
     ساسي الرابعبطاقة لغة عربية األ                                      

 ٢٠١٩-١١-١٢في  بيروت                                                               

 عزيزتي مهى

اِم َوَذكائِِك َوِخفَِّة ظلِِّك، كَ            ما اْشَتْقُت إلى رْفَقتِِك في اْشَتْقُت إلْيِك َكثيًرا، إلى َوْجِهِك الَبسَّ

ْرِس، واللَّعِب والنُُّزهاِت .  الدَّ

فيقاُت َيْذكْرَنِك كثيًرا، وُمَعلَِّمُة اللَُّغِة الَعَربِيَِّة َسأَلَْت بخير   أنا           لََقْد  َعْنِك ُمْنُذ َيْوَمْيِن.، الرَّ

لَْت  ياضيَّاِت واللَُّغِة الَفَرْنسيَِّة. ُهما لطيفتاِن! وَقْد َتَحوَّ َحَضَرْت إلى المْدرَسِة ُمَعلِّمتاِن َجديدتاِن للرِّ

ياِضيَّاِت إلى وْقت  للَمَرِح واألْنِشَطِة، فاْرَتَفَع ُمْسَتوى عالماتِنا َجميًعا. َكَما  ُة الرِّ ْت إلى حصَّ اْنَضمَّ

 َصفِّنا تلميذتاِن جديدتاِن، وَقْد أْخَبْرُتهما َبْعَض ُمغاَمراتِنا َقْبَل َسَفِرِك .

د  برسالتي؟ أْحَسْنِت إنَّها مطبوعٌة على الكمبيوتِر، فقَ مهى، َهْل الَحْظِت البِطاقَة الُمْرفقةَ          

ُن على الطِّ  ؟ أْعرَض علْيِك أْحَدَث إْنتاجاتي، َفَكْيَف َوَجْدِت النَّتيجةَ باَعِة، وأْحَبْبُت أْن َبَدْأُت أَتَمرَّ

 . سطِر ساعًة كاِملَةً  هِذِه األلََقد اْسَتْغَرَقْت طباعةُ 

دِّ على رسالتي، وأْخبريني َعِن المَداِرسس         في ِمْصَر، وعْن ُكلِّ ما َفَعْلِت  اِرعي في الرَّ

ِل إجاَزة  ! أْنَتِظُرِك . ري إلى لبنانَ اَك. أَتَمنَّى أْن َتْحضُ ُهن ُمْنُذ اْنتَِقاِل والدِك للَعَملِ   في أوَّ

ة قُُبالتي         . الحارَّ

 رينسْ صديَقتُِك نِ                                                                               

 أسئلة حول الّنص:

 ؟ الُمْرَسل إليهِ  منو ؟الُمرِسلمن   - ١

____________________________________________________ 

ْغ إجاَبتكَ  - ٢ سالة ؟ َسوِّ  . ما نوع الرِّ

____________________________________________________ 

؟ اْدَعْم إجاَبَتَك بشاهَدْيِن ِمَن النَّصِّ  - ٣ مائر األكثر انتشاًرا في النَّصِّ  .ما هَي الضَّ

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 



 

 ؟ إالَم اْشتاَقْت نسرين -٤

____________________________________________________ 

ياضيَّاِت؟ وكيَف أثََّر َذلَِك في َنتائِِج التَّالميذ إالمَ   - ٥  لَْت حّصُة الرِّ  ؟تحوَّ

____________________________________________________

____________________________________________________ 

فْ  اُذكر ضد كلمة "ارتفع"ثمّ  – ٦   : في جملة   هُ َوظِّ

 اْرَتَفَع # _____: ______________________________________      

 

 )مراجعة الفعل الماضي،المضارع، األمر والفاعل(: أسئلة في القواعد      

 : من الّنص اسَتْخِرجْ   - ١

 أمر : _____________ فعلَ       

 فاعاًل في المثنَّى : _________      

 فعاًل في المضارع :_________       

ْل ِمَن المفرد إلى المثنَّى فالجمع  - ٢  :  َحوِّ

ْهَرةُ ".         قاَل الوالُِد الْبنِِه : " انَتَهِت السَّ

 المثّنى:________________________________________________

 الجمع:________________________________________________

 : ِمَن الفْعِل والفاِعلِ  ْط آِخَر كل  أْضبُ   - ٣

 َراح َطائِر الَبَجِع يَُفتِّش َعْن أْسماك  لِفِراِخِه الِجَياِع . َطالت َغْيَبتُه وأَخذت الفِراخ َتْقلَق .      

 الشَّْمس إلى الِغَياِب . َصاح أَحد الفِراِخ :" إْذَهب يا أخي واْبَحث َعْنُه، َفَقْد َتِجده". ُثمَّ َمالتِ       

 

 



 أْعرْب ما َتْحتُه خط :  - ٤

ائحونَ  –َكْنًزا َثميًنا اْكَتَشَف عالمان        ا  َيزوُر السَّ يَّاراتُ  –َمْتَحًفا لْبنانِّيً  – َتَوقََّفِت السَّ

عْ         .َقَك يا َمروان َصدي َودِّ

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 


