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 ساعة ونصف: المدة                          العربية                                              ةاللغمادة     

 دــــــــــــــــــــــــــــــالسنــ
 األطفالِ  لوبَ قُ  سكنُ تَ  تلك التي وجماالً  صدقاً ولعل أكثرها ضاهيها فرحة ، ال تُ  العيدِ  رحةُ فَ      
ليلة في و . العامةِ  ماكنِ و األ الحدائقِ و  هارها  في البيوتِ على اظ حريصونهم ف ،هم يونَ وعُ 

فيه  هاال تفارقُ  وتعليقها في مكانٍ  العيدِ  مالبسِ  من تجهيزِ  بعد التأكدِ  إال لهم جفنٌ  يغمضُ  ال العيد
،  بأزكى العطورِ  طيبِ ارتداء الثياب الجديدة والتّ  و اباكرً  هم باالستيقاظِ عيدَ  يستهلونف ، همعينَ أ

الجيران لالستمتاع  بيوت األقارب وب  فيطوفون خاللهاالتجول  رحلةُ   العيدِ  لتبدأ بعد صالةِ و 
  . بجمع العيدية و تبادل تبريكات وتهاني العيد 

 ملونةً   مالبسَ و  طفالِ األ قلوبَ  تسكنُ  افراحً أ رزهِ تُ كالشجرة التي تنمو و تكبر فَ ويظل العيد     
يحن في بهجة الصباحية ينسابون خاللها بين البيوت  في جوالتهم عيدية يقطفونها  و يرتدونها

  .الكبار إليها 
 ةــــــــــــاألسئل

 :نقاط 30 :م ـول الفهــح
 .ات عنواناً مناسباَ للنص ـه-1
 ؟ بما شبه الكاتب العيد في النص -2
فهما في جملتين وظّ ثم  " يبدؤون" ،"  يلبسون"الكلمتين  مرادف استخرج من النص  -3

 .مفيدتين
 :نقاط 03: ة ـول اللغــح

 .صـه خط في النــا تحتــأعرب م1
 ولعل أكثرها صدقاً تلك التي (يجب تغييره  وغير ما األطفالمكان   الطفل ضع كلمة2

و  و الحدائقِ  هم حريصون على اظهارها  في البيوتِ ، فهم يونَ وعُ  األطفالِ  لوبَ قُ  سكنُ تَ 
 )العامةِ  ماكنِ األ

 " الحدائق" ة  ـفي كلم ابة الهمزةـعلل كت  3
 :نقاط 0:  4الوضعية اإلدماجية

 :سطر عن أ 10المسلمون بعيد الفطر تحدث في بعد أيام قليلة يحتفل   
 .يوم العيد باستعداداتك رفقة العائلة لالحتفال *    
قارب واألصحاب مبرزا شعورك في هذا اليوم مع األ العيد السعيدة  لحظاتتقضي  كيف *    

 .    البهيج
 .موظفا  مفعوال مطلقا وحروف الجر      
   

 بالتوفيق 1/  1الصفحة  انتهى
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 كالشجرة التكالشجرة التي تعيد 
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