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 المـبـاراة الرائـعـة

أقيمت بعد ظهر أمس مباراة رياضية ، إشترك فيها فريق مدرستنا وفريق 

 المدرسة المجاورة.

تالميذ المدرستين على جوانب الملعب في كتلتين، وراحت كل كتلة  حتشدا  

ى تصفيق الحاضرين، وظهر في الملعب الفريقان المتنافسان، تشجع فريقها، دو  

جه كل فريق إلى الجهة المخصصة له ت  ا  ي الفريق اآلخر، ثم وأخذ كل فريق يحي  

 من الملعب تفصل بينهما شبكة.

حتى راحت الكرة تنتقل من يد إلى يد ومن جهة  اة  ار  ب  الم   انطلقتوما أن 

، وكانت كل رمية كل  الَعبإلى جهة فوق الشبكة في تبادل منتظم دل على براعة 

 .موفقة يصاحبها تصفيق حاد  

، وبلغ هتافنا ة  بيرَ كَ  ة  ح  ر  الف   ت  انَ كَ نتهت المباراة بفوز فريق مدرستنا ، فَ ا  

 صورة جميلة عن هذه المباراة. يفي نفوس، وا  مسرور ت  ، وانصرفاء  م  الس  عنان 

 

 ن( 2.25) أسئلة الفهم :

 أربط العبارة بما يناسبها :

 كرة الطائرة -      

 كرة السلة -   أقامت مدرستنا مباراة في :

 كرة القدم -      

 2019  :مارس                                   (4AP) ابتدائي  الرابعة:   املستوى

 اللغة العربية يف مادة الّثاني اختبار الفصل
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 كان يشتد حماس المتفرجين ؟متى  -

 حتشد ، ووظفها في جملة مفيدة.ا  هات مرادف كلمة :  -

 ............. ≠كلمة : فوز هات ضد كل 

 ............ ≠فرح    

 ن( 3.75) حول اللغة :

 إعرب ما تحته خط في النص : -

 أسند العبارة التالية إلى الضمير الغائب المؤنث المفرد : -

 ) وبلغ هتافنا عنان السماء، وانصرفنا مسرورين (.

 

 إستخرج من النص : -

 

 جمع تكسير حال خبر كان سم فاعلا  
 
 
 

   

 

 

 علل سبب كتابة الهمزة في الكلمتين اآلتيتين : -

 ............... السماء  -

 .............. الرائعة  -

 

   ن( 4) الوضعية اإلدماجية :

" العقل السليم في الجسم السليم " عبارة كثيرا ما نرددها ، ألن الرياضة كانت ومازالت 

 ضباط ال مثيل له.اإلوقاية وتسلية و

فقرة تتكون من ثمانية إلى عشرة أسطر تتحدث فيها عن الرياضة وفوائدها  أكتب -

 التي تعود على اإلنسان.
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 إ 4المستوى :  

 اللغة عربية في إختبار الفصل الثانيتصحيح 

 ن( 2.25) أسئلة الفهم :

 أقامت مدرستنا مباراة في : كرة الطائرة. -

 كان يشتد حماس المتفرجين بعد كل رمية موفقة. -

 المرادف : 

 إحتشد = تجمع.    التوظيف : ................. 

 األضداد :

 الخسارة  ≠الفوز  

 الحزن  ≠الفرح   

 ن( 3.75) اإلعراب :

 المباراة : فاعل مرفوع و عالمة رفعة الضمة الظاهرة في آخره 

 الفرحة : إسم كانت مرفوع وعالمة رفعه الضمة

 مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة  السماء :

 

 إلى ضمير الغائب المؤنث أسند العبارة -

 ) بلغ هتافهما عنان السماء ، و إنصرفت مسرورة(

 اإلستخراج : 

 الالعبون   اسم الفاعل 

 كبيرة خبر كان    

 مسرورين خال         

 التالميذ جمع تكسير 

 

 علل سبب كتابة الهمزة :

 كتبت الهمزة المتطرفة على السطر ألن ما قبلها مد باأللف . السماء 

 كتبت الهمزة المتوسط على النبرة ألنها مكسورة وما قبلها مد باأللف. الرائعة 

 

 ن( 4) الوضعية اإلدماجية :
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