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َراِب َعْن َحب  يَ  اَ بِإْحَدى اْلقَُرى َفَرأَى ِديكَ َمرَّ َثْعلٌَب        َم إِلَيهِ  ْبَحُث ِفي التُّ : لََقْد َكاَن أَُبوَك  َقائِلا  َيْلَتقُِطُه ، َفَتَقدَّ
يُك :  فَُؤادِ الْ  وجَ لُ ثْ ، مَ  اورا رُ سْ مَ ، َفأَُعوُد  اَحُه اْلَمْحُبوبيَ صِ  عُ مَ سْ أَ  رُّ ِحيَن أَمُ  تُ نْ ِه , و كُ َصْوتِ  نِ سْ حُ ل لا جَّ بَ مُ  ، َقاَل الدِّ
ْعلَبُ  َعلَيهِ  بَ بَِجَناِحِيِه و َصاَح َفَوثَ  قَ فَّ يِه َوصَ نَ َعيْ  ضَ ْغمَ ، َفأَ أيضا هُ نَّ َصْوَتي ُمْسَتْحَسِن َسَماعُ إِ  َفإَِذا ُهَو ُمَعلٌَّق  الثَّ

 . َبْيَن أَْنَياِبهِ 
يَك : إِنْ رَّ َمْذُعورَ هُ ، َففَ ْعلَِب َفَجَرْت َوراءبِالثَّ ُب اْلَقْرَيِة لَ كِ  تْ سَّ حَ اَ  َخلُّ  أََرْدتَ  ا َفَقالا لَُه الدِّ َص ِمْن َهِذِه اْلكلِب التَّ

يك َفقُلْ  ا َفْتحِ أُْخَرى ، فَ  ِتُكْم و لَِكنَّه ِمْن َقْرَية  لَْيَس ُمْخَتَطَفا ِمْن َقْريَ  لََها : إِنَّ َهَذا الدِّ ْعلَِب َفَمُه و َتَكلَ  لَمَّ َط قَ ، سَ  مَ الثَّ
فَ  ْعلَُب ُمَتأَسِّ يُك و أََخَذ َيْجِري َفَقاَل الثَّ يُك لََعنَ وَ  ْيرِفي غَ  اْلَمْفُتوحِ  هللاُ اْلَفم ا : لََعنَ الدِّ  هللاُ اْلَعْينَ  ْقِتِه ، و َقاَل الدِّ

 . َوْقِتَها ِفي َغْيرِ  َمَضةَ اْلُمغْ 
 
 البناء الفكري : -أ

ةِ  هاتِ  -1 ا لِْلِقصَّ  َعَنْواَنا ُمَناِسبا
............................................................................................... 

                                                  " الأَِجُب ب " َنَعْم " أَْو "  -2
يكَ  بُ ْعلَ الثَّ  لَ كَ أَ  -  الدِّ
........................................................................................................ 
ْعلَُب أَْن َيَتَكلََّم َفَنَجا  - َحاَوَل الثَّ

يكُ    .......................................................................................الدِّ
َنِد مُ  -3  . َهافْ َراِدُف َكلَِمة  َخاِئَفا َووظِ ِاْبَحْث ِمَن السَّ
 .َهافْ ظِ ِضدِّ َكلَِمة  لُِحْسِن َووَ  السند نْ مِاْبَحْث  -4

 التوظيف هاُمَراِدفُ  الكلمة

   َخاِئَفا

  هاِضدِّ  الكلمة
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 البناء اللغوي:  -ب
 أمأل الجدول بما يناسب: -1

 
 

 صّحح الخطأ في هذه الكلمات. -2
 َوْقة ٌ                                                                     َفْجَئةَ 

                                                    مأَْزرٌ                  آلَقْرَيُت                                      
 َفَتَحْة 
 
 :وضبطها بالّشكل ِتَيةِ األْل لَْيَس َعلَى اْلُجْملَِة ْدخِ اَ  -3

 .................................  -          يٌ كِ ذَ  يكُ لدِّ اَ 

 في الماضي.(  بْ اطِ خَ ى المُ نَ ثَ المُ  يرْ مِ ضَ )و (  مْ لِ كَ تَ المُ  دْ رَ فْ المُ ) يرْ مِ اآلتية  إلى ضَ  ةُ ارَ بَ العِ  دْ نِ سْ أَ  -4

 ةَ ارَ يَّ السَ  ابَ بَ  بُ األَ  حُ تَ فْ يَ  -

-  ........................................................ 

-  ........................................................ 

 

 الوضعية اإلدماجية :
 

يكِ  صْ خِّ لَ  - ْعلَِب و الدِّ ُة الثَّ ُة أَْسُطر   ِفي َخْمَسةِ  ِقصَّ  الا.فاا حاُمَوظِ  أَْو ِستَّ
 

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

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

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

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

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

 

 

  

اسم ينتهي بألف  اسم موصول حال  جملة اسمية صفة
 مقصورة
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 التصحيح النموذجي لإلختبار الثاني في اللغة العربية

 ن 2البناء الفكري : 

 ن(5.0عنوان النص : الثعلب و الديك       ) -1

 (5.0=  5.20+ 5.20يجيب بنعم او ال                      ) -2

 (5.0=  5.20+ 5.20شرح الكلمة و توظيفها              ) -3

 (5.0=  5.20+ 5.20)    ضد الكلمة و توظيفها             -4

 ئفا  = مذعورا اخ

 لحسن   ≠لسوء      

 

 ن ( 5.5البناء اللغوي : )

 (1.20ملء الجدول بما يناسب    ) -1

 

إسم ينتهي  إسم موصول  حال  جملة إسمية صفة 
بألف 

 مقصورى

   ةَ ضَ مَ غْ المُ 
 وحِ تُ فْ المَ 

لقد كان أبوك 
 مبجل 

هو معلق بين 
 أنيابه 

 ا ورا عُ ذْ مَ 
 ا فا سِ أَ تَ مُ 

    
/ 

 
 القرى    

 

 ( 1.20يصحح الخطأ   ) -2

  تْ حَ تَ فَ           حةْ تَ / فَ     ريةُ القَ          ريتُ /  القَ       ةا أَ جْ فَ            ةا ئَ جْ فَ 

      زرٌ ئْ مِ           زرٌ أْ /  مِ   تٌ قْ وَ            ةا قْ وَ     
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 ن (  1ليس إلى العبارة  ) يسند   -3

  ياا كِ ذَ  يكُ الدِ  سَ يْ لَ 

 ن(  2يسند العبارة في الماضي مع : )  -4

 ن(  1باب السيارة  ) تُ حْ تَ ضمير المفرد المتكلم : أنا فَ 

 ن(  1ا باب السيارة )مَ تُ حْ تَ فَ أنتما  ضمير المثنى المخاطب : 

 (2.5الوضعية اإلدماجية  : )

العلمة  شبكة تقييم الوضعية اإلدماجية  المعايير 
 المجزأة

العلمة 
 المؤشرات  الكاملة 

الوجهة 
 الملئمة 

موضوع المنتج يتطابق مع التعليمة 
 توظيف الصفة و الحال 

5.0 

5.0 

 

1 

 
اإلنسجام 
و السلمة 
 اللغوية 

 تنظيم الموضوع  
حسن إستعمال أدوات الربط 

 وعلمات الوقف 

5.0 

5.0 

 

1 

اإلبداع و 
 اإلتقان

  المقروء  الكتابة الواضحة و الخط

5.0 

 

5.0 
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