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ِيـــــــــر َعبْد ال َّقــــاد ِِر.
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ِاِلسْ م َو اللَّ َقبْ ..............................................................:

صل األول فِي اللغة العربية
تقويم ا ْل َف ْ

ساعة ونصف

النـــــــــــــص:

ال َعــــــالَ َمــــــة:

s

َقا َل األب ِلِب ِنهِ ":إنَّ ال َمـا َء ِمنْ أعْ َظ ِم ال ِّن َع ِم الّتي أ ْن َع َم للا ِبها على َم ْخلوقاتِـهَِ ،فه َو َوالغِذاء َوال َهواء َسواءٌَ ،فال
يوان َل َ
مات َظمأ ،و َل ْو َم َنعْ ناه َعنْ َنبا ٍ
س،وإذا َتوا َف َر في
ت َل َذب َل واصْ َفرَّ و َيب َ
سـان أو َح ٍ
َحيـا َة ِبدو ِنهَِ ،ف َل ْو َم َنعْ ناه َعنْ إ ْن ٍ
الحياة و َتحـَوَّ َل ْ
ح َل ٍة َجرْ دا َء دَ ب ْ
صح َك
ض َقا ِ
أرْ ٍ
ت إلى َج َّنـة.و َق ْد أصْ َب َح المـَاء في أيَّـامِنا َه ِذ ِه َنادِرا َوم َكلِّفـا،ل َِذا أ ْن َ
َّت فيها َ
َيا ب َنيَّ أنْ َت ْق َتصِ دَ في اسْ ِتعْ مالِ ِه َوتحاف َِظ َع َل ْيهِ".

am

*أسئلة الفهم 2.75( :نقاط)

/e
x

وان،أخ َتارْ لَه ع ْنوانا مناسِ با................................. .
ون ع ْن ٍ
-1ال َّنص ِبد ِ
يحة الّتي َق َّد َمها األب ِلِ ْب ِن ِه ......................................................................................... :
-2ال َّنصِ َ

m

ص ضِ د َكلِ َمة  :ال َم ْوت ≠........................
-3أسْ َت ْخ ِرج م َِن ال َّن ِ
سة = ......................
-4أستخرج من النص مرادفا للكلمتينَ :ع َطشا = َ -...............يابِ َ

n.
co

 -5أعيد كتابة الجملة التالية في صيغة الماضي  :أنت تقتصدين في استعمال ال َمـا َء وتحافظين عليه.
................................................................................................................
*أسئلة اللغة 4.5(:نقاط)

فعل ماض

ca
tio

ص " َفاعِال ".............................. .
-1أسْ َت ْخ ِرجْ م َِن ال َّن ِ
دو ِل :تحافِظ َ -عنْ  -األب َ -م َ
ات
ص ِّنف ال َكلِما ِ
الج َ
ت اآل ْت َية في َ
-2أ َ
حرف

اسم

الضمير

مذكر

المفرد

الــــجـــمــــع

-

-

-

-

-

-

en
c

y-

مؤنث

المــثـــنى

ed
u

ض َمائِر الغائب :
-3أصرّ ف الفعل " خرج " في الماضي مع َ

فعل مضارع

-4ك ِت َبت ال َّتاء َمفتوحة في َكلِ َمة " َب ْيت" ألن ......................................................................................
الولَد"
-/5أعرب ما يلي إعرابا كامال " :د ََخل َ َ
د َ
َخ َل........................................................................................... :
الولَد............................................................................................... :
َ
در َسةَِ ،شا َه ْد َ
ت طِ ْفال َي ْل َعب ِبالما ِء.
ك م َِن ال َم َ
*الوضعية اإلدماجية 2.75(:نقاط) ْ :أث َنا َء َع ْو َد ِت َ

صح فيها هذا ِّ
فل وت َبيِّن لَه أ َه ِّم َية َ الما ِء و َك ْيفِ َي ِة المحا َف َظ ِة َعلَي ِه م َو ِّظفا جملَة ف ِْعلِ َية
اكتبْ فِ ْق َرة من  6أسطر ت َو ِّظف فِي َها ال َفاعِ ل َت ْن َ
الط ِ
م َس ِّطرا َتحْ َتها.
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