جوان 1027 :
املس توى :ا ألوىل ابتدايئ ()1AP
اختبار الفصل الثالث يف مادة اللغة العربية
النص:
أ َنا ِج َه ٌ
از إِل ِْك ْترُ ونًٌِّ ُمفٌِ ٌد لَ ُك ْم  ،أ ُ َعلِ ُم ُك ْم َو أ ُ َسلٌِ ُك ْم َو أَقُو ُم ِب ُم َسا َع َدتِ ُك ْم فًِ م ُْخ َتلَفِ
ال ِبسُرْ َع ٍة َو ِد َّق ٍة .
ْاْلعْ َم ِ
ْ
ٌ
ٌِح.
َو أَجْ َزائًِ ه َ
ًَِ :شا َشة َو َفأ َرةٌ َو لَ ْو َح ُة َم َفات ٍ
َه ْل َع َر ْف ُتمُونًِ ؟
األسئلة:
1ــ ْ
اختر عنوانا مناسبا لل ّنص و لوّ نه  :ال ّتلفاز

الحاسوب

الهاتف

2ــ أذكر أجزاء الحاسوب :
.........................................................................................
..........................................................................................
3ــ استخرج من ال ّنص :
جملة استفهامٌة

كلمة منوّ نة بالضم

................. ........................
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4ــ أضع عالمات الوقف فً مكانها المناسب ( ) .( :؟ ) ( )! ( )،
ت( )
ان ْال َف َرا َشا ِ
ــ َما أَجْ َم َل أَ ْل َو ِ
صعْ بٌ ( ) َو َط ْب ُع ْال ِب َطا َق ِة َس ْه ٌل (
ــ ِاسْ ِتعْ َما ُل ْال َحاسُو ِ
ب َ

)

5ــ أَرْ ِب ُ
ط ِب َما ٌُ َناسِ بُ :
َنحْ نُ

ُت َشا ِهدٌِ َن الرُّ سُو َم ال ُم َت َح ِر َك َة

ه َُو

ُن َشا ِه ُد الرُّ سُو َم ال ُم َت َح ِر َك َة

ت
أَ ْن ِ

ٌُ َشا ِه ُد الرُّ سُو َم ال ُم َت َح ِر َك َة

ضعُ " الَّتًِ ــ الَّذِي ــ أَ ٌُّ َها " فًِ المكان المناسب :
6ــ أَ َ
ٌِذ َحاف ُ
ــ  ..........ال َّت َالم ُ
ِظوا َعلَى َن َظا َف ِة ِقسْ ِم ُك ْم .
ًِ َ .........تسْ َه ُر ِب َجانِبً .
.ــ أُمًِّ ه َ
ــ إِ َذا َمرضِ ُ
ت أَ ِبً ه َُو ْ ٌَ .......ش َت ِري لًِ ال ّد َوا ْء. .
إنتاج كتابي

أُر ّتب الكلمات ْلتحصَّل على جملة مفٌدة  :جهاز – ال ّتلفا ُز – بصريٌّ –
سمْ عًٌِّ – لنا – ٌحكً – قصصا .
....................................................
.....................................................
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