
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

0200- 0202الموسم الدراسي     مدرسة بلفروم الحاج                                                        

 اختبار الفصل الثاني في مادة اللغة العربية

 النّص: أَْقبََل ََلِعبُوا الفَِريقَْيِن َعلَى بَْعِضِهَم ُمَسل ِِميَن ُمتََصافِِحيَن ، ثُمَّ اِْصَطفُّوا فِي َصفَّْيِن يُنَب ِئَاِن َعلَى َحَراَرةِ 

 التَّنَافُِس الَِّذي َسيَُكوُن بَْينَُهَما .
َصِة لَهُ َو ِلفَِريِقِه َعلَى َهاِمِش      بَا الفَِريقَْيِن فَقَْد اتََّجهَ ُكلٌّ ِمْنُهَما إِلَى الِجَهِة الُمَخصَّ ا ُمَدر ِ ِِ .أَمَّ   الَمْلعَ
عًا َو ُمَحف ًِزا.لَْم تَْمِض إَِلَّ لََحظَ      ْت َصفَّاَرةُ الَحَكِم ُمْعِلنَةً بَِدايَةَ الُمبَاَراةِ َو َعََل هُتَاُف الُجْمُهوِر ُمَشج ِ اٌت َو َدوَّ  
ِِ. َو قَْلبُهُ يَُدقُّ دَ      ي َسِمير ِمْن بَْيِن هَِذِه الَجَماِهيِر الغَِفيَرةِ َخاِرًجا ِمَن الَمْلعَ قَّاٍت َسِريعٍَة َو ِحينََها تََسلََّل َعم ِ

ِق َعلَى الفَ  نِيغَاِلي. ِلَسانُهُ ََل يَتََوقَُّف َعِن الدَُّعاِء ِلفَِريِقنَا الَوَطنِي بِاَِلْنِتَصاِر َو التَّفَوُّ       ِريِق الس ِ
 أسئِلـــة البـــــناء الفكـــــري: 

؟ -2  ....................................................... َهات ُعْنوانًا ُمنَاِسبًا للنَّص 

 .......................................................أَْقبََل ََلِعبُوا الفَِريقَْيِن َعلَى بَْعِضِهم؟ ..........َكْيَف  -0

 ..........................................َمْن هَُما الفَِريقَْين الُمتَنَافَِسْيِن فِي هَِذِه الُمبَاَراة؟ ................. -3

 = ................... اِْنِطََلقَ   ..........= ......  تَُمر   الَكِلَمتَْيِن التَّاِليَتَْيِن :ُمَراِدَف اِْستَْخِرْج ِمَن النَّص ِ  -4

 ...........=  ........  بَِطيئَة  ؟    ْخِرْج ِمَن النَّص ِضد الَكِلَمة التَّاِليَةاِْستَ  -5

 أسئِلـــة البـــــناء اللّغــــوي :

 اِْستَْخِرْج ِمَن النَّص َما يَِلي :  -2

 اِْسم ُمذك ر جمع ُمَؤنَّث َساِلم فِْعل َماِضي اِْسم ُمَؤنَّث فِعل ُمَضاِرع اِسم َمْوُصول
............... .............. ............ ............... ................. ............... 

ل الُجَمَل الِفْعِليَّة إِلَى ُجَمٍل اِْسِميَّة: -0 ِ  ََلِحْظ الِمثَال ثُمَّ َحو 
                        الشَّْمُس ُمْشِرقَةٌ.    أَْشَرقَِت الشَّْمُس 
  ِتَلَبََّدِت السََّماُء بِالغُيُوم                   ........................................ 
  ِِمن العََمل ُِ  ........................................                    َعاَد األَ

 .الُمنَاِسبَِة ) ت ، ة ، ــة (أَْكِمل الفََراَغ بِِكتَابَِة التَّاِء  -3

ِشدَّ...  َو َما إِْن َحلَّ الَمَساُء َحتَّى أَْحَسْسـ... بَِرْعَد... فِي ِجْسِمي، فَآَوْيـ... إِلَى فَِراِشي َو ِصْر... أَْنتَِفُض ِمن

ِديِد َو أََخذَ...البَْرِد ، ثُمَّ أََصابَتْنِي نَْوبَـ... ِمَن ا ي ُمْسِرَعـ... ،  ن ِشدَّ... األَلَِم ، فََجاَء...أَْبِكي مِ  لسُّعَاِل الشَّ أُم ِ

 َساِخنًا ، تَنَاَوْلتُهُ فََخفَّ األَلَُم.و َخلَْد... إِلَى النَّوِم.َولَِمَسـ... َجبِينِي فََوَجَدتْهُ َساِخنًا ، فَأَْحَضَر... ِلي كُوبَا 

ف الِفْعَل "  -4 َمائِر الُمبَيَّنَة فِي الَجْدَوِل :  يَُراِجعُ َصر ِ َمن َو الضَّ  " فِي الزَّ

 .........:  أنتَ  .........:  هُنَّ  ..........:  هُمْ  ..........:  ِهيَ  ...........هَُو :  في الَماِضي

 .........:  أَْنتُنَّ  .........:  أَنتُم ..........: أَْنتَُما ..........:  أَْنتِ  .........:  نحن فِي الُمَضاِرع
 

ـــــة  :  َشاَهْدَت ُمبَاَراةً فِي ُكَرةِ القََدِم َجَمعَْت بَْيَن فَِريقَْيِن َكاَن أََحُدهَُما فَِريقَُك الُمفَضَّل. الوْضِعيّــــــة اإِلْدَماِجيَـّ

  ْأَْسُطٍر . (20ثََمانِيَةَ )َهِذِه الُمبَاَراة فِي فِْقَرةٍ ََل تَتَعَدَّى  ِصف 

 الثالثةالمستوى: السنة 

 ابتدائي

 المدة : ساعة و نصف

................االسم : ..........  

..........................  اللقب:  

 قناة االستاذ أقدوش فيصل
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