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)1

اللغة العربية :
لقد عاش إقليمنا خالل شهر أبريل المنصرم  ،حدثا رياضيا تاريخيا  .تجلى في تنظيم بطولتين وطنيتين
رياضيتين  .تجند له اإلداري والتربوي والرياضي  ،وكل من له غيرة على الرياضة المدرسية  ،بعدما نودي أن
هبوا إلى العمل .
ورغبة في نجاح هاتين التظاهرتين ،هب الجميع إلى العمل  ،بروح يطبعها التآزر والتالحم والتضحية ،
منتظمين في لجن  ،حرص أعضاؤها على لعب أدوارهم  ،بكل جدية ومسؤولية .
وهكذا عاشت مدينة إنزكان عرسا رياضيا بهيجا ،سربه الصغير قبل الكبير ،والنائي قبل الداني  ،وأقر
بنجاحه الحاضرون جميعهم .
من إعداد رجل تربية وتكوين .

 )1القراءة  02 ( :ن ) .
ا) أجب عما يلي :
اشرح  - :التآزر .
استخرج من النص ضد  - :الداني .
ب) ما نوع النص  :قصة – خطبة – قصيدة شعرية – مقالة ؟
ج) حدد فكرة النص العامة .
د) اذكر قيمتين من القيم الواردة في النص .
ه) استخرج من النص أسلوب أمر.
و) اذكر فكرتين أساسيتين للنص .
ز ) ما رأيك في الرياضة المدرسية ؟ علل جوابك ؟
ح ) اشكل ما يلي حسب وروده في النص :
الكلمات  :الرياضي  -منتظمين  -نودي – أدوارهم .
الجملة  :ورغبة في نجاح هاتين التظاهرتين  ،هب الجميع إلى العمل .
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 )0الدرس اللغوي  02 ( :ن ) .
ا) التراكيب  6 ( :ن ) .
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 )1أعرب ما يلي حسب موقعه في النص :
جميعهم – تاريخيا .
 )0ضع في ترسيمة الجملة التالية :
 عاشت مدينتنا عرسا رياضيا .
 )0أتمم الجملتين اآلتيتين بما هو مطلوب مع الشكل :
 سجل الفريق ثالث  ( ...تمييز عدد ) .
 يا  ...شجع الفريق  ( .المنادى نكرة مقصودة ) .

ب) الصرف والتحويل  6 ( :ن ) .
 )1امأل الجدول من النص بكلمة واحدة حسب المطلوب :
اسم منقوص
.................

اسم فاعل
.................
 )0أتمم الجدول بما يناسب مع الشكل :
اسم الزمان
المصدر
الفعل
.................
.................
أشرق
.................
.................
نشأ
 )0حول الجملة التالية حسب ضمائر المؤنث اآلتية :
هبوا إلى العمل  ( .أنت – أنتما  -أنتن )

ج) اإلمالء  0( :ن ) .
)1أعد كتابة الجملة التالية بحذف (ال)في كل من االسمين الواردين فيها مع الشكل
حكم القاضي على الفتى .
)0أكمل الكلمات التالية بهمزة مناسبة :
س...ال – يــــ....ن – تثا.....ب – مـــــ....دبة .
 )0أكتب مكان النقط كلمة ( ابن ) كتابة صحيحة :
عيسى  .....مريم من األنبياء – عمر  ...الخطاب أعدل الحكام .

د) اإلنشاء  11 ( :ن ) .
نظمت مدرستكم مباراة في كرة القدم  ،جمعت بين فريقكم وفريق المدرسة المجاورة .
اكتب موضوعا إنشائيا في عشرة (  ) 12أسطر ،تتحدث فيه عن هذه المقابلة .
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