان يعج بسكان الح

تدهن الجدران ، عندئذ علمت أنها حملة تطوعية  القمامات ، وتلك تغرس ، وغيرها تجمع واالخرى
 لتنظيف الحي و تذكرت أنه يوم البيئة . 

يعمل في جد بعد هنيهة تهييأت وخرجت ألخذ لي دورا  بين أطفال الحي وقد مضى الجميع        
الحي  صاروحيوية ، والكل يحس بسعادة العمل الجماعي ولذة التعاون ، وما هي إال ساعات قليلة حتى 

 نظيفا يسحر النفس بجماله .

 . ماأروع أن يكون مكاننا نظيفا وماأجمل أن يكون للعمل التطوعي مكان في قلوبنا      

(ن)                                                                                           3أسئلة الفهم 
إختر العنوان المناسب للنص ممايلي ( حملة تطوعية ، العمل ، سكان الحي  )                                                    ـ 1
                   ـ استخرج من النص العبارة التي تدل على أن الحي صار نظيفا                                                   2
  ء )أسرعت ) ، ( مملوـ اسخرج من النص مرادف الكلمتين التاليتين ووظف كل منهما في جملة من إنشائك    (3

)                                                                                            (ن3أسئلة اللغة 
         ـ أعرب ماتحته خط في النص                                                                                                   1
        ـ استخرج من النص مايلي                                                                                                       2

 جملة تعجبية      من أخوات كان  فعل معتل  فعل صحيح 
    

(عندئذ  )       و   ( تهيأت)                                                        ـ علل سبب كتابة الهمزة المتوسطة في كل من 3
 ـ حول الجملة التي بين قوسين في النص الى الجمع المتكلم 4

                                                                                                         ) ن4الوضعية االدماجية( 
                                                                شاركت في حملة لتنظيف حيكم                                            ـ

أسطر تصف فيه أجواء العمل والتضامن التي سادت بين سكان الحي وما قمت به أنت  10اكتب نصا ال يقل عن 
 واصفا الحي بعد نهاية الحملة التطوعية ، موظفا الفعل الالزم والمعتل و الهمزة متطرفة ،
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المكالمكان ي

تجواالخرواالخرى mلتنظيف الحلتنظيف الحي و

بعد هنيهة تهبعد هنيهة تهييأت 
والكل يحس بة ، والكل يحس بسعا
فس بجماله .ر النفس بجماله .

مكاننا نظيفايكون مكاننا نظيفا وم

                                
لي ( حملة تط ممايلي ( حملة تطوعي

ى أن الحتدل على أن الحي صار
 ووظف كل ماليتين ووظف كل منهم
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ما قمت به أنتي وما قمت به أنت 
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