
 دائية بونار السعدي تاب           وزارة التربية الوطنية    ةـــمديرية التربية لوالية قالم

  07/03/2018التاريخ:  امتحان تجريبي لشهادة مرحلة التعليم االبتدائي 

 المدة : ساعة و نصف ة ــة العربيـاللّغاختبار في مادة  : 

 النص :

وس ا َكثِيَرة  ، ا   م  َكاْلَمْدَرَسِة يَتَعَلَ  الّطبيعة     وا إلَى الشََّجَرةِ َكْيَف ت ْعِطي ثَِماَرَها ِبَصْمٍت ، د وَن أَْن تَْسأََل مْنَها اإلْنَسان  د ر  َمْن ْنظ ر 

وا ذ ورَ  إلَْيَها َكْيَف تَتََساَمى َشاِمَخة   الَِّذي قََطَف ؟ ا ْنظ ر  ْهَرةِ َكْيَف تَْبد وا َجِميلَة  ِبقَْدِر َما تَْمتَدُّ ج  وا ِإلَى الزَّ على َها في التَُّراِب ، ا ْنظ ر 

 تََواض عٍ َو َطَهاَرةٍ 

وا ِمَن     وا ِمَن )َن اَْلف ص وِل َكْيَف يَك ون  النَِّظام  ، مِ ، َو ، و ِمَن السَّنَابِِل َكْيَف يَك ون  اَْلعََطاء  الثَّبَاُت اَْلِقَمِم َكْيَف يَك ون  تَعَلَّم  تَعَلَّم 

     ، َهْل يَْبقَى فِيَها أْشَجاٌر ِلْلَخْيرِ لَْم ت َحافِْظ َعلَْيَها ذَا إِ َهِذِه اَْلَمْدَرَسة  اَْلعَِظيَمة    (؟ تَْدأب ونَ ، و ِمَن النَّْملَِة َكْيَف  تَْصنَعُونَ النّْحلَِة َماذَا 

  ؟؟ َو َهْل تَْستَِمرُّ اأَلَْزَهار  َمَحطَّات ِلْلنَّْحِل و اْلفََراَشاتِ اَْلعََطاء وَ 

َحافََظةَ علَى الطَّبِيعِة واجب    ِسْحر الشََّواِطِئ َخْلَف أَْسَواِر إِْنَسانِيٌّ ، َحتى ال يَْنق ص  اإلْخِضَرار  في اَْلغَابَاِت ، َو ال يَِضيع    إنَّ اْلم 

عَ  َجمَّ ياحِ اْلم  ُ  اْلَمَصانعِ زْرقَةَ السََّماِء ، َو اْعلَْم أنََّك إِْن أَْهَمْلَت َهِذِه التُّْحفَةَ اإللَِهيَّةَ فَقَ  يِة ، وَ اِت الّسِ اَن ب  د خَّ ْد أَثَْرَت ِسْلب ا ال يَْحج 

 ْمَت َعلَى نَْفِسَك بِاْلَمْوِت َو َحكَعلَى َحيَاتَِك 

 األسئلـــــة  

 ن( 3:) أسئلة الفهم  

 ضع عنوانا مناسبا للنص  .1

  ؟ما هي الكائنات الحية التي ذ كرت في النص .2

 تدأبون – شامخة اشرح لكلمتين ثم وظف كل واحدة في جملة : .3

 اعتنيت  -التكبر: ضد كل مفردة من الكلمتين التاليتين  استخرج من النص  .4

 ن( 3:) أسئلة اللّغة  

 اعرب ما فوق الخط في النص  .1

 جمعا تكسيرا  –فعال أجوفا  – موصوال ااسم - اسم إشارة : من السند استخرج  .2

 حول ما بين القوسين في النص إلى المثنى  .3

  واجب  -الطبيعة  اضبط بالشكل الكلمتين حسب النص : .4

 علل سبب كتابة التاء المفتوحة في كلمة : الموت  - .5

 علل سبب كتابة الهمزة بهذا الشكل في كلمة : الشواطئ -

 ن( 4) : الوضعية االدماجية  

 الغابة من أجمل المناظر الطبيعية التي يقصدها الناس للراحة    

اسطر تتحدث فيها عن فوائد الغابة و كيفية المحافظة عليها موظفا الصفة محترما  10: اكتب فقرة ال تتجاوز  التعليمة  

 عالمات الوقف
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