
      ابتدائي الخامسة قسم                                                                 حاسي بحبح ابتدائية بختي عطية

 إعداد األستاذ: محمد صالح       �في اللغة العربية الثالثاختبار الفصل �                      2019ماي 

 ............                                                       : سندال
فاإلخــالص أن تعمــل لوطنك و لو أنكرك، و  ،الّصادقة للوطن تظهر في اإلخالص و االجتهاد في العمل ةالمحبــــَ إن     

أنكر عملك أبناء وطنك، و إتقان العمل أن تكون جميع أعمالك تامة غير ناقصة و عائدة بالخير على وطنك، فتستطيع أن 
 كلّهم دون أن تضّر بوطنك، فتكون قد خدمته بما زرعت له من محبّة في قلوب من أحسنت إليهم . الناسَ تنفع 

على ازدهاره و يدافع عنه بما يملك ألّن الذي يحّب  ليعمــــُ ، و )فالمواطن الصالح يحب وطنه وال يكره العيش فيه(   
 وطنه هو من يبذل جهده فيما يرفع شأنه بين األمم .

ة و فأحب وطنك و ال تكره أوطان الناس، انفع وطنك و ال تضر أوطانا أخرى، بل اجتهد أن تكون مصدر محبّة شامل     

 )بتصرف باديس بن الحميد عبد(                                                  نفع عام.
 

    :أسئلة الفهم 

 عنوانا مناسبا للنص. اختر -1

 ؟ لماذا يدافع كل مواطن عن وطنه ؟أين تظهر المحبة الصادقة للوطن  -2

   يضع  -تنفع   :جملة مفيدةووظفهما في تين التاليتين الكلم ضداستخرج من السند  -3

 :أسئلة اللغة 

 أعرب ما تحته خط في النص.  -1 

 امأل الجدول مستعينا بالسند: -2

 مضاف إليه اسم معطوف ةـــصف

   

 )  المواطن الصالح يحب وطنه و يتقن عملهحول الجملة التالية من المفرد إلى جمع المذكر: (  -3

   دةــــائــعكيف كتبت الهمزة ولماذا في كلمة:  -4

 كل إنسان يسعى لتطوير وطنه ورقيه وازدهاره فحب الوطن من اإليمان. الوضعية اإلدماجية:  

 .وكيف تساهم في ازدهاره وتقدمه له وإخالصك كوطنك لحبتتحدث فيها عن ) كلمة 120 إلى 80( من فقرة أكتب 

 بالتوفيق وأفتخر ألنها لغة القرآنالعربية لغتي أعتز بها 
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فالمواطفالمواطن ال((     
وطنه هو منوطنه هو من يبذل ج

حب وطنك و الفأحب وطنك و ال تكر
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لماذا يدافعلماذا يدافع كل؟؟للوطن 

 ج  ووظفهووظفهما في ي تين لتالي
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accطنه و يتقن عمحب وطنه و يتقن عمله

اإليمان.طن من اإليمان.

دهاره وتقهم في ازدهاره وتقدمه
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