ديسمرب 1027
املس توى :الرابعة ابتدايئ )(4AP
اختبار الفصل ا ألول يف مادة اللغة العربية
سند:
ال ّ
أيّها ال ّتلميذ الجزائريُّ  :وهبك ّ
ّللا وطنا مناخه طيِّبٌ  ،منظره جميلٌ ،أرضه غنيّة ،و مجده تلي ٌد.
فلتكن أيّها ال ّتلميذ بهذا الوطن فخورا ،ولتكن به مغرما ،وإ ّنه لجدير بحبّك ،و إ ّنه لفي حاجة إلى جهدك
و عملك ،يرجو منك أن تعمل لرقيِّه و ازدهاره  ،ليسير سيره ّ
الحثيث في ركب هذه الحضارة ،ويصير
المتطور شعبها.
ِّ
في طليعة ال ّدول
و ما دام حبُّ الوطن من اإليمان ،فإ ّنه يتح ّتم عليك أداء واجباتك نحوه ،العمل ال ّنافع وال ّتعاون
المثمر و الج ّد في طلب العلم ،ك ّل ذلك في روح جماعيّة تح ِّقق اال ّتحاد و األمن للبالد .و صدق ال ّ
شاعر
حين قال:
بالدي هواهــا في لسانــي و في دمـــي * يمجِّ دها قلبي و يدعو لها فمي .
(أحمد توفيق المدني .بتصرف).
تليد=عريق و أصيل  /الحثيث=السّريع
البناء الفكري:
 -1اقترح عنوانا مناسبا لل ّنص.
 -2اشرح الكلمتين من ال ّنص  :أعطاك – يتوجّب.
 -3ماهي أهم صفات وطنك الجزائر ؟
 -4استخرج من السّند مظاهر حبّ الوطن.
غوي:
البناء اللّ ّ
-1اعرب ما تحته ّ
خط في ال ّنص
 -2اكتب جملة على المنوال التالي:
سـأبقى في وطني و سوف أشارك في تطويرهِ.
 -3استخرج من ال ّنص جملة فعليّة و أخرى إسميّة.
الوضع ّية اإلدماج ّية:
ّ
موظفا مفعول مطلق.
اكتب نصا من ثمانية أسطر تذكر فيه فضائل وطنك عليك مبيِّنا واجباتك نحوه
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التـــــــــــــصحيح
البناء الفكري:
 -1عنوان ال ّنص :.حبُّ الوطن1..................................................ن
 -2الشرح  :وهبك = أعطاك5.0...................................................ن
يتح ّتم = يتوجّ ب5.0....................................................ن
 -3أهم صفات وطني الجزائر أنّ مناخه طيِّبٌ  ،منظره جميلٌ،أرضه ثري ٌّة ،و مجده
تلي ٌد1.............................................................................ن
 -4مظاهر حبّ الوطن  :أداء واجباتك نحوه ،العمل ال ّنافع و ال ّتعاون المثمر و الج ّد في طلب
العلم1......................................................................ن
البناء اللّغويّ :
-1االعرب :
العمل :مبتدأ مرفوع و عالمة رفعه الضّمة الظاهرة على آخره5.0.........
ال ّ
شاعر :فاعل مرفوع و عالمة رفعه الضّمة الظاهرة على آخره5.0.......

 -2اكتب جملة على المنوال التالي:
سأدخل المطبخ و سوف أحضِّر كعكة5.0.....................................
 -3استخرج من ال ّنص:
جملة فعليّة  :وهبك ّ
ّللا وطنا مناخه طيِّبٌ 5.0........................
جملة إسميّة :العمل ال ّنافع5.0..........................................

الوضعيّة اإلدماجيّة3.0...............................................................:
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