
 
 

 السند :

یسیر في الطریق ، فأخرج من  جیبھ ورقة و قرأھا ثم مزقھا ورماھا على األرض ، كان سلیمان 
فاقتربت منھ امرأة ووضعت یدھا على كتفھ وقالت لھ : لو أن كل  إنسان رمى ورقة في  الشارع 

 ھ في سلة األوساخ .جمع ما رماه ووضعفان : أنا آسف ، ألصبح الشارع وسخا ، قال سلیم

 ن) 03( البناء الفكري :

 للنص ؟ .............................................................. امناسب اضع عنوان   •
 عندما أخرج سلیمان الورقة من جیبھ ماذا فعل بھا ؟ •

............................................................................................................... 
 ھل تفعل مثلھ ؟........................................................................................... •
 ..................................... ≠  نظیفا  استخرج من النص ضد كلمة نظیفا ؟  •
 ..................................... =النفایات   لكلمة النفایات ؟  ااستخرج من النص مرادف •

  استخرج من النص ما یلي  : ن) 05( البناء اللغوي :

 تاء مربوطة  تاء مفتوحة   ضمیر ال القمریة   ال الشمسیة  جر حرف  فعل اسم 
        

 حول الجملة التالیة من إسمیة إلى فعلیة : •

 .........................................................................       سلیمان یسیر في الطریق    

 حول الجملة التالیة من فعلیة إلى إسمیة : •

 ..............................................................................        یجمع سلیمان األوراق   

 ك ، لن ، باكرا .إمأل الفراغات بما یلي  : ثم ، علی •

فطور ............. توجھ إلى المدرسة ، وعند دخولھ إلى الاستیقظ سلیمان ............... فتناول 

 :ال تنسى أدواتك ، فتأسف قائال  فقالت لھ المعلمة ............ أن القسم  تذكر أنھ نسي كتابھ ،

 ............... أكرر ذلك یا معلمتي .

 سلمى ـ   ب إلى المؤنث باستبدال سلیمان  ةحول الجمل •

 .................................................................     أخرج سلیمان الورقة من جیبھ      

 حول الجملة من مفرد الى جمع :  •

 .......................................................لى األرض           ..........ال ترمي األوساخ ع

 مد ــي محــواتـــمدرسة ت       .................................االسم :
 / ....... 10  العالمة:       .. ................................اللقب:

 المالحظة :         2019-2018: ةالدراسی سنةال
 لغة العربیةالمادة  اختبار الفصل الثاني في



 صورة حول المحافظة على البیئة ) ( ن) 02(التعبیر الكتابي : 

 

 

 

 

 

 

 

من خالل الصورة التي تشاھدھا أكتب فقرة قصیرة من ثالثة إلى أربعة أسطر تتحدث فیھا عن األعمال 

 التي قمت بھا للمحافظة على نظافة البیئة .
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............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 


