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:النـــــص
أى رَ اِن، فَ تَ سْ َجلَس في البُ  ثُمَّ ،  الً واِجبَاتِهِ مِ هْ مُ ، وَ  هُ وسَ عِب تاركاً ُدرُ هِو واللّ َخَرَج التلميذُ للّ                 

ُم فُ صْ عُ  َ مَ ت أَ ، فَأْخَرَجت األّول ثم َطارَ الـَّطيَرانَ  ِصغَاَرَهاورةً فوَق شجرةٍ تُعلِّ إلى  نِ صْ غُ الْ  لِ فَ سْ أَ  نْ مِ  هُ مَ ا

 قَ ارِ فَ يُ  أنْ  اْستََطاعَ  ىتّ حَ  هُ مُ لِ عَ تُ   تْ الَ زَ امَ ا، وَ هَ عُ بَ تْ ، وهو يَ هُ نْ مِ  دَ عَ بْإلى أَ  مَّ ه،ثُ اورُ جَ ا يُ إلى مَ  هُ نْ ه، ومِ الَ عْ أَ 
مْ ا لَ هَ اخِ رَ فـِ  نْ مِ  ارخً ا فـَ ـهَ ادفَ ى صَ ا حتّ ــذَ كَ ، وهَ هُ تْ مَ ـلَّ وعَ  هِ رِ يْ غَ ت بِ اءَ ، وجَ هُ تْ ركَ ـتَ ى فَ رَ خْ ة أُ رَ جَ ة إلى شَ رَ جَ الشَّ 

ِّ ى اِ ـلَ عَ  رْ ــدِ قْ يَ  َ ــهَ اعِ بَ ت ،  زَ جَ م عَ ا ثُ هَ عَ بِ ـتَ ت ، فَ ارَ طَ وَ   هُ تْ جَ رَ خْ ا ، وأَ ـيفً فِ ا خَ ـرً قْ نَ  هُ تْ رَ قَ نَ ، وَ ّشِ عُ إلى الْ  هُ تْ ذَ خَ ا، فأ

َ فَ  ُمهُ ا ، وهَ عَ بِ ـتَ فَ  تْ ارَ ا وطَ يدً دِ ا شَ ـرً قْ نَ  هُ تْ ـرَ قَ ونَ  تْهُ ذَ خَ أ  . هِ تِ وَ خْ إِ كَ  ارَ ى صَ تّ حَ  بَِقيْت تُعَلِّ

 نْ مِ  زءٍ ج فِي ملّ عَ التَّ  مَ لَ أَ  تُ ـلْ مَّ حَ تَ  إنْ  ( :  الَ وقَ  هُ ـسَ فْ نَ  بَ اطَ ى ، خَ أَ ا رَ مَ  لُ مِ هْ مُ الْ  لميذُ ى التِّ أَ ا رَ لمَّ فـَ             
 .) لُِمي َو ِعْشُت َسِعيًدا ., َحقَّْقُت حُ ي اتِ يَ حَ 

 . هُ يفَ لِ حَ   احُ النّجَ  انَ كَ ه فـَ وسِ رُ دُ بِ  ْعتَنَىفا,  َدْرًساأَخذَ التّلميذُ ِمن العُصفوَرةِ           

 األسئلة :   
    
 ن)3( أسئلة الـفهم : 

. اختر عنوانا مناسب للنص  -1
؟ . ًداِخها نَْقراً َشِدياْصفوَرة أَحد فِرَ لماذا نَقََرْت العُ  -2
" ووظفها في جملة . أَْخفَقَ استخرج من النص مرادف كلمة " -3
هُ استخرج من النص ضد كلمة " -4  " ووظفها في جملة َعُدوَّ

 
 ن )3( أسئلـة اللغـة 

 
أعرب ما تحته خط في الّسند.-1
استخرج من النص :-2

 فعل صحيح صفة فعل مثال
........ ............ ............. 

ة الهمزة في كلمة َرأَى .علل سبب كتاب-3
 حول العبارة بين قوسين إلى جمع المخاطب المذكر . -4

 
 ن)4( الوضعية اإلدماجية -  

 الفشل في الدراسة ، وباإلجتهاد والمثابرة يتحقق النّجاح .: نتيجة اإلهمال 
تحقيق اكتب موضوعا اليقـل عن ثمانية أسطر، تتحدث فيه عن مدى تحّملك لمشاق الّدراسة في سبيل  

 .تحته وسطر  مزيدا فعالفي المستقبل ، موظفا النّجاح ، وما تريده لنفسك 

 

 اللغة العربيةالفصل األول في  اختبار
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فورصفعععصْصعُع
نه منِه، وه، ومععالالََعْعْأأَ

جرش َجة إلى شَ ة إلى شَ جججرَرَشجَجََّّشالشََّّ

ِِِِّّلللى اى اِِعـلـلَََعْر هــَهبباعاِعتتتببََتت ها، فع

ا وطيديدً شششدِدِا شَ ا شَ قـرـًرًنْقْننَتهُهُ تْْقـَرقََ

ملهِمِمممهْهلللمُمالالُُُّْْتتتلميذلميذُُِِّّالتى التِِّّأََ

يييعِعيديًدا . ععع س َس ْتتتشْشتُتُ ش ِع ) َو

اًسًااََورصفورةةِ تعتفا,, دَدَرْرْ

؟ .؟ .يًداي
 في جملة .ظفها في جملة .

ملةي جملة
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