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 اختبار الفصل الثاني في اللغة العربية          اللقب ....................
مدرسة منها السباحة و الفروسية و كرة القدم في مرة من المرات عاد من ال جما  ذكي يحب الرياضة حباوليد طفل 

 فوجد امه قد حضرت شربة عدس.

ال تعرف فوائده الكثيرة التي تجعل جسمك  ألنك هذا “فردت عليه األم  “ أنا اكره العدس“حينها غضب و صاح قائال 
حينها تدخل األب “ فقد أصبح جسمي قويا ألني امارس رياضات متنوعة ال أحتاج للعدس “ ضحك وليد قائال“قويا 

صحيح أن الرياضة مفيدة و تكسب الجسم حيوية و نشاطا شرط أن ال يا بني ال تستهن بالغذاء  “الذي كان ينصت لهما
 “ ندعمها بالغذاء الصحي و المتنوع مثل العدس و الحليب و الخضر و الفواكه بمختلف أنواعها

 ن)2( بناء الفكريال

 هات عنوان للنص..................-1

 ماهي الرياضات التي يحبها وليد .............................. -2

 ....................... =جما  .................  =ينصت  :هات مرادف الكلمات التالية  -3

 ن)6(  البناء اللغوي

 استخرج من النص ما يلي  1

 ................... :جمع مؤنث سالم �
 ..................................................... :وظفها في جملة  ............  :احدى أخوات كان  �
 اسم موصول .......................�

 :رتب الكلمات التالية لتتحصل على جملة فعلية   2

 .......................................................الرجل / تفاح / شجرة  / غرس  ....     

 :بين نوع كل جملة   3

 الولد يلهث من شدة العطش (جملة..............)�
 رجل الولد ماءا      (جملة ............ )سقى ال�

 

  أكمل الكلمات بالتاء المناسبة 4

الصحيـ...... .....األغذيـ على مارسـ....سلمى رياضا....متنوعـة و حافظت

اكمل الجمل االتية باستعمال ( اللواتي اللتان ) 5

البنتان ..............كانتا تغرسان األشجار

رحبت األم بالنساء ............ زرنها

الوضعية االدماجية (2ن) أكتب فقرة عن الرياضية التي تمارسها و أذكر مميزاتها و فوائدها

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