
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  بلدية : زاوية كنتة                                                   مدرسة ابن سينا بزاوية كنتة 

  ابتدائي  الثالثة لمستوى الفصل األولاختبار  
  اللغة العربيةفي مادة 

  النص :     
ي َمْنُصوٌر إلَى دَاِرِه اْندََهَش ِمْن َكثَْرةِ             , فََسأَل َزْوَجتَهُ :  اللَّْحمِ َو  اْلِكباِش ِعْندََما َرَجَع َعّمِ

ا أََرْدُت أَْن أُْحِض    حِ طُ سْ أَ  قَ وْ ي فَ نّ مِ  ارَ , طَ  يكَ الدّ  رَ " ِمْن أْيَن لَنَا ُكلُّ َهذَا اْلَخْير ؟ " فَأََجابَتْهُ : " لَمَّ
  " .  رِ يْ خَ ا الْ ذَ هَ  لَّ ا كُ نَ لَ  واْ دُ هْ أَ  انُ جيرَ الْ  مُ آهُ ا رَ مَّ لَ  . وَ  هُ اءَ رَ وَ  اءُ نَ بْ األَ ى رَ جَ فَ  انِ رَ يْ جَ الْ 

 لُ عَ فْ ا نَ اذَ مَ  نْ كِ لَ  ام . وَ رَ ا الكِ نَ انِ ي جيرَ فِ  هللاُ  كَ ارَ : " بَ  هِ تِ جَ وْ زَ لِ  الَ قَ  وَ  ورٌ صُ نْ ي مَ مّ عَ  لَ جِ خَ           
  .  اء" رَ قَ فُ ى الْ لَ ي عَ اقِ بَ الْ بِ  قُ دّ صَ تَ نَ  ا وَ دً احِ ا وَ شً بْ كَ  حُ بَ ذْ : " نَ  هُ تُ جَ وْ زَ  هُ لَ  تْ الَ قَ " فَ  رِ يْ خَ ا الْ ذَ هَ  لّ كُ بِ 

  :األسئلة
   : البناء الفكري

 . ـ ِمّم ِاْندََهَش َعّمي َمْنُصور ؟ 1
  ؟ َهْل ذَبََح َعِمي َمْنُصور ُكلَّ الِكبَاشَ  - 2
  ِمَن النّّصِ ِعبَاَرةٌ تَدُلُّ َعلَى ُشْكِر َعّمي َمْنُصوٌر ِلْلِجيَرانِ  ـ اِْستَْخِرجْ  3
 ـ اِْستَْخِرْج ِمَن النّّصِ ُمَراِدَف اْلَكِلَماِت التّاِليَة : اِْستََحى ـ اِْحتَاَر  4

   : البناء اللغوي  
  لِ وَ دْ جَ ي الْ فِ  ِص النَّ ط بِ ا خَ هَ تَ حْ ي تَ تِ ات الّ مَ لِ الكَ  فِ نّ ـ صَ  1

  جمع  مفرد 
    

  " و غير ما يجب تغييره ةمَ اطِ ي فَ تِ مّ استبدل كلمة " عمي منصور"  بكلمة "عَ ـ  2
ي َمْنُصوٌر إلَى دَاِرِه اْندََهَش ِمْن َكثَْرةِ  "                  " اللَّْحمِ َو  اْلِكباِش ِعْندََما َرَجَع َعّمِ

   : دماجيةإلالوضعية ا   
تصف فيها احتفالك مع أسطر  10ال تتعدى األضحى , أكتب فقرة نحتفل كل سنة بعيد     

  بالعيد ملتزما فيها بالعناصر التالية : العائلة 
  ـ التحضير للعيد           
  ـ مظاهر االحتفال بالعيد            
  ـ إحساسنا اتجاه العيد           

  بالتوفيق  1/1  انتهى
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