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                                                        السنة الرابعة ابتدائي  

 ~اختبار الفصل الثالث في نشاط اللغة العربية  ~

 السند:

 ّّلفتات  و, كانت الطرقاُت مزينةً بالراياِت الملونِة بعيِد المدينِة  تحضيراتُ وبدأَِت الطلةُ الربيعِ حلّت ع     

الّشارعِ  التي َستُقاُم في تدعوا الناَس إلى حضوِر النشاطاِت الثقافيةِ الترحيِب بالزواِر,و عباراتُ عليها ُكِتبَْت 

 . الرئيسي للوّليةِ 

الذي و ,على المنّصِة مرحبًا بالجمهور بإلقائها والي الوّليةِ  بكلمة  تقدمَ  بدأ اّلحتفالُ  وفي يوم الموالي       

من الفرِق  نِ ـمع فرقتيْ  اّلنطالقةُ حيث كانت  اّلحتفاّلتِ  , ثم أعلن عن بدايةِ  الوطنِ  من كافة وّلياتِ  حضرَ 

 ن البارودِ م طلقات   مع إطالق   شعبيةً  رقصات  و  تراثيةً  ا غنائيةً عروضً  تْ التي قدمَ و,  الشعبيةِ  كلوريةِ لوالف

فقد نُصبَْت  تراثيةِ ال , وفي جهة أخرى من هذه التظاهراتِ  المتفرجين بين صفوفِ  الحماِس  لرفعِ  في الهواءِ 

 التفاتة  مع  بها المنطقةُ   التي تُعرفُ الشعبيةِ  واألكالِت التقليديةِ  معارض  للصناعاتِ فيها أُقيَِمْت  كبيرة   خيمة  

للطرقات  قديمة   و صور  للبيوت  بمجسمات   ذلكَ  تجسيدِ  رَ عبّ  في القديمِ  العمراني للوّليةِ  الطابعِ  إلى إظهارِ 

 .والشوارع

الوادي إلى جميع  وّليةِ  و تقاليدِ  بعاداتِ  فمن خاللها يتم التعريفُ  وّلئية  ثقافية , هو تظاهرة   المدينةِ  عيدُ ف    

 .لوطناأنحاء من مختلف الزوار 

 نصوص قرائية للمعلمة رحيمة~ -                                                                              

 أسئلة الفهم :

 للسند؟ امناسب اهات عنوان -1

 ؟أين تقام اّلحتفاّلت بعيِد المدينةِ  -2

 : و وظفها في جملة مفيدة سندمن ال الكلمات التالية شرح استخرج -3

 الجملة =..................... =.................. أعَطتْ  , الجملة =.................... = ............. رازـإب

 أسئلة اللغة :

 أعرب ما تحته سطر في السند: -1

 استخرج من السند ما يلي : -2

 اسم إشارة فعل ماض بني للمجهول جمع مؤنث سالم اسم موصول

    

 أكتب اسم الفاعل و اسم المفعول للفعل : َصَنَع  -3

 الوضعية اإلدماجية: 

في عيد المدينة الذي تحييه وّلية الوادي كل عام كنت أنت برفقة عائلتك من ضمن الجمهور المتابع لهذه 

 الفعاليات الثقافية .

رض موظفا جمع أكتب فقرة من ثمانية أسطر تصف فيها ما رأيت في هذه التظاهرة من عروض و معا

 مذكر سالم و اسم مفعول.

 بالتوفيق:~                                                                                            
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