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 السند :

مما ال شك فيه أن الرياضة هامة ومفيدة جدا للمحافظة على الصحة العامة    

بممارستها و لو ساعة في ي الخبراء لك يوصو للوقاية من االمراض لذلإلنسان 

اليوم  . وتعتبر الرياضة سالحا فتاكا وقويا ضد الزكام ، وتساعد على النوم 

 العميق ، و تخفض الوزن ، وتقي من بعض األمراض الخطيرة .

 وللرياضة أثرها اإليجابي على المخ ، حيث يساعد على إفراز هرمون     

 بالراحة والتخلص من القلق و التوتر .) األندروفين( الذي يجعل اإلنسان يحس  

 ن( 2.75) البناء الفكري :

 (0.5). سندلـ هات عنوانا مناسبا ل1

 (1.5)ـ أذكر ثالثة فوائد للرياضة .2

 (0.75) ـاستخرج من السند3

 ضعيفا ، التعب ، السلبي . : ضد الكلمات  التالية

 ن( 5/5) البناء اللغوي :

 ن( 1.5): ما يليـ استخرج من السند 1

 فعل مضارع اسم مؤنث اسم موصول جمع التكسير تنوينا بالفتح
     

 ن( 2) ـ حول الجملتان التاليتان من المفرد الى المثنى 2

 ـ التلميذة النجيبة هي التي ستأدي األنشودة.

  ـ فرح التلميذ المجتهد بنجاحه .

 2019  :مارس                                   (3AP) ابتدائي  الثالثة:  املستوى

 العربية  اللغة يف مادة الّثاني اختبار الفصل
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   ن(1.5)مع تغيير ما يجب تغييره: ( على الجمل التاليةكان ، صار ، بات ـ أدخل)3

 ـ العمل شاق .  

 .ـ الجو جميل   

 . ـ الولد مريض  

 ن( 2.25) الوضعية االدماجية :

 الرياضة مفيدة للجسم والعقل معا وفي ممارستها متعة وترفيه عن التفس . تعتبر  

أكتب فقرة ال تقل عن خمسة أسطر تتحدث فيها عن رياضتك المفضلة وكيف 

 .تمارس 

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

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

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

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

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

 

 

 

 بالتوفيق
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 تصحيح اختبار الفصل الثاني في اللغة العربية

 

 السند :

مما ال شك فيه أن الرياضة هامة ومفيدة جدا للمحافظة على الصحة العامة    

لإلنسان و للوقاية من االمراض لذلك يوصي الخبراء بممارستها و لو ساعة في 

اليوم  . وتعتبر الرياضة سالحا فتاكا وقويا ضد الزكام ، وتساعد على النوم 

، وتقي من بعض األمراض الخطيرة .العميق ، و تخفض الوزن   

وللرياضة أثرها اإليجابي على المخ ، حيث يساعد على إفراز هرمون ) األندر 

 وفين( الذي يجعل اإلنسان يحس بالراحة والتخلص من القلق و التوتر .

 البناء الفكري :) 2.75 ن(

(0.5ـ هات عنوانا مناسبا للسند .)1  

 ....الرياضة و الصحة........

(1.5أذكر ثالثة فوائد للرياضة .)ـ 2  

 .....الرياضة سالح فتاك ضد الزكام ــ تخفض الوزن ــ تساعد على النوم العميق 

(0.75ـاستخرج من السند )3  

 ضد الكلمات  التالية : ضعيفا ، التعب ، السلبي .

اإليجابي... ≠الراحة...    ...السلبي  ≠قويا....     ...التعب  ≠...ضعيفا   

 البناء اللغوي : )5/5 ن(

ن( 1.5ـ استخرج من السند ما يلي :)1  

 فعل مضارع اسم مؤنث اسم موصول جمع التكسير تنوينا بالفتح
 تخفض الرياضة الذي األمراض سالحا

ن( 2ـ حول الجملتان التاليتان من المفرد الى المثنى ) 2  

 ـ التلميذة النجيبة هي التي ستأدي األنشودة.

النجيبتان هما اللتان ستأديان األنشودة ........التلميذتان   
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 ـ فرح التلميذ المجتهد بنجاحه .

 ...فرح التلميذان المجتهدان بنجاحهما...

 1.5ـ أدخل) كان ، صار ، بات( على الجمل التالية مع تغيير ما يجب تغييره:)3

 ن(

 ـ العمل شاق .           .....كان العمل شاقا....

.....صار الجو جميال......    ـ الجو جميل .         

 ـ الولد مريض .         ...بات الولد مريضا.....

 الوضعية االدماجية : )2.25 ن(

 تعتبر الرياضة مفيدة للجسم والعقل معا وفي ممارستها متعة وترفيه عن التفس .

أكتب فقرة ال تقل عن خمسة أسطر تتحدث فيها عن رياضتك المفضلة وكيف 

 تمارس .
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