
 األستاذ: عبد الحميد عوج

 2120/2022سنة الدراسية : بالبريين                                                                                                                   القاسم السايح ابتدائية : 

  ابتدائي الثالثالصف : 

 .....................االسم واللقب : ................                                                                                                          األستاذ : عبد احلميد عوج  

 اللغة العربيةفـي  الثانيتقويـم الفصل                                 
 

 
 
 

 النص :
 فِ ختلَ لى اِ عَ  ت  اجَ مَ  يالت   ولُ حقُ ال   ذهِ ، ىِ  انٍ كَ مَ  ل  ي كُ فِ  رَ نتشَ د اِ قَ  بيعُ الر   انَ وكَ  زىةٍ ي نُ فِ  غابةِ لى ال  إِ  رجتُ خَ 
 بةِ عذ  ال   يدِ الناشِ بِ  مُ ترنَ ا تَ ارىَ وكَ ن أَ مِ  ت  رجَ خَ  د  قَ  يورُ ة ، والط  ض  الغَ  وراقِ ن الَ مِ  لةً حُ  رتدت  اِ  د  قَ  ارُ شجَ ا والَ هَ لوانِ أَ 
 .هاَ اشَ عشَ ا أَ هَ ِــ ي بــبنِ ـــتَ  وادٍ مَ  ن  عَ  اكَ ىنَ نا وَ ىُ  احثةً بَ  ايرُ تتطَ وَ 
 لمُ ح  يَ  سانُ االن  ، وَ  غارِ الص  ِــ ب حلمُ تَ  يورُ الط  ، وَ  مارِ الث  ِـ ب مُ حلُ تَ  جارُ ش  الَ ، فَ  مِ حلَ الَ وَ  جمالِ ال   صلُ فَ  بيعُ و الر  ـــ  نإِ 
 . م  ىِ كودِ ُر  عدَ َــ ب حياءِ الَ  شاطُ نَ  وَ ىُ  ذلكَ ، وَ  هاَ ِــ جوعُــ ى عدَ َــ ب بيعةِ الط   قظةُ َـــ ي يىِ  ناكَ ، ىُ  زىارِ الَ وَ  ضرةِ الخُ ـبِ 
  

 

 

  : البناء الفكري

 . صِ للن   اً ناسبمُ  اً نوانعُ  اتِ ىَ  -1

   .........................................:  وَ ىُ  بِ مناسِ ال   صِ الن   نوانُ عُ 

         

 ؟ بيعِ الر   صلِ ي فَ فِ  يورُ الط   ثُ بحَ تَ  اذاَ مَ  ن  عَ  -2

 .....................................................................................................................ثُ بحَ تَ 

 
 

 

 . مناسبِ ا ال  ـهَ مرادفِ بِ  لمةٍ كَ   ل  كُ   ربط  أَ  -3

 اغارىَ صِ                                                         ت  بسَ لَ     

       اهَ اشِ عشَ أَ           ا                ارىَ وكَ أَ   /2                 ت  زعَ نَ                                          رتدت  اِ / 1
 اـهَ راخِ فِ                                                          ت  د  رَ                                                      
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 األستاذ: عبد الحميد عوج

 : البناء اللغوي
 ص .الن   نَ مِ  دولَ جَ ال   كملِ أَ  -1

 كان أو احدى أخواتها اسم موصول ماضي فعل حرف جر
................... ................... .................... .................... 

 

 (   ن  و  ، ه  تم  ،  ه  أنَت   ،  أن      ).ناسبِ و المُ كانِ ي مَ فِ  ميرٍ ضَ  ل  كُ   ع  ضَ  -2
 .ماءِ ي الس  فِ  يورِ للط   نظرُ ـَـ ي  ..........

 . غابةِ ــ  لى الإِ  زىةٍ ُـ ي نفِ  رجُ خ  تَ    ..........

 . ةِ َـ عذبـــ  ال يورِ الط   صواتَ أَ  حبونَ تِ .......... .

 . انِ بستَ ـــال   نَ مِ  زىارَ الَ  ن  قطف  ـَــ ي  ...........
 

 
 
 
 

 .حيحِ الص   شكيلِ الت   عَ مَ  قاطِ الن   كانَ مَ  اسبةَ منَ ال   اءَ الت   كتب  أُ   -3
 يورَ الط  وَ  ........جميلَــ ال   ىورَ الز    رأت  فَ    ، يفِ لى الر  إِ   .......ــــحلَـ رِ   يفِ   بيعِ الر    صلِ فَ  ي فِ   عادُ سُ   .......ـــىبَــ ذَ 
  ....رورَ س  مَ  .........ــبيـ  ى ال  لَ إِ .........ــجعَ رَ  اءِ مسَ ي ال  فِ ، وَ  ةَ ــشَ مزركَ ال   ........افراشَ ال  ، وَ  ......يــاىِ زَ  ألوانٍ بَ  .......ـونَ ملَ ال  
.  ةً عيدَ سَ   

 
 

 .(فــــ   ،  ثم  ،  و   ) بطِ الر   واتِ دَ أ لً ستعمِ مُ  ةً صيرَ ــَـ ق قرةً َــ ن فتكو  ِـ ل اليةَ الت   جملَ ال   ب  ت  رَ   :االنتاج الكتابي
 

 ، سٌ مِ مش  وَ  ويلٌ طَ  هارُ الن   يفِ الص   صلُ فَ ا عدىَ َــ ب حلُ يَ .... -
 ،اىيةٌ زَ  اءٌ ضرَ خَ  اقٌ ورَ ا أَ هَ ستـ  كَ   ةُ َــ يعارِ ال   شجارُ الَ  بيعُ الر   يأتِ يَ  ....... -
 ، ياةِ حَ لى ال  إِ  عودُ تَ  وديةُ الَ ى ، وَ روَ تُ  رضُ الَ  تاءِ الش   صلُ فَ  لُ حِ يَ  -
 . اضهَ ر  ي أَ فِ  ورُ بذُ ال   غوصُ وتَ  هاَ وراقِ أَ  ن  مِ  ارُ شجَ الَ  ىتعرَ تَ  خريفُ ال   وُ تبعُ َــ ي..... -

 

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

....................................................................................................................................
ان شاء هللابالتوفيق                          .  
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