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المستوى  :السنة الرابعة ابتدائي

 -مازونة -

اإلختبار الثاني في مادة اللغة العربية
َار ُ
.و َب ْع َد أَ ْن أ َ َك َل
الر ِشي ُد َي ْو ًما َمأ ْ ُد َبةً فَ ِ
ون َّ
ام ه ُ
اخ َرةًَ ،د َعا ِإلَ ْي َها ِفئَةً ِم ْن ِك َب ِ
ار ِر َجا ِل َد ْولَ ِت ِه َ
أَقَ َ
سا ِعدُونَ ُه ْم َعلَى ذَ ِل َك.
اض ُرونَ ،نَ َه ُ
ضوا ِإلَى َغ ْس ِل أ َ ْيدِي ِه ْم،فَأ َ َخذَ ال َخ َد ُم َي ُ
صبُّونَ لَ ُه ُم ال َما َء َو يُ َ
ال َح ِ
،و َ
،و أَ َخذَ ال َخ ِليفَةُ ال َع ِظي ُم
َو فَ ْجأَة ً،اِ ْنتَزَ َ
طلَ َ
ب ِم ْنهُ أَ ْن يَتَنَ َّحى قَ ِليالً َ
ع ال َخ ِليفَةُ ِإب ِْريقًا ِم ْن أ َ َح ِد ال َخ َد ِم َ
ساألُوا
ي َ
ص ُّ
ب ال َم ْد ُ
يَ ُ
ب َو ت َ َ
ع ُّوونَ ِل َهذَا العَ َم ِل الغ َِري ِ
صى العُ ْم ِر(،فَعَ ِج َ
شيْخٍ فِي أ َ ْق َ
ب ال َما َء َعلَى يَ َد ْ
س َب ِب ِه)،فَ َع ِل ُموا أ َ َّن ال َّ
ص َباهُ.
ش ْي َخ ُم َع ِل ُم ال َخ ِليفَ ِة َو ُم َؤ ِدبُهُ ِفي ِ
َع ْن َ

األسئلة :
أ) البناء الفكري:
 -1ضع عنوانا مناسبا للنص.
 -2ما هو العمل الذي قام به الخليفة هارون الرشيد و تعجب منه المدعوون ؟
ب و وظفها في جملة مفيدة.
ص ُّ
 -3إشرح كلمة يَ ُ
ب) البناء اللغوي :
 -1أعرب ما تحته خط في النص.
 -2حول الجملة ما بين قوسين في النص إلى المثنى.
 -3استخرج من النص  :ضمير متصل،جمع المذكر السالم،جمع التكسير.
 -4علل سبب كتابة الهمزة بهذا الشكل في كلمة َ :مأ ْ ُد َبةٌ.
ج) الوضعية اإلدماجية :
 إكرام المعلم واجب على التالميذ ألنه يعلمهم و يؤدبهم . تحدث في بضعة أسطر عن واجبات التلميذ نحو معلميه مستشهداً بآية كريمة أوحكمة،مستعمال في ذلك إن أو إحدى أخواتها.
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