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َنـة   َراِســـَية  /.ـَداِئيـة  ِاْبـِتـــرابــــعال : السَّ َنـة  الدِّ                                              .م 2017/2018 : السَّ

                         لغة العربيةالفِي  ولألاْلَفْصل ا تقويم   ساعة ونصف         

 :الَعــــــالََمــــــة                                                                    ص:ـــــــــــــالن  

َعِم الّتي أْنَعَم للا             الَهواء  َسواٌء،َفال الِغذاء  وَ وَ   ِبها على َمْخل وقاِتـِه،َفه وَ َقاَل األب  ِلِبِنِه:" إنَّ الَمـاَء ِمْن أْعَظِم النِّ

،وَلْو َمَنْعناه  َعْن َنباٍت َلَذب َل واْصَفرَّ و َيب َس،وإذا َتواَفَر في  دوِنِه، َفَلْو َمَنْعناه  َعْن إْنسـاٍن أو َحيواٍن َلماَت َظمأ  َحيـاَة بِ 

ـاِمنا َهِذهِ  َلْت إلى َجنَّـة.وَقْد أْصَبَح المـَاء  في أيَّ َك  أْرٍض َقاِحَلٍة َجْرداَء َدبَّْت فيها الَحياة  و َتحـَوَّ َكلِّف ـا،لَِذا أْنَصح  ا َوم  َناِدر 

 َيا ب َنيَّ أْن َتْقَتِصَد في اْسِتْعمالِِه َوت حاِفَظ َعَلْيِه".

 نقاط(   2.75) :أسئلة الفهم*

ْنوانٍ -1 وِن ع  ا.اختَ ،أالنَّص  ِبد  ناِسب  ا م  ْنوان   .................................  ْر لَه  ع 

َمها األب  ِلِْبِنهِ الّتي النَِّصيَحة  -2  .........................................................................................  : َقدَّ

 ........................≠ت الَموْ : ِمَن النَِّص ِضد َكلَِمة  ْسَتْخِرج  أ-3

 ...................... = ة  سَ ابِ يَ  -............... = اش  طَ عَ :  من النص مرادفا للكلمتين ستخرج  أ-4

 .أنت تقتصدين في استعمال الَمـاَء وتحافظين عليه :د كتابة الجملة التالية في صيغة الماضي يأع -5

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

 نقاط( 4.5):أسئلة اللغة*

 .............................. . " َفاِعال  "ْسَتْخِرْج ِمَن النَِّص أ-1

 َماتَ   -األب     -َعْن    -حافِظ   ت  َصنِّف الَكلِماِت اآلْتَية في الَجدَوِل: أ-2

 فعل ماض اسم حرف فعل مضارع

    

 : الغائب َضَمائِرفي الماضي مع "  خرج" أصّرف الفعل -3

 الــــجـــمــــع المــثـــنى المفرد الضمير

 مذكر
- 

 

- 

 

- 

 

 مؤنث
 

- 

 

- 

 

- 

 

اء  مَ -4 ِتَبت التَّ  ......................................................................................ألن  "تيْ بَ " ة في َكلَِمةفتوحك 

 "َدَخلَ الَولَد   " :يلي إعرابا كامال أعرب ما-/5

 : ...........................................................................................َدَخلَ 

 ...............................................................................................: د  لَ الوَ 

 أْثَناَء َعْوَدِتَك ِمَن الَمدَرَسِة،َشاَهْدَت ِطْفال   َيْلَعب  ِبالماِء. :نقاط(  2.75):الوضعية اإلدماجية*

ف ا  لاعِ ا الفَ يهَ فِ  ف  ظِّ وَ أسطر ت   6من  ا كت ْب فِْقَرة   َوظِّ َيةَ  الماِء وَكْيفَِيِة الم حاَفَظِة َعلَيِه م  فِل وت َبيِّن لَه  أَهمِّ ملَة  فِْعلَِية  َتْنَصح  فيها هذا الطِّ ج 
ا َتْحَتها. ر  َسطِّ  م 
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