دائرة اللغة العربية 2
تطاوين

اخــتــبار الـثـالثـــي الـــثــــانـــي
لتالميذ السنة الرابعة من التعليم االساسي

السنة
الدراسية
3102/3102:

املادة  :قواعد اللغة( حنو وصرف)
التلميذ.................السنة الرابعة  ..........الرقم

النص:
الطقس شــديد البـرودة  ،وحركة املــــرور يف أشــــد
نشاطها  :الشرطي امحد يف املفتــرق والسيارات اخلفيفةال
ينــقطع خيطهاأمام املدرسة  ،وفجأة  ،رن اجلــــــرس ،
فتســابق التــــالميذ حنو باب اخلروج.
 )1أضع العالمة

//

يف هناية كل مجلة تامة
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 )2استخرج االفعال الواردة يف النص
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2
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)3أكتب نوع اجلملة(امسية اوفعلية) وأحدد نوع املركب االمسي
املسطر
اجلمــــــــــــــــــــــــلة
السيارات اخلفيفة ال ينــقطع خيطها

نوع اجلملة

نوع املركب
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الشرطي امحد يف املفتــرق
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الطقس شــديد البـرودة
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 )4أشطب الفعل الدخيل يف هذه اجملموعة من االفعال
صيــر
أعطى
رأى
 )5اكون مجال امسية تكون فيها
مبتدأ

مرض
حـفظ
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كل عبارة من العبارات االتية
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أربط بني أجزاء كل مجلة فعلية

لتصبح تامة املعىن

عــلـم

الشرطي السائق اجملاوزة ممنوعة
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عــلـم

االب بنجاح ابنه
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أعــلم

الشيخ ابنه سورة القارعة
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أصل كل مبتدإ باخلرب املناسب له
الربط املناسبة الحصل على نص

مث أربط بني اجلمل

حمل املبتدأ

بأدوات

حمل اخلرب

الربد

يبث حرارة مستحبة
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املوقد

شديد
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أفراد العائلة

يف املنزل
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اهلرة البيضاء

يروي االرض العطشى
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املطر الغزير

جبانب املوقد
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مجيع الفالحني

مكربون حامدون اهلل
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دائرة اللغة العربية 2
تطاوين

اخــتــبار الـثـالثـــي الـــثــــانـــي
لتالميذ السنة الرابعة من التعليم االساسي
المادة  :االمــــــــــــــــــالء

السنة الدراسية
3102/3102:

نص االمالء:
كان العربي جواد يعزه كثيرا،والناس يبذلون له في ثمنه أمـــــــــــواال طائلة  .فلم يقبل ان يبيعه ،ففكر
رجل االحتيال على أخذه منه ،وقد اعتاد صاحبه السير به في طريق معهود فجلس المحتال في ذلك
الطريق  ،وأظهر ان االعداء خلفه يطالبون بالثأر
استغاث بصاحب الجواد لينتقذه منهم  ،فنزل وأذن له بالركوب أوال ليركب هو خلفه ويفر من أعدائه
فينجو صاحبه
ولما ركب المستغيث اللئيم اطـــلق للجواد عنانه  ،ولم ينتظر االعربي ليركب معه ،فناداه االعربي قائال :
إني أريد أن أقول لك كلمة واحدة ،فوقف على بعد قال  :له :إني وهبت لك الجواد،وال أرجع في هبتي ،
ولكن أخاف أن يسمع الناس بفعلتك فال يـأمن بعضهم بعضا ،فنزل الرجل عن الجواد وقال لصاحبه :
خذ جوادك فنفسي الترضى أن أكون سببا في رفع ثـقة الناس بعضهم من بعض  .فسلمه الجواد
وانــصرف .

( )5.0عن كل رسم سليم للعناصر اللغوية الممالة (4 = 9 *)5.0نقاط ونصف
نقطة ونصف للخط من حيث :الوضوح ( )5..0والجمالية ()5..0
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السنة الدراسية
3102/3102:

المادة  :االمـــــــــــــــــالء
التلميذ..................................... ...........السنة الرابعة  ...................................الرقم

كان العربي جواد يعزه كثيرا،والناس يبذلون له في ثمنه أمواال  .................فلم يقبل ان يبيعه ،ففكر
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رجل االحتيــال على أخذه منه ،وقد اعتاد صاحبه السير به في طريق معهود فجلس المحتال في ذلك
570

الطريق  ،وأظهر ان االعداء خلفه يطالبون .......... ........
استغاث بصاحب الجواد لينتقذه منهم  ،فنزل وأذن له بالركوب أوال ليركب هو خلفه ويفر من
 ....................فينجو صاحبه
ولما ركب المستغيث ......... ..............اطــلق للجواد عنانه  ،ولم ينتظر االعربي ليــركب معه ،فناداه
االعــربي قائال  :إني أريد أن أقــول لك  ....................واحدة ،فوقــف على بــعد قــال له :إنـــي
 .....................لــك الجـــواد،وال أرجـــع في هبــــتي ولكن أخاف أن يسـمع الــناس بفـعلـتك فــــال
 ...................بعضهم بعضا ،فنزل الرجل عن الجواد وقال لصاحبه  :خذ جوادك فنفسي الترضى أن
أكون سببا في رفع............................................................................الناس بعضهم من بعض  .فسلمه الجواد
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و.........................

مالحظة
نقطة ونصف للخط من حيث:
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الوضوح ( )5..5واجلمالية

()5..5

