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2021/2022الموسم الدراسي                   مدرسة بلفروم الحاج                                             

       اختبارالفصل الثاني في مادة اللغة العربية
 

ةٍ فَأََحسَّ بِالتَّعَِب الشَِّديد . ِل َمرَّ ِل يَْوٍم ِمْن َرَمَضان ، َصاَم أَْحَمدُ ِِلَوَّ  الَّسَّنَد:  فِي أَوَّ

ُق ِمْن ُكل ِ اِلَْطبَاِق ، فَقَاَل لَ  ا َو ِعْنَد اإِلْفَطاِر ، بََدأَ يَْرِمي يََدْيِه يَِمينًا َو يََساًرا يَتَذَوَّ هُ اِلَُب : " ُكْل بِيَِمينَِك َو ُكْل ِممَّ

 يَِليَك َو بُِهُدوٍء " .

 األَْسئِلَةُ  : 

ُن   -1 ِ  : العُْنَواَن الُمنَاِسب ِللنَِّص بِاألَْخَضِر أُلَو 
 َمُد بِـ : .......................................أََحسَّ أَحْ بَِماذَا أََحسَّ أَْحَمُد؟  -2
 اِْستَْخِرْج ِمَن النَّص َكِلَمةً فِيَها :  -3

 "ك  َكِلَمةً فِيَها َحْرَف " " ل َكِلَمةً فِيَها َحْرَف " "ح"َكِلَمةً فِيَها َحْرَف  " ص "َكِلَمةً فِيَها َحْرَف 

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

 أُْكِمُل ِكتَابَةَ الُجْملَتَْيِن بَِوْضعِ " يَِميْن "  ،  " َوَراَء " -4

 

 

 

 

 :بِ اسِ نَ مُ الْ  انِ كَ مَ ي الْ فِ    ءِ لَ ؤُ هَ  – هِ ذِ هَ  –ا ذَ هَ   :   عُ ضَ أَ    -5

 يبِ ................ أَ  -ي                تِ مَ ل ِ عَ ................ مَ  -ي           ئِ لَ مَ ................ زُ  -  

ْوتِيَّة فِيأًَرتـــُب  -6 َل َعلَىبـطـاقَـة ألُكـل  اْلَمقَاِطَع الصَّ  ثُمَّ أَْكتُْبَها: َكـلـمات تََحصَّ

        

 ـ     بـَ طَّ      ـة                          ـتَـا     ب        ِكـ                   ْهـزَ        ة          رَ           
         

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

َل َعلَى ُجْملٍَة ُمِفيَدةٍ: ُ َرت ِبُ  اْلَكِلَماِت التَّاِليَِة ِِلَ تََحصَّ  اْلَوْضِعيَّ ةُ اإِلْدَماِجيَّةُ    أ

    ٌَّجَزائِِري     ُمَواِطٌن    ُّأَْعتَز    بِعَلَِم      َوَطنِي أَنَا 

 

 

ابتدائي اِلولىالمستوى: السنة   المدة : ساعة و نصف 

 السم : ...........................

 اللقب: ............................

 قناة األستاذ أَقدوش فيصل

  

 الَجدَّةُ َعلَى .......... إِْسََلم

َرَمَضانَشْهُر  ِعيُد االْستِْقَللِ  َرَمَضانَشْهُر    

ي َجد ِي َو َجدَّتِي.......... أَبِي َو أُم ِ  

 
• 



 

في الجزائر واالختباراتالموقع األول لتحضير الفروض   

https://www.dzexams.com 

 

https://www.dzexams.com/ar/0ap القسم التحضيري 
https://www.dzexams.com/ar/1ap السنة األولى ابتدائي 
https://www.dzexams.com/ar/2ap السنة الثان�ة ابتدائي 
https://www.dzexams.com/ar/3ap السنة الثالثة ابتدائي 
https://www.dzexams.com/ar/4ap السنة الرابعة ابتدائي 
https://www.dzexams.com/ar/5ap السنة الخامسة ابتدائي 
https://www.dzexams.com/ar/bep شهادة التعل�م االبتدائي 
https://www.dzexams.com/ar/1am السنة األولى متوسط 
https://www.dzexams.com/ar/2am السنة الثان�ة متوسط 
https://www.dzexams.com/ar/3am السنة الثالثة متوسط 
https://www.dzexams.com/ar/4am السنة الرابعة متوسط 
https://www.dzexams.com/ar/bem شهادة التعل�م المتوسط 
https://www.dzexams.com/ar/1as السنة األولى ثانوي 
https://www.dzexams.com/ar/2as السنة الثان�ة ثانوي 
https://www.dzexams.com/ar/3as السنة الثالثة ثانوي 
https://www.dzexams.com/ar/bac شهادة البكالور�ا 
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