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 قال بن تيمية رحمه اهللا :
"... وأيضًا اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإّن َفْهَم الكتاب والسنة فرض، وال يفهم إال بفهم اللغة 

 فهو واجب". ؛العربية، وماال َيِتّم الواجب إال به
 قال األلماني يوهان فك:

جبروت التراث العربي الخالد على أنه أقوى من كل محاولة ُيقصد بها زحزحة العربية الفصحى عن مقامها لقد برهن "
 "المسيطر

 قال البلجيكي جورج سارتون
إن اللغة العربية أسهل لغات العالم وأوضحها، فمن العبث إجهاد النفس في ابتكار طريقة جديدة لتسهيل السهل، 

خطاب فلن تجد صعوبة في قراءة أردئ خط به، وهذه هي طبيعة الكتابة العربية التي  وتوضيح الواضح، فإذا فتحت أي
 تتسم بالسهولة والوضوح.

 ليقول:
"وهَب اُهللا اللغة العربية مرونًة جعلتها قادرًة على أن تدّون الوحي أحسن تدوين ... بجميع دقائق معانيه ولغاته، وأن 

 تانة"تعّبر عنه بعباراٍت عليها طالوة وفيها م
 :Gustave E. von Grunebaumجوستاف جرونيباوم 

"عندما أوحى اهللا رسالته إلى رسوله محمد أنزلها "قرآنًا عربيًا" واهللا يقول لنبّيه "فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين 
ي اختيرت لتحمل رسالة اهللا ّدًا" وما من لغة تستطيع أن تطاول اللغة العربية في شرفها، فهي الوسيلة التوتنذر به قومًا لُ 

النهائية، وليست منزلتها الروحية هي وحدها التي تسمو بها على ما أودع اهللا في سائر اللغات من قوة وبيان، أما 
السعة فاألمر فيها واضح، ومن يتّبع جميع اللغات ال يجد فيها على ما سمعته لغة تضاهي اللغة العربية، وُيضاف 

 المدهشة في المترادفات ..."جمال الصوت إلى ثروتها 
 :المستشرق الفرنسي رينان

"من أغرب الُمْدِهشات أن تنبَت تلك اللغُة القومّيُة وتصل إلى درجة الكمال وسط الصحاري عند أّمٍة من الُرّحل، تلك 
كّل أطوار حياتها طفولٌة اللغة التي فاقت أخواتها بكثرِة مفرداتها ودّقِة معانيها وحسِن نظاِم مبانيها، ولم ُيعرف لها في 

وال شيخوخٌة، وال نكاد نعلم من شأنها إّال فتوحاتها وانتصاراتها التي ال تُبارى، وال نعرف شبيهًا بهذه اللغة التي ظهرت 
 للباحثين كاملًة من غير تدّرج وبقيت حافظًة لكيانها من كّل شائبة".

 المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون
ي التي أدخلت في الغرب طريقة التعبير العلمي، والعربية من أنقى اللغات، فقد تفّردت بتفّردها في "... واللغة العربية ه

طرق التعبير العلمي والفني والصوفي، إّن التعبير العلمي الذي كان مستعمًال في القرون الوسطى لم يتناوله القدم ولكنه 
المعّبرة عن المعاني الجدلية والنفسانية والصوفية فإنها لم تحتفظ  وقف أمام تقّدم القوى المادية فلم يتطّور. أما األلفاظ

بقيمتها فحسب بل تستطيع أن تؤثر في الفكر الغربي وتنّشطه، ثّم ذلك اإليجاز الذي تتسم به اللغة العربية والذي ال 
 شبيه له في سائر لغات العالم والذي ُيعّد معجزًة لغويًة كما قال البيروني".



 : األلمانية زيفر هونكةالمستشرقة 
 "كيف يستطيع اإلنسان أن ُيقاوم جماَل هذه اللغة ومنطَقها السليم وسحَرها الفريد؟

فجيران العرب أنفسهم في البلدان التي فتحوها سقطوا صرعى سحر تلك اللغة، فلقد اندفع الناس الذين بقوا على دينهم 
ن اللغة القبطية مثًال ماتت تمامًا، بل إن اللغة اآلرامية لغة المسيح في هذا التيار يتكلمون اللغة العربية بشغٍف، حتى إ

 قد تخّلت إلى األبد عن مركزها لتحتّل مكانها لغة محمد"
 :المستشرق األلماني كارل بروكلمان

مؤمنون  "بلغت العربية بفضل القرآن من االتساع مدًى ال تكاد تعرفه أيُّ لغٍة أخرى من لغات الدنيا، والمسلمون جميعاً 
 بأن العربية وحدها اللساُن الذي ُأِحّل لهم أن يستعملوه في صالتهم ... "

ليؤكد المستشرق وأستاذ اللغات الشرقية بجامعة أستنبول: "أن اللغة العربية أسهل لغات العالم وأوضحها، فمن العبث 
بة قبل االنقالب األخير في تركيا كانوا إجهاد النفس في ابتكار طريقٍة جديدٍة لتسهيل السهل وتوضيح الواضح، إن الطل

ألن الكتابة العربية مختزلٌة من –يكتبون ما أمليه عليهم من المحاضرات بالحروف العربية وبالسرعة التي اعتادوا عليها 
أما اليوم فإن الطلبة يكتبون ما أمليه عليهم بالحروف الالتينية، ولذلك ال يفتأون يسألون أن أعيد عليهم  –نفسها

لعبارات مرارًا، وهو معذورون في ذلك ألن الكتابة اإلفرنجية معّقدٌة والكتابة العربية واضحٌة كّل الوضوح، فإذا ما فتحَت ا
 خطٍّ به ، وهذه هي طبيعة الكتابة العربية التي تتسم بالسهولة والوضوح". ئأّي خطاٍب فلن تجَد صعوبًة في قراءِة أرد

  Afram Noam Chomskyي العالم اللغوي أفرام نعوم تشومسك
أما ابن معلم اللغة العبرية وأحد خريجي جامعة بنسلفانيا (وهو أستاٌذ في معهد ماساشوست ومفكٌر يهودٌي كبير) فإنه 

م بأن 1989أقّر بالحق العربي وبمكانة العربية ... قام بالتنويه في معرض رّده على استفساٍر ُوّجه إليه في سنة 
 كبيرٌة على نظريته في دراسة اللغة، وأنه قرأ كتاب سيبويه كمرجٍع له " تأثيراِت النحو العربي

 The Story of languages, p155,277 ماريو ِبْل مؤلف كتاب قصة اللغات
أشاد بأن العربية هي اللغة العالمية في حضارات العصور الوسطى، وكانت رافدًا عظيمًا لإلنجليزية في نهضتها وكثيٍر 

قوائَم بما اقتبسته هذه اللغات من مفرداٍت عربيٍة، وكانت أولها اإلسبانية ثم  Littreوقد أورد قاموس من األوربّيات، 
 لغة، وتقدر المفردات باآلالف. 27الفرنسية واإليطالية واليونانية والمجرية وكذلك األرمنية والروسية وغيرها، ومجموعها 

 :قال األستاذ ميليه
عن أرض دخلتها لتأثيرها الناشئ من كونها لغة دين ولغة مدنية، وعلى الرغم من الجهود "إن اللغة العربية لم تتراجع 

التي بذلها المبشرون، ولمكانة الحضارة التي جاءت بها الشعوب النصرانية لم يخرج أحد من اإلسالم إلى النصرانية، 
غة الالتينية األم الكبرى، فقد صارت وعاًء ولم تبق لغة أوربية واحدة لم يصلها شيء من اللسان العربي المبين، حتى الل

 لنقل المفردات العربية إلى بناتها".
 :الفرنسي جاك بيرك

"إن أقوى القوى التي قاومت االستعمار الفرنسي في المغرب هي اللغة العربية، بل اللغة العربية الكالسيكية الفصحى 
السيكية العربية هي التي بلورت األصالة الجزائرية، وقد بالذات، فهي التي حالت دون ذوبان المغرب في فرنسا، إن الك

 كانت هذه الكالسيكية العربية عامًال قويًا في بقاء الشعوب العربية"
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في النادي العلمي
في یوم الخمیس مساء، ذهبت مع أصدقائي إلى النادي العلمي، فوجدنا المشرف علیه وقدامه حاسوبه 
المحمول، وجهزه بآلة تصویر " فیدیو" صغیرة، وبعدما استقبلنا أخذ كل واحد منا مقعدا كالعادة، وقال لنا، 

" االنترنت".ستحضرون مكالمة مع أحد المعارف من بلد بعید عبر شبكة 
، فأدهشتنا المالمح أجنبیةبقینا ننتظر بشوق، وفجأة ظهر على الشاشة رجل یتحدث مع المشرف بلغة 

أنه ال یكلمه فحسب بل یراه أیضا.تأكدناالمعبرة على وجهیهما، و 
كیف كان یا أبنائي. فقلت: اختراعاتوبعد ما ودع كل منهما اآلخر، استدار المشرف إلینا وابتسم قائال: إنها 

یحدثك ویراك وهو بعید عنك كل هذا البعد؟ فرد: إنها األقمار الصناعیة التي أصبحت في أیامنا هذه معدات 
ضروریة لالتصاالت والبحث العلمي، وللقیام بالمراقبات والنقل الفوري للمعلومات واألخبار المتنوعة في كل 

المشرف: إنها مجهزة بهوائیات التقاط أمواج بقاع األرض، فقال صدیقي: وكیف تعمل هذه األقمار؟ أجاب 
-"عن المدعم لألستاذ جیاللي علجیة "-السلكیة وٕارسالها، وهي تدور في الفضاء حول خط االستواء.

األسئلة
أسئلة الفهم:

في النص فوائد لألقمار الصناعیة، أذكرها.-1
بقاع–معدات-الكلمات التالیة: استدار وظف في جملتین من إنشائك اشرح و -2
للنصثانیا مناسبااقترح عنوانا-3

أسئلة اللغة:
أعرب ما تحته خط في النص.-1
أخبار–معلومات –المشرفون –ضع كل كلمة في مكانها المناسب في الجدول: تحضرون -2

جمع تكسیرجمع مؤنث سالمجمع مذكر سالم

وابتسم قائال "حول الجملة اآلتیة إلى الجمع المذكر: " استدار المشرف إلینا -3
منا مكانه"عین الكلمة التي بها همزة وصل في الجملة اآلتیة: " وبعدما استقبلنا أخذ كل واد -4

الوضعیة اإلدماجیة:
وسائل اإلعالم واالتصال عدیدة، تطورت مع مرور الزمن.

تدالن على أسطر موظفا على األقل: كلمتین 8اختر وسیلة تفضلها، واكتب عنها نصا إخباریا ال یقل عن 
التطور التكنولوجي وأسلوب التعجب.
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حنین إلى الطبیعة
في هذه المدینة ال یعرفون معنى للعشب، وال المارةجلست في الحدیقة المواجهة للشارع والحظت أن 

للحشائش الصغیرة، وال للورود.... كانوا یمرون ویدوسون العشب األخضر والحشائش الصغیرة الناتئة 
بفوضى على جنبات الطریق. عیونهم في األرض وأجسامهم تتحرك بآلیة وبال وعي، وعقولهم سابحة شاردة.

ها حق للجمیع ومتعة لكل ضراء وندوس النباتات واألزهار! إنما أقبح أن نمشي فوق األعشاب الخ
تمنیت أن أكون طفال صغیرا، ألقوم اآلن وألعب هناك جنب العشب األخضر، وجنب الحشائش الصغیرة األعین.

والورود المتفتحة، لكن حلمي یضیع حین أهتز ویهتز معي الشارع لهدیر السیارات والحافالت، فأحن مرة 
األخضر الذي تقتله اآلن أقدام المارة المكفهرة وجوههم.إلى العشبأخرى

أحن إلى الغابة، أحن إلى األشجار الخضراء الوارفة الظالل، إلى میاه األنهار، إلى هواء نقي یغسل رئتي 
إدریس الخوري ( بتصرف)-الحافالت والمعامل والمصانعویزیل ما علق بهما من أدران دخان 

األسئلة
نقاط )03أسئلة الفهم: (

أربط كل جملة بما یناسبها إلكمال معناها:-1
أدران الدخان من الرئتین-یدوس المارة العشب -
بال وعي-هدیر السیارات والحافالت -
األشجار الخضراء-یزیل الهواء النقي-
یضیع حلم الكاتب.-
أتشوق.–تائهة –استخرج من النص مرادف كل كلمة من الكلمات اآلتیة: المقابلة -2

نقاط )03أسئلة اللغة: ( 
أدخل "صار" على الجملة لتالیة ثم غیر ما یجب تغییره: (المارة مهتمون بالمحافظة على النبات).-1
أعرب ما تحته خط في النص.-2
صنف الكلمات اآلتیة في مكانها المناسب في الجدول.-3

خضراء -أقوم –جلست –السیارات –حشائش 
اسم ممدودجمع مؤنث سالمفعل صحیحجمع تكسیرفعل معتل

علل سبب رسم الهمزة على النبرة في الكلمة: ( الناتئة )-4
نقاط )04الوضعیة اإلدماجیة: ( 

خرجت في نزهة إلى الغابة، فلفت انتباهك طفل مشاغب یقطف األزهار ویكسر األغصان، فتوجهت نحوه تنهاه 
النهي.–أسطر ) موظفا أدوات االستفهام 10( وتنصحه. ابن الحوار الذي دار بینكما في 
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كیف ننفق وقتنا
عرف الناس من ذوي الیقظة والنباهة والفطنة في بلدان متحضرة استغالل الوقت، فقد كانوا یقضون (ساعات) 

فنجحوا في ذلك م والزخرفة والموسیقى والنحت الفراغ في تعلم الصنائع، ویطورون الهوایات الجمیلة كالرس
باهر، ونفعوا أنفسهم وأوطانهم، واشتهروا بتلك الصنائع أكثر مما اشتهروا بمهنتهم وأعمالهم الرسمیة.نجاحا

فالقضیة قضیة إرادة وعزم وحزم ومواظبة، أما الذین ینفقون أوقات فراغهم في اللهو واللعب والحدیث 
الفارغ.فهؤالء آفة المجتمع، وشر على من یجالسهم ویصاحبهم.

ذلك هو الفقیر المغبون من ال یملك ماال، وٕانما الفقیر هو الكسول الذي ال یستغل صحته وفراغه.لیس الفقیر 
" كتاب -كما قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم: " نعمتان مغبون فیهما كثیر من الناس، الصحة والفراغ".

-القراءة العربیة "
ألسئلةا

نقاط )03( : أسئلة الفهم
من الفقیر في رأي الكاتب.-1
یستغل.-المواظبة –یطورون -وظف كل كلمة من الكلمات التالیة في جملة مفیدة: -2
الفقیر–نفعوا –ایت بضد لكل كلمة من الكلمات التالیة: الیقظة -3
" الوقت كالسیف إن لم تقطعه قطعك ". بین كیف تنظم أوقات فراغك.-4

نقاط )03أسئلة اللغة: (
ج من النص:استخر -1
فعال مضارعا مرفوعا بثبوت النون.-أ

اشكل الكلمة التي بین قوسین في النص وبین سبب الشكل.-ب
حول الجملة التالیة من المفرد إلى الجمع: " إنما الفقیر هو الكسول الذي ال یستغل صحته وفراغه"-2

أكمل الجدول اآلتي:

نقاط)04(الوضعیة اإلدماجیة: 
اإلنسان العاقل هو الذي یسعى إلى تنظیم الوقت واستغالله في ما یعود علیه بالنفع، والهوایات من المجاالت 

فیها عن الهوایة التي تفضلها وكیف تنفق أوقات أسطر) تتحدث 10التي تساعده على ذلك. اكتب فقرة من (
فراغك فیها، مستعمال: الماضي، المضارع، أسماء اإلشارة

جمعمثنىمفرد
هؤالء..............................

كانوا...............كان
...............نعمتاننعمة
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الصیف موسم األسفار
مهم في حیاة اإلنسان، إذ یرى ویكتشف أثناءه أشیاء ومناظر لم یكن قد رآها من قبل. ویتعرف السفرإن 

على أناس آخرین لم یسبق أن التقى بهم.
الصیف الماضي زرت رفقة أبي مدینة جمیلة تركت في نفسي أثرا كبیرا، فصرت أفكر فیها من حین في عطلة 

آلخر، وأشتاق لرؤیتها مرة أخرى، فقد أعجبتني شوارعها الواسعة النظیفة، وعماراتها الشاهقة البدیعة. فال 
قد رتبت فیها سلع متنوعة فذات واجهات عجیبة، كتابة على جدرانها وال مالبس على شرفاتها، أما دكاكینها

مضاءة بالفوانیس الكهربائیة التي تشتعل وتنطفئ، فما أجمل هذه المدینة! إنها حقا المدینة المثالیة التي 
یتمناها كل مواطن.

بقینا نتجول في هذه المدینة من حي إلى آخر، فما لبثت أن سألت والدي عن سبب بهاء المدینة، فأجابني: " 
مسؤولیته، وأدائه لواجباته".هو شعور المواطن ب

األسئلة
نقاط)03أسئلة الفهم: (

اختر عنوانا آخر للنص.-1
الشاسعة.–هات من النص معنى الكلمتین التالیتین: أِحن -2

ثم وظف الكلمتین المستخرجتین في جملتین مفیدتین.
استخرج من النص فوائد السفر.-3

نقاط ).03أسئلة اللغة: ( 
النص.أعرب ما تحته خط في -1
اربط بسهم بین الفعل ونوعه:  -2

التقى                           فعل صحیح
فكر

فعل معتلصار  
علل سبب رسم الهمزة في الكلمة: " تنطفئ"-3
اضبط بالشكل العبارة التالیة: " المدینة الجمیلة مسؤولیة كل مواطن"-4

نقاط )04الوضعیة اإلدماجیة: ( 
دعا رئیس المجلس الشعبي البلدي سكان البلدیة، من خالل وسائل اإلعالم المكتوبة والمسموعة، للقیام 

بحملة تطوعیة لنظافة المدینة.
سطرا)، تحبب فیها أصدقاءك للمشاركة الفعالة في العمل التطوعي 12أسطر و8اكتب فقرة تتراوح ما بین ( 

، مستشهدا بما تحفظ من قرآن أو حدیث أو شعر.هذا،مستعمال الصفة والحال ومسطرا تحتهما
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المعلم هو المربي الثاني لإلنسان بعد والدیه، فتراه باذال جهده، مضحیا براحته.ینوع أسالیب العمل، ویبتكر كل 
یوم طریقة جدیدة مؤدیة إلى تفهم التالمیذ لموضوع الدرس وٕالى ارتقاء عقولهم.... إنه یطمح إلى أن یكون 

واعین مؤمنین بالحق والخیر والعدل وبمحبة الناس أیضا، یقابلون الحاقد بالتسامح والمخطئ منهم شبابا 
باإلرشاد وكل منهم حر عاقل ال یحب أن یكون ظالما لحق أحد، وال معتدیا على مال الغیر، وال طالبا منزلة ال 

یستحقها.
وهو مشفق على الضعفاء، معین للمحتاجین، سابق إلى الخیرات.

ثیرا إذن أن نقف إجالال لمعلمنا ومعلمتنا، وینبغي علینا أن نكون زهورا عطرة وثمارا طیبة لهذه التربیة فلیس ك
- 2004من الجدید في األدب/ تألیف: ع. عبد المطلب لدار شریفة طبعة -الكریمة.
األسئلة

نقاط)03أسئلة الفهم: (
عنوانا مناسبا.اقرأ النص قراءتین متأنیتین لتتمتع بمحتواه، ثم خذ له - 1
استعن بالنص حتى یسهل علیك الربط بسهم بین الكلمة ومعناها في الجمل المختارة بعد أن تنقلها - 2

على ورقة إجابتك.
منزلةصفت قلوب المؤمنین من كل غل یوم العید. -
وقف األطفال لمعلمهم عند دخول القسم.                 إجالل.-
في المجتمع.                   تسامح.المعلم یحظى بشأن رفیع-

إرشاد
من خالل قراءتك للنص استخرج بعض أفضال المعلم على المتعلم؟- 3

نقاط )03أسئلة اللغة: ( 
" ظالما " كلمتان منصوبتان في النص. ما إعراب كل منهما؟، " شبابا"- 1
ثمارا طیبة لهذه ختم الكاتب نصه بأجمل عبارة بصیغة الجمع: "ینبغي علینا أن نكون زهورا عطرة و -2

لو كنت أنت الكاتب فاجعلها بصیغة المفرد."التربیة الكریمة
أتمم الجدول بما یناسب:-1

نقاط )04الوضعیة اإلدماجیة: ( 
المعلم شمعة تحترق لتضيء على اآلخرین متحدیا كل الصعاب من أجل أمل األمة ومستقبلها.

ها أنت في نهایة مرحلة التعلیم االبتدائي، أصبحت ثمرة طیبة وزهرة عطرة تودع معلمك.
سطرا ) موظفا الصفة والحال12–8أكتب له رسالة شكر على ما قدمه في بضعة أسطر ( 

تعلیل سبب كتابتهانوع الهمزةالكلمة
مؤدیة
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األم
مملوءة باألمل صغیرةما تحدثه الشفاه البشریة هو لفظة " األم" وأجمل مناداة هي: یا أمي، كلمة أعذبإن 

والحب والعطف، وكل ما في القلب البشري من الرقة والحالوة والعذوبة.
األم هي كل شيء في هذه الحیاة، هي التعزیة في الحزن، والرجاء في الیأس، والقوة في الضعف، هي ینبوع 

رأسه ویدا تباركه وعینا تحرسهوالرأفة والشفقة والغفران، فالذي یفقد أمه یفقد صدرا یسند إلیه الحنو
تحتضنها و كل شيء في الطبیعة یرمز ویتكلم عن األمومة، فالشمس هي أم هذه األرض، ترضعها حرارتها، 

مها على نغمة أمواج البحر  وترنیمة العصافیر والسواقي، وهذه بنورها وال تغادرها عند المساء إال بعد تنوِّ
األرض أم لألشجار واألزهار تلدها وترضعها ثم تفطمها، واألشجار واألزهار تصیر بدورها أمهات حنونات 

لألثمار الشهیة والبذور الحیة.
جبران خلیل جبران

األسئلة
نقاط )03( : أسئلة الفهم-أ)
أمام الجواب الخاطئ حسب النص:ضع عالمة (ص) أمام الجواب الصحیح وعالمة ( خ ) -1
أعذب كلمة تنطق بها الشفاه البشریة هي األمل.-
الذي یفقد أمه یفقد صدرا یسند إلیه رأسه.-
األرض هي أم الشمس.-
المیتة–الفرح –استخرج من النص أضداد الكلمات التالیة: فارغة -2

نقاط )03أسئلة اللغة: ( -ب)
أعرب ما تحته خط في النص.-1
أنتِ –أنتما –لعبارة التالیة: ( ترضع ولدها ) مع الضمائر التالیة: هن حول ا-2
علل سبب رسم الهمزة منفردة في كلمة " مملوءة"-3

نقاط)04الوضعیة اإلدماجیة: ( -جـ)
لعل أعظم عاطفة في هذا الوجود هي عاطفة األمومة وال شيء في هذا الكون أغلى من األم وأكثر حنانا 

وعطفا منها.
سطرا، تتحدث فیها عن شعورك نحو أمك، مستشهدا بآیة 12أسطر وال تتجاوز 8أكتب فقرة ال تقل عن 

قرآنیة أو حدیث نبوي شریف أو شعر، موظفا في ذلك أسلوب التشبیه.
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في الحدیقة العامة
مما یمنع على باألبنیة الشاهقة المتالصقة،و تكثر الحدائق العامة في المدن الكبرى نظرا الزدحامها بالسكان
سكان هذه المدن التمتع بنور الشمس والتنفس في جو طلیق.

أتیح لي یوما أن أزور إحدى هذه الحدائق العامة مع رفاقي فوجدناها جنة فسیحة یتوسطها حوض كبیر 
تتدفق من جوانبه المیاه بشكل بدیع، ومن حول هذا الحوض تتفرع الممرات بین األزهار المختلفة األلوان 

نواع، وتنتشر المقاعد هنا وهناك في ظل األشجار لیستریح علیها المتنزهون.واأل 
وقد لفت نظرنا وجود عدد من األراجیح والجیاد الخشبیة وغیرها من اللعب المسلیة لألطفال، كما شاهدنا في 

ار الحدیقة على المقاعد فهذا یقرأ كتابا، وآخر یمتع نظره برؤیة أزهیجلسونجوانب الحدیقة بعض المتنزهین 
وأشجارها، كما زرنا جناح الحیوانات فوقفنا أمام قفص األسود  وهي تروح وتجيء في قفصها، كما شاهدنا 

لقد تركت هذه المشاهد أثرا طیبا في ؛ األلوانو لمختلفة األشكالالطیور او حیوانات أخرى مثل الفیلة  والقردة
نفوسنا ال ننساه أبدا.

-الرابعة ابتدائي (بتصرف)القراءة العربیة ، كتابي–

نقاط ).03أسئلة الفهم: (-أ)
أذكر أسماء الحیوانات الواردة في النص.-1
لماذا یقصد الناس الحدائق العامة.-2
رائعة–واسعة –استخرج من الفقرتین األولى والثانیة مرادفات الكلمات التالیة: العالیة -3

نقاط )03( : أسئلة اللغة-ب)
أعرب ما تحته خط في النص.-1
استخرج من النص جمعا واحدا للتكسیر.-2
أدخل مرة أداة نصب ومرة أخرى أداة جزم على الفعل في الجملة التالیة: ( المتنزهون یتمتعون -3

بمناظر الحدیقة الجمیلة) وغیر ما یجب تغییره.
أ.أدخل الالم على الكلمة التالیة ( الحیوانات) وأعد كتابتها دون خط-4

نقاط )04الوضعیة اإلدماجیة: ( -جـ)
زرت حدیقة عامة أو قرأت عنها في كتاب، فخطر ببالك كتابة رسالة إلى صدیقك تصف له فیها هذه الحدیقة.

أسطر ) مستعمال أسلوب التعجب والصفة.12إلى 8حرر هذه الرسالة ( من 
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النص:
كل شارع مهرجان، والطرقات تعج في كل میدان من المدینة عرس، وفي كل حي فرح، وفي 

بالمواطنین والوفود األجنبیة.
واألعالم الصغیرة تغطي سماء المدینة الحریروستار من ، حیثما سرت ترى قبابا من  الزهور

والمصابیح الكهربائیة الملونة وضعت على أشكال العقود والتیجان فكانت منظرا عجیبا، إذا رأیتها 
عت كواكبها وألألت نجومها وٕاذا أبصرتها في النهار ظننتها الربیع في اللیل حسبتها السماء سط

قد عاد مرة ثانیة فكأن كل شارع روضة فتانة.
من یموتإنه یوم الفرحة الكبرى، الیوم الذي كان یتمنى كل مواطن أن یراه وال یبالي إذا رآه أن 

یوم األمنیة الكبرى التي كنا و فهبعده. یوم الغایة التي سرنا إلیها بعد سنوات عدیدة من الكفاح.
-بتصرف–علي طنطاوي "یوم االستقالل".نتمناها إنه:

األسئلة
نقاط )03أسئلة الفهم ( -أ)
ضع عنوانا مناسبا للنص.-1
بم شبه الكاتب أشكال المصابیح الكهربائیة؟-2
الصغرى–استخرج من النص ضدي المفردتین التالیتین: حزن -3

نقاط )03أسئلة اللغة: ( -ب)
أعرب ما تحته خط في النص.-1
هن.–أنِت –أنَت –صرف الفعل " سار" في المضارع مع الضمائر التالیة: أنا -2
ستائر.–علل سبب رسم الهمزة في الكلمتین اآلتیتین: السماء -3

نقاط)04اإلدماجیة: ( الوضعیة -جـ)
قام أبناء الحي بحملة تطوعیة بمناسبة التحضیر للمولد النبوي الشریف.

سطرا تصف فیه األعمال التي قمتم بها قبل االحتفال مستعمال أسلوب التشبیه 12و8حرر فقرة ما بین 
والصفة.
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فشّدت أنظارنالمدرستنانظمها نادي الرحالت التابع رحلةفي، انطلقت بنا الحافلة نحو الجنوب
الروعة والجمال . تلك المساحات الشاسعة من وطننا العزیز المزینة بلوحات طبیعیة غایة في

(فسررنا.الناظرینحزاما أخضرا یسرترى الكثبان في حلتها الذهبیة وواحات النخیل مشّكلة
تقاط صور تذكاریة) ال بهذه المناظر الخالبة التي استوقفتنا لبعض الوقت منتهزین الفرصة لل

.دمت عزیزا مقتدرا، ما أروعك یا وطني وما أبهاك.في ذاكرتنامحفورةشك وأنها ستظل

)2.5(: البناء الفكريا ــ
ــ هات عنوانا للنص1
ــ تحدث النص عن جمال الجنوب2

.استخرج عبارة واحدة تدل على ذلك

)2.5(: البناء اللغويب ــ
من النصبما یناسبهامأل الجدول . -1

اسم فاعلصفةظرف مكان

حّول العبارة الموجودة في النص بین قوسین إلى المفـــردــ2
ــ أعرب ما تحته خط في النص3

:الوضعیة االدماجیة
كتبطلب منك أخوك المغترب أن تكتب له رسالة تصف فیها ما شاهدته، بعد عودتك من رحلة أثارت إعجابك

صفة وحاال وبعض الظروف الزمانیة : لما جلب انتباهك مستعمالوصفاتضمنهاأسطر10تقل عنالرسالة
والمكانیة
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إتقــان العمـل
وٕانما عمل مثمر، وأداء للواجب وتضحیة في ساعة ، د على الشفاهَّالوطن كلمة تتردَّلیس حب
العسر .

األمة التي ینتسب إلیها فالصناع الذین قــدرٕ وطنه هو من یبذل جهده فیما یرفعَّیحـبإن الذي 
هن على الفضیلة ویرفعن الالئي یربین أوالدالنسـاءیتقنون أعمالهم یخدمون وطنهم ویحبونهم، و 

ون في تحصیل العلم یبنون مجد بالدهم)، وبذلك یبرهنون على َّ(والتالمیذ الذین یجد،شأن أمتهن
ان أعمالنا . حبهم لها فلنبرهن جمیعا على حب وطنینا في بإتق

األسئلـــة
البناء الفكري :

استخرج من السند ثالث مفاهیم تشرح حب الوطن .-)1
تحصیل .–ینتسب : أوظف هاتین الكلمتین في عبارتین من إنشائي-)2
:ها في السندحسب تسلسل معانیالتالیةرتب الجمل-)3

لعلم یبنون مجد الوطنالتالمیذ المجتهدون في ا- 
الوطنالصناع الذین یتقنون عملهم یخدمون - 
نالنساء اللواتي یربین أوالدهن یرفعن شأن الوط- 

البناء اللغوي :
أعرب ما تحته خط في السند .-)1
أو غیر ما یجب تغییره .حول ما بین قوسین في السند إلى المفرد المؤنثة،-)2
النساء ألن.......................كتبت الهمزة في آخر كلمة : أكمل-)3

: الوضعیة اإلدماجیة
ومقبل على امتحان نهایة مرحلة التعلیم االبتدائي وتستعد لإلنتقال إلى السنة ، أنت تلمیذ في السنة الخامسة

األولى متوسط هذه السنة إن شاء اهللا .
، مستعمال الجمل اإلسمیة، وطنهمأكتب فقرة تنصح فیها زمالئك بإتقان أعمالهم كي یبرهنوا على حبهم ل

فعل األمر .و الجمل الفعلیة
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َأَخذَ  َیْركـُُض َفَرًحا..َوِحیَنَما و ثَُم َأْطَلَق ِضْحَكة ً ، ّسَجل الطـِفـُْل ِهشاُم ِاْسًمُه ِبَعًصا َصِغیَرٍة َفْوَق ِرَماِل َساِحِل الَبْحرِ 
َوَجَلَس ، اْسَمُه َوَأثَاَر َأْقَداِمِه َقْد امََّحت َوَزاَلْت..َحِزَن ِهَشاُم َباِدَئ اَألْمر ِ َوَجدَ ، َعاَد ِإَلى الَساِحِل ِفي الَیوِم الَتاِلي

 ◌َ اْقَتَرَبْت ِمْنُه ..َالَمَسْت َقَدَمْیِه..َضِحَكْت َوَقاَلْت: َال َتْحَزْن،َهَكَذا ً َمْوَجةَیَتطـَلـَُع ِإَلى الَبْحِر الَواِسِع َأَماَمُه ..،َوَلِكنَّ
الَهْوَجاءُ اكتـُْب اْسَمَك ِفي َمَكاٍن َلْن َتَ◌ْقِدَر اَألْمَواُج و ْحُن..،َنْمُحو َما ُیَسِطـُّرُه اَألْطَفاُل َعَلى الرَّْملِ ، َلِكْن اْذَهبْ نَ 

َأْن َتْمُحوُه ..
َفَال َتْقِدُر اَألْمَواُج َوَال اَألیَّاُم َأْن َتْمُحوَها ؟ِفي َیْوٍم َأْیَن َأْكْتُب اْسِمي : َوَتَساَءلَ ، َبِقَیْت َهِذِه الَكِلَماُت َتِرنُّ ِفي َذاِكَرِتهِ 

َلَمَعْت َكِلَماُت ِتْلَك َما َزاَر َمْكَتَبةً  ..َوَراَح َیتـََصفـَُّح َعَناِویَن الُكُتِب َوَأْسَماَء اُألَدَباِء َوالُعَلَماِء َعَلى ِغَالِفَها ..وَ 
ُهَنا َفْوَق الَكُتِب َتْبَقى اَألْسَماُء َخاِلَدًة َلم َیْسَتِطْع َأَحٌد َأن َیْمُحوَها... : َم َوَهَمَس الَمْوَجِة ِفي َرْأِسِه ..اْبَتسَ 

: البناء الفكريأ
؟-1 َهاَت ُعْنَواًنا لِلنَّصِّ
: َیْجِري-2 امََّحْت، َیْنُظُر.، َهاَت ُمَراِدَفات الَكِلَمات اَآلِتَیِة ِمِن النَّصِّ
: َفِرحَ َهاَت -3 ُتَكَتُب.، َأْضَداَد الَكِلَماِت اَآلِتَیِة ِمِن النَّصِّ
َما ِهَي الِعَباَرُة الَداَلُة َعَلى َذَلَك ؟: َتأثـََر ِهَشاُم ِبَكَالِم الَمْوَجِة الِتي َمَحت ِكَتاَبَتهُ -4
َعِبْر ِفي َسْطٍریِن َعْن َفَواِئِد الِكَتاِب ؟-5
ِمْنَواِل: َأْیَن َأْكْتَب اْسِمي َفَال َتْقِدُر اَألْمَواُج َوَال اَألیَّاُم َأْن َتْمُحوَها ؟ُأْكُتْب َجْمَلًة َعَلى -6
:البنـــاء اللغويب
: إمأل الَجدَولِ .1
َكِلَمُة " الَهْوَجاٌء" َمْرُفوَعةً ؟ِلَماَذا َجاَءت .2

ِلَماَذا َجاَءت َكِلَمُة "َمْوَجةً " َمْنُصوَبةً  ؟
َ◌ُح َعَناِویَن الُكُتِب....".3 "ِفي َیْوٍم َما َزاَر َمْكَتَبةً  ..َوَراَح َیَتَصفَّ

َأْطَفاٍل َماَذا َنُقوُل ؟َنْحُن َنَتَحدَُّث َعن ِطْفٍل .َلو ُكَنا َنَتَحدَُّث َعن َمْجُموَعِة 
.، اُألَدَباءُ ، َرْأَسهُ ، َأْسَماءٌ ، اَألَیامِ ، اَألْمرِ ، َباِدئِ ، أ . َهاَك الَكِلَماِت اَآلِتَیِة: َأْقَداِمهِ .4

َوْصٍل.َوَخَطْیٍن َتْحَت الَكِلَمُة الِتي َتْحِوي َهْمَزَة ، َضع َخًطا َتْحَت الَكِلَمُة الِتي َتْحِوي َهْمَزَة َقْطعٍ 
ب. ِلَماَذا ُكِتَبت الَهمَزُة َعَلى اَألِلف ِفي َكِلَمةِ " َرْأِسِه ".4

ِلَماَذا ُكِتَبت الَهمَزُة َعَلى الَیاء ِفي َكِلَمِة " َباِدئِ  "
: الوضعیة اإلدماجیة
أَلِـّْف ، َتَخلـُِّد اْسَمَك َعَلى َصَفَحاِت الُكُتبِ ، لـِّفـًا َكِبیرًاإِْصَراٍر َأن َتُكوَن ِفي ُمْسَتْقَبِل  اَألیَّاِم ُمؤَ و َأَرْدَت ِبُكِل َعِزیَمةٍ 

ِ◌ُر ِفیَها َعن َأَحاِسیِسكَ  ِفي ِإْحَدى َحاَالِت َخوِفَك أو َفَرِحَك أو ُحْزِنَك ، ِقصـًَّةً◌ ِفیَما َال َیِقل ُّ َعن َثَماِنیِة َأْسُطٍر ُتَعبِّ
ِبَأْنَواِعِه..ُمَوِظًفا الِفعَل الُمَ◌َضاِرَع 

َحالٌ اْسٌم َمْمُدودٌ ِفْعٌل ِمثَالٌ ِفْعٌل ُمَجرَّدٌ 
......................................
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قصــــــر الحمراء :النـــــــــص
قد زهت بشوارعها التي كانت ، و العمرانو لقد كانت قرطبة زهرة البالد في أوروبا بما جمعته من مظاهر الثقافةو 

لم یكن یوجد في عواصم أوروبا قندیل عمومي واحد إال بعد ذلك ، و تضاء بقنادیل تطل علیها من المنازل
بسبع مئة سنة . 

هو عبارة عن مركب یتألف من قلعة، و قصر الحمراء بغرناطة، ومن آثار الحضارة العربیة اإلسالمیة باألندلس
ر یشمل قصو بالمرمر .غطیت حصن بأسوار و عالیةقممقد شید على هضاب تحیط بها، و حدائقو قصورو 

حین و عرضه خمسة عشر .و أشهرها بهو السباع الذي یبلغ طوله ثالثین مترا ، أبهاءو الحمراء عدة قاعات
نقوشها و بتناسقها الجمیلمشدوهایقف ، التي قامت على أكثر من مئة عمود مرمري، یسیر الزائر بین أروقته

یقذف كل منها المیاه ، من المرمر األبیضالتي تجمع اثني عشر أسداالنافورةالرائعة . ولعل أبرزها في البهو 
من فمه.

األسئــــــــلة: 
:البنــــــــاء الفكري

أبط كل عبارة من الشطر األول بما یناسبها من الشطر الثاني-1
اشتهرت غرناطة                      من قلعة وقصور وحدائق-*
شبه الكاتب قرطبة                    بقصر الحمراء-*
یتألف قصر الحمراء                  بزهرة البالد في أوربا -*
استخرج من النص مرادف الكلمتین التالیتین .-2
..........: بني: ...........         مذهوال-*
بم تمیزت قرطبة عن غیرها من عواصم أخرى؟  -3

البنـــــــــاء اللغوي 
أكمل الجدول التالي بما یناسب-أ

حضارة…….الزائر......المفرد
……..عواصم ……….قممالجمع

أكمل الفراغ بما یناسب في آخر كل كلمة من الكلمتین اآلتیتین.-ب
كتبت الهمزة في آخر كلمة حمراء على ............ ألن .........-*
كتبت الهمزة في آخر كلمة حرائق على .............ألن .........-*

أعرب ماتحته خط -ج
أسطر ذاكرا بالتفصیل 8صف مدینة من مدن بالدك التي زرتها في ما الیقل عن : الوضعــــــــیة اإلدماجیة

األماكن واألشیاء التي رأیتها موظفا أفعاال ماضیة
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: السنـــــــــد
كان هذا الشاب مهزول ، و كان في إحدى القرى شاب اسمه مسعود یعمل نجارا في دكان صغیر

قد ، أعاله أحمر، و على رأسه طربوش أسفله أسود، و یلبس ثیابا قذرة، الجسم أصفر الوجــــــه
ًة من شعره األسود . كان إذا نظر إلى أحد نظر بعین منتفخة كأنه ، دفعه إلى الوراء لیظهر َقصَّ

على وجهه غبار كأن الماء لم یمسسه قط . أقوى شيء فیه و ریب العهد بنوم طویل ثقیل .ق
صوته حین یخاصمهم . لم یكن لفتح دكانه أو إغالقه وقت محدد .و لسانه حین یسب الناس

كلما طالبه أحد من أصحاب الحاجات بشيء تشاجر معه . و كان مهمال في عملهو 
هكذا (وجد نفسه وحیدا و لم یعودوا یطلبون خدماته .و فتركوهمل النــاس من تصرفاته السیئة

فأغلق دكـــانه)

فـــــــــهم النــــص 
أعط عنوانا للنص . -
وظــــــف الكلمتین اآلتیتین في جملتین مفیدتین . -

مهــــــزول، مهمــــال
استخـــــرج من النص الكلمة المرادفة لكلمة " ِلُیَبیِّـــــَن". -

بنـــاء الـــــــــنص 
استخرج من النص جملة فیها تشبیــــــــــه  -1

لغـــــــــــة النص 
لماذا جاءت كلمة " الحاجــــاِت " مجرورة -1
أسند الجملة اآلتیة  إلى المثنى المخاطب المذكــــــــر  -2

" وجد نفسه وحیــــــــدا فأغلق دكانه "
في كلمــــة " السیئـــــة "علل كتابة الهمــــــــزة-3
أمأل الجدول بمـــــا یناسب  -4

مجرورو جـــــــــارفعل مضارع مرفوع بثبوت النونصفـــــــــــة خبــــــــر كان

بقربكم نجار ماهر یتصف بصفات عكس صفات مسعود : الوضعــــــــیة اإلدماجیة
، سطر تحتهو مستعمال المفعول المطلق، و مبینا فوائد هذه المهنةسطرا12صفـــــــــــه في نص ال یقل عن 

استعمــــــــــــل التشبیـــــــــه .  ، صفات جسدیةو صفات معنویة
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: السنــــــد
فرأى عصفورة فوق الشجرة ، ثم جلس في البستان، مهمال واجباته، و اللعب تاركا دروسهو خرج تلمیذ للهو

ثم ، منه إلى ما یجاوره، و فأخرجت األول ثم طارت أمامه من أسفل الغصن إلى أعاله، تعّلم أوالدها الطیران
جاءت ، و إلى شجرة أخرى فتركتهالشجرةما زالت به تعلمه حتى قدر أن یفارق ، و هو یتبعها، و إلى أبعد منه

، قرته نقرا خفیفان، و هكذا حتى صادفها فرخ من فراخها لم یقدر على اّتباعها فأخذته إلى العش، و علمتهو بغیره
، ما زالت به حتى صار كإخوته، و طارت فتبعهاو نقرته نقرا شدیداو فأخذته، فتبعها ثم عجز، طارتو أخرجتهو 
إن أنا : قالو خاطب نفسه، یصیص .فلما رأى التلمیذ المهمل ما رأىو تمتع بهذا الفضاء الفسیح یطیر فیهو 

ألیفهالنجاحاعتنى بدروسه فكان و یعیش العصفور .تحملت ألم التعلم عشت جزءا من حیاتي سعیدا كما 
الّسعد حلیفه .   و 

: األسئلــــــة
: البناء الفكـــــري

ضع عنوانا مناسبا للنص . -1
صغارها و استدل من النص ما یدل على أن التلمیذ أخذ العبرة من العصفورة-2
: في شكل فقرةرتب الجمل التالیة حسب تسلسل معانیها في النص -3
 ّانمت العصفورة أوالدها الطیر عل
 توجــــه التلمیذ إلى البستان للعب
تحمل التلمیذ ألم التعلم فحقق النجاح

: البنـــــاء اللغوي
: أكمل الفراغات في الجدول بما یناسب-1

الجمع المذكر الغائبالمفرد المؤنث المخاطبالمثنــــى المؤنث
..................................................................أنتما تلمیذتــــان مهملتان 

في النصاعــــــــرب ما تحته خط -
الجدول بالمفردة المناسبة من السنـــــد :أمإل-3

خبر كان أو إحدى أخواتهافعــــــــل ماضصـــــــــفة
............................................................................................

: الوضعیــــــــــة اإلدماجیة
تحقیق المــــــراد.و االجتهاد یتحقق األمل في النجاحو بالمثابرة، و الفشل في الدراسة: نتیجـــــــة اإلهمـــال
ما تریده لنفسك في ، و الدراسة في سبیل تحقیق النجاحتتحدث فیه عن مدى تحملك مشاق ، اكتــــــب موضوعا

المستقبل موظفا الفعـــــــــل المضارع المنصوب .
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: النـــــــــص
یوظف كل و قصارى جهدهیبذلیتمناه فقرر أنو وجد أمین في هذا المصنع ما كان یحلم به
قدراته لیبلغ أعلى المراتب في سلم الترقیات . 

العمال فأوكلت له في و حاز أمین مكانة مرموقة لدى جمیع المسؤولینفما مضت سنة حتى 
عاملةو عامالالبدایة مسؤولیة اإلشراف الكامل على جناح كبیر من المصنع یشغل خمسین 

فكان یعطي ، الحزمو فجمع في تسییره بین اللین، میكانیكیةیحتوي على أكثر من ثالثین آلة و 
یرشد المتعثر، یقترح له حوافز مالیةو یشجع المبدع، ت التنفیذیتابع عملیاو األوامرو التعلیمات

یقترح العقوبة إن لزم األمر .و یقاوم المتقاعسین، یعالج ما بدا صعباو 
البنــــــــاء الفكري :

: اختر اإلجابة الصحیحة فیما یلي. -1
عمله .یتفانى في و أن یعمل بجد-وجد أمین في هذا المصنع ما كان یحلم به فقرر

أن یطلب من أخیه مرافقته للخارج لرؤیة المصنع -
. أن یسافر إلى الخارج. -
: استخـــــــرج من السند عبارة لها نفس معنى ما یلي. -2

تحمـــل أمین مسؤولیة جزء كبیر من المصنع
اشـــــــــرح كلمة " المتقاعسین" ثم وظفها في جملة   .-3

البنـــــــــاء اللغوي 
استخرج من النص  

.................مفــــــــرده.................جمع مذكر سالم
..................مفـــــــــرده.................جمع مؤنث سالم

..................مفــــــــرده.................جمع تكسیر
عرب ما تحته خط في النص أ

إلى الضمائر: هم، هن، هي""وجد المهندس ما كان یحلم به: التالیةأسنــــــــد الجملة 
المسؤولین :علل كتـــــــابة الهمزة في كلمة

نصك تحدث فیه عن فوائد العمل مدعما شرف . أكتب نصا قصیرا تو العمل واجب: الوضعــــــــیة اإلدماجیة
بحدیث شریف أو آیة قرآنیة . 
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رسالة إلى أهل غزة
اغتصبها الیهود سنة وهي قاعدة قطاع غزة.َتَقُع َجنوَب فلسطین على البحر األبیض المتوسط،َمدیَنةٌ َغزَُّة 

وال وقد نراها هذه األیام تشتعل تحت نیران قصف الیهود الذي الیبقي وال یذر،.م مع الضفة الغربیة1967
یرحم الصغار وال الكبار .

رغم سكوت الغاشم ببسالة وشجاعة قویة،اْلُمْحَتلَّ كن شعبها صاِمُد، یقاومرغم هذا الحصار والدمار الكبیر،ل
مالهذا القوم الیفقهون عدوا فسبحان اهللا،جیرانها الذین أصبحوا متفرجین ضاحكین وكأنهم الیعنیهم األمر،

ق.رما من شقیوال مجمن صدیق،
ویكشف اهللا الشدائد فعن قریب یزول الظالم،غزة العزة الصامدین الخوف علیكم، لكم إحدىاْلُحْسَنَیْیِن،هلأیا

والذل والهوان والخزي لن نعترف بالیهود ومن واالهم،"ال،فتحیة إجالل لهؤالء المقاومین القائلین:والمحن،
ولكن العین بصیرة ، ( نفدیكم بأرواحنا وما نملك)كم "ونحن من الجزائر نقول لوالعار لمن عادى أولیاء اهللا.

وفرج كروب إخواننا أهل ، لمقاومین"ورغم هذا نتضرع إلى اهللا بقولنا كبیرا وصغیرا "اللهم انصر اوالید قصیرة:
ودمر الیهود ومن واالهم تدمیرا .آمین یارب العالمین"غزة العزة،
األسئلة:

:البناء الفكري
ن)0.5مناسبا (ـ ضع عنوانا آخر 1
ن)0.5ـ لماذا اغتصب الیهود فلسطین ؟ (2
ن)1.5الغاشم ـ اغتصب ـ الصامد (: ـ اشرح ووظف مایلي في جمل مفیدة3

البناء اللغوي 
ن)1ا ـ الحظ الجدول وأكمله من السند. (

مفعول به صفة مجرورة  مفعول مطلق  اسم إن اواحدى أخواتها

ن)0.75بین قوسین إلى المتكلم المفرد (ب ـ اسند العبارة التي 
ن)0.25ج ـ لماذا كتبت الهمزة على الواو في :هؤالء (

ن)1.5د ـ أعرب مانحته خط في السند (
*:الوضعیة اإلدماجیة 

اكتب رسالة توجهها إلى أبناء غزة تشجعهم فیها على الصمود والدفاع عن " حب الوطن من اإلیمان": یقال
في بضعة اسطربلدتهم مستعمال النداء وفعل األمر والمفعول المطلق 
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:الـنص
عاصمة بالدي الجـزائـر

، من ناحیة الشمال–المسمى باسمها –الخلیج تقع على صخرة كبیرة في سفح جبل "أبي زریعة ". یحتضنها
ونشاط العمال والباعة . إن الجزائر شامخة ، یوجد به میناؤها الشهیر الزاخر بحركات البواخر والسفنوالذي

األحیاء القدیمة التي : وتنقسم إلى قسمین رئیسیین، ضاجة بالحركة والنشاط، في بنیانها كثیفة في عمرانها
یة الشامخة البنیان وهي قدیمة البناء. واألحیاء العصر ، تشمل "القصبة وما جاورها

إنها مدینة كل مبانیها بیضاء ونوافذها ، الكونإنها رائعة من روائع، عاصمة بالدي، تلك هي مدینة الجزائر
إنها مدینة فاتنة مألت الدنیا في الماضي إذ شغلت ببوارجها الحربیة وهي ، ویطبعها بحر الزوردي، زرقاء

جزائریة.بحیرةأنهتشق أمواج البحر األبیض المتوسط الذي صار ك
األسئـــلـــــة

:البناء الفكري
ـ مااسم الخلیج الذي یحتضنها من ناحیة الشمال ؟1
ـ رتب االفكارالتالیة حسب تسلسلها في النص .2
روعة جمال العاصمة ° 
شموخ بنایات العاصمة° 
البحر جزء من العاصمة° 
ـ ما األلوان التي ذكرت في النص ؟3

:البناء الغوي
أ ـ استخرج من النص مایلي :

جملة اسمیة تبدأ بضمیر فعل مثال  صفة مرفوعة  اسم إن أو إحدى  أخواتها 

ب ـ أكمل الفراغات في الجدول بما یناسب :
جمع الغائبات  جمع الغائبین  المفرد الغائب  المفردة الغائبة 

إنها رائعة حقا 
: ج ـ أعرب ماتحته خط في النص

:اإلدماجیةالوضعیة
من حب الوطن المحافظة على جماله

الجملة : مستعمال، حرر فقرة التقل عن ثمانیة اسطر تبین فیها كیفیة المحافظة على جمال مدینتك أو قریتك
جامدوالفعل ال، إن  أو إحدى  أخواتها، االستفهامیة
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:الــســنــــد
من تقالیدنا

الجزائــریـیـــــن . ومن التقالید التي تمسكوا بها وحافظوا علیها طیلة حقب زمنیة إن االعتزاز بالتقـالیــد من شیم
متعاقبة إحیاء األعیاد المحلیة التي تمیز كل منطقة .وال یكاد یمر أسبوع إال وتحتفل مدینة من مدن الجزائــر 

، لنبوي الشریف وعاشــوراءالكبیرة بعیدها. وتكثر هذه االحتفاالت خصوصا في المناسبات الدینیة كالمولد ا
أو بعد موسم الحصاد والدرس . وتتمیز االحتفاالت "بتافــســیـت " أي عید الربیع ، وعند دخول فصل الربیع

وٕاقامة مسابقة الختیار ملكة جمال االهــقــاروأیضا أفضل رجل "ترقي ، بعروض الفرق الفلكلوریة التقلیدیة
توبر من كل سنة تكون جوهرة "الساورة" "تا غیــت " على موعد مع "للموسم .وخالل األسبوع األخیر من أك

عیدها السنوي فتقام التظاهرات الفلكلوریة التي تنشطها فرق الغناء والرقص الشعبي مدة ثالثة أیام متواصلة 
.أما في  بدایة  مارس من كل سنة تحتفل عاصمة "وادي میزاب "غردایة" بعید الزربیة فتعرض الزرابي على 

مناطق "میزاب" التاریخیة . وتنظم زیارات سیاحیة إلى، ختالف أشكالهاا
خاصا. فیأتي إلیه محبو طابعاوراس األشم بباتنة عاصمة األ مدوكــــال"أخذ عید الفروسیة بمدینة "أوی

ویفتخرون بأجدادهم ، بالوطن والبطوالتالشعراءالفروسیة من كل مكان. وتقام   حفالت یتغنى فیها 
وتاریخهم .

:البناء الفــــكري
ن )0.5ـ ضع عنوانا آخر مناسبا  (1
ن )0.5ـ ماهي التقالید التي تمسك بها الجزائریون وحافظوا علیها؟ (2
ن) 1تكثر ـ التقلیدیة  (: ـ هات أضداد الكلمات التالیة3

البناء اللغــــوي:
ن)1.25ا ـ ال حظ الجدول واكمله من السند (

ظرف زمان اسم إشارة  جمع مؤنث سالم  مضاف إلیه  جمع مذكر سالم

ن)1ب ـ خاطب بهذه العبارة المفرد "یتغنى بالوطن والبطوالت ویفتخرون بأجدادهم وتاریخهم ." (
ن)0.5ج ـ لماذا كتبت الهمزة على السطر في كلمة "الشعراء" (

ن)0.25د ـ لماذاكتبت همزة القطع في كلمة "أخذ " '
ن)1اعرب ماتحته خط في السند (ه ـ 

ن)4(: الوضعیة اإلدماجیة
وحضرت هدا الحفل .صف ما رأیت وما سمعت مبرزا شعورك في بضعة اسطر ، دعاك احد أصدقائك إلى حفل

جمع المذكر والمؤنث والفعل الجامد .: مستعمال



5 

19

السند
(اإلنسان الّسعید هو الذي یضع المال في الموضع الالئق به) فال یكون دلتني التجربة على أنّ 

تعارضذلیال بل یجعله وسیلة من وسائل السعادة وال یطلبه إال مع الشرف والكرامة فإن عبداله 
معها ضحى بالمال ورضي بالفضیلة وٕاال كان وباال علیه .

أسئلة الفهم:أ ـ 
الكاتب ؟ لماذا ؟) من هو اإلنسان السعید في رأي 1
.دلتني ـ الالئق ـ وباال: ) اشرح كل كلمة من الكلمات اآلتیة2

أسئلة اللغة :ب ـ 
) أعرب ماتحته خط في النص .1
.جمع المذكر: حول العبارة التي بین قوسین في النص إلى)2
) اضبط بالشكل الكلمات المسطرة في العبارة اآلتیة :3

.المحّرمةالنفقاتویتجنب التبذیر و مالهأن ینفقمسلمیجب على كل 
ئق"" الال : ) علل كتابة الهمزة المتوسطة على النبرة في كلمة4

: الوضعیة اإلدماجیةجـ ـ 
اكتب فقرة قصیرة تتحدث فیها عن كیفیة جمع المال وطریقة التصرف فیه .
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السند
في حیاته الیومیة یعجز عن یستطیع اإلنسان أن یعیش منعزال عن غیره ألنه معرض لحوادثال

مواجهتها بمفرده بل هو في حاجة إلى من یؤازره ویتضامن معه.
فالتضامن عمل إنساني ضروري یقوم به األفراد والجماعات لمساعدة المحتاجین والمتضررین 

من الحوادث المختلفة كالزالزل واألوبئة والمجاعات والفیضانات .
یعمل على غرس روح التعاون والتآزر والمحبة بین األفراد عند وقوع األزمات .التضامنإن 

ن)3أسئلة الفهم: (
ماهي فوائد التصامن التي ذكرها الكاتب في هذا النص ؟. 1
األزمات .-األوبئة    - منعزال    : هات مرادف كل كلمة من الكلمات اآلتیة.2

ن)3(ب. أسئلة اللغة 
الناقص في كل جملة مما یلي ثم بین نوعها:أتمم .1
أعظم فوائد التضامن.. * 
هل یستطیع اإلنسان أن یعیش منعزال عن غیره...* 
ینشر التضامن .......بین الناس.* 
أعرب ماتحته خط في النص..2
استعمل -شفي - وقف -غرس -عاش : صنف األفعال اآلتیة في مانها المناسب من الجدول.3

فعل أجوففعل مزیدفعل ناقصفعل مثالفعل صحیح

علل كتابة الهمزة المتوسطة على النبرة في كلمة "األوبئة".4

جـ .الوضعیة اإلدماجیة:
امن مع العائلة المتضررة :ضوقع انهیار ألحد البیوت في حیكم  فأسرع سكان الحي جمیعا للت

ــ اكتب فقرة قصیرة تتحدث عن ذلك



5 

21

السند
وقع حادث مرور مؤلم حیث اصطدمت سیارة بشاحنة وذلك صباح أمس في مفترق الطرق 

وفي ، الذي قام به سائق السیارةالخطیرالقریب من مدرستنا سببه اإلفراط في السرعة والتجاوز 
فأخذ رجال األمن ینظمون حركة ، الحال تجمع المواطنون وحضر رجال األمن ورجال اإلسعاف

ثم نقلهم إلى )رجال اإلسعاف في إخراج الركاب من السیارة وٕاسعافهموشرع (السیارات
فلو أدرك السائق العواقب ، حقا في العجلة الندامة: لقد حزنت كثیرا لما حدث وقلت، المستشفى

الحترم قوانین المرور.

ن)3أ.أسئلة الفهم: (
. اربط كل جملة بما یناسبها:1

في مكان الحادث   المتسبب في الحادث هو
المصابینتجمع المواطنون

سائق السیارةنقلت سیارة اإلسعاف
رجال األمن

عواقب- العجلة  -اإلفراط   : . هات مرادف كل كلمة مما یلي2

ن)3(ب. أسئلة اللغة 
المثنى  المذكر.: . حول العبارة التي بین قوسین في النص إلى1
. أعرب ماتحته خط في النص 2
" دفع ": . هات ثالثة أفعال مزیدة من الفعل3
. علل كتابة الهمزة على الواو في كلمة:" مؤلم "4

جـ .الوضعیة اإلدماجیة:
* اكتب فقرة قصیرة تتحدث فیها عن حادث مرور شاهدته أو سمعت عنه .
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السند
عادات أهل الریف

فإذا نزل بأحدهم ضر ذهبوا إلیه الریف (أنهم یعیشون متعاونین)من العادات الحسنة لدى أهل 
لما أصابه حتى تنقشع الغمة غضابا مسرعین یواسونه ویقفون بجانبه وٕاذا لحق أحدهم ظلم هبوا 

: -صلى اهللا علیه وسلم–ویعود صاحب الحق راضیا مطمئنا وهم بذلك یطبقون قول الرسول 
تراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى (مثل المؤمنین في توادهم وتعاطفهم و 
له سائر األعضاء بالسهر والحمى ).

ن)3أ.أسئلة الفهم: (
. *كیف یعیش سكان الریف ؟  1

*لماذا یقف سكان الریف بجانب المظلوم ؟
العادات ــ یواسونه ــ تنقشع : . اشرح كل كلمة مما یلي ثم زظفها في جملة مفیدة2

ن)3(ب. أسئلة اللغة 
جمع المخاطبات  : . اسند العبارة التي بین قوسین في النص إلى1
. أعرب ما تحته خط في النص2
بط الكلمات المسطرة بالشكل في الجمل اآلتیة :ض. ا3

أحمدالریف         * یا سكان* یا عربي * یا 
"سائر. علل كتابة الهمزة على النبرة في كلمة " 4

جـ .الوضعیة اإلدماجیة:
هل تحب أن تعیش في الریف ؟ لماذا ؟

اكتب فقرة قصیرة تبین فیها سبب رغبتك في العیش في الریف أوتشرح فیها عدم رغبتك في ذلك. 
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السند
وسائل اإلعالم

، من معرفةالبشریةتأتي وسائل اإلعالم الحدیثة لتكون جسرا بین الناس وما وصلت إلیه 
فسالح )تحاول أن توصل بها المعارف إلى شعوبها(فالصحف واإلذاعة والتلفزة وسائل حدیثة

فاإلتجاه إلى العقل یكون قبل ، هذا العصر لیس األداة القاتلة بمقدار ماهو العقل الواعي المدبر
تقد والتلفزة ، واإلذاعة تقدمها مسموعة، والصحف تقدم المعرفة المكتوبة، اإلتجاه إلى الرصاصة

فهذه الوسائل الثالث هي مد رسة الشعب التي تواصل اإلضافة المستمرة إللى ، مها مرئیة
تحصیل المشاهدین والقارئین والسامعین.

ن)3أ.أسئلة الفهم: (
. اربط كل وسیلة إلعالم بنوعها :1

*الصحف                     مسموعة
مرئیة* اإلذاعة                     

* التلفزة                       مقروءة
البشریة–المستمرة –حدیثة : . هات مرادف كل كلمة مما یلي2

ن)3(ب. أسئلة اللغة 
. أعرب ماتحته خط في النص.1
جمع المذكر: . حول العبارة التي بین قوسین في النص إلى2
. حول الجمل اآلتیة إلى جمل تعجبیة :3

* الصحف نافعة
* وسائل اإلعالم كثیرة التأثیر

* الجریدة قدیمة
" وسائل" : . علل كتابة الهمزة المتوسطة على النبرة في كلمة4

جـ .الوضعیة اإلدماجیة:
تعددت وسائل اإلعالم في عصرنا الحالي .

ومنافعها.ــ اكتب فقرة قصیرة تتحدث فیها عن مزایا وسائل اإلعالم 
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السند
أعــــــز األبــــنــــاء

لي ولد في السابعة من عمره أحبه حبا عظیما ((ولكن الأستطیع أن أتركه غنیا ألني فقیر)) وال 
وأحب أن یعتمد على نفسه في تحصیل رزقه، ، آسف على هذا ألنه سیرث مني العقل واألدب

وأحب أن یمر بجمیع طبقات الناس لیشاهد بؤس البؤساء ویسمع أنین الضعفاء لتـنمو في نفسه 
الرفق والرحمة عاطفة 

أسئلة الفهم :
لماذا تمنى الكاتب أن یمر ابنه بجمیع طبقات الناس ؟)1
تحصیل ــ طبقات ــ عاطفة: اشرح الكلمات اآلتیة)2

أسئلة اللغة :
أعرب ماتحته خط في النص )1
جمع المخاطب: اسند العبارة التي بین قوسین في النص إلى)2
معتل ):، حول األفعال اآلتیة إلى الماضي وبین نوع كل فعل ( صحیح)3

تنمو، یسمع، أحب، یرث
علل كتابه الهمزة على الواو في كلمة  "البؤساء "  )4

:اإلدماجیةالوضعیة 
اكتب فقرة قصیرة تبین فیها واجبات األبناء نحو آبائهم
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السند
الـــعـــیــــــــــد

الـعـید یـوم بهـجة وسـرور لـدى األطـفال ویـوم تـوادد وتـراحـم بـین الكـبار فـیه تـتجـلى األلـفة 
((ویـشـعـر اإلنـسـان وهـو یـزور أقـاربـه بـهـدف مـعنى الــعـیـد))

یـسـتـیـقـظ الـنـاس صـبـاح یـوم الــعـید عـلى أصـوات الـتهـلـیـل والـتـكـبـیـر الـمـنـبـعـثــة مـن الــمـسـاجــد 
ویــجـتـمـع األطــفـال مـع بـعـضـهـم فـیـلـعـبـون ویـمـرحـون مـخـتـالـیـن ، إیـذانـا بـبـدء الـعـیـد

اللــمـاعـة.بـألـبـسـتـهـم الـجـدیـدة وأحـذیـتـهم 

ن)3أسئلة الفهم:(
: اربط كل كلمة بالعبارة المناسبة)1

التهلیل                          الحمد هللا
التكبیر                          اهللا أكبر

التسبیح                           ال إله إال اهللا
سبحان اهللا  

:هات مرادف كل كلمة مما یلي)2
بهجة   ــ   المنبعثة  ــ   إیذانا

ن)3(: أسئلة اللغة
أعرب ماتحته خط في النص.)1
جــمــع الـمــذكــر: حول العبارة التي بین قوسین في النص إلى)2
شعر ــ  لعب  ــ دفع  ــحول األفعال المجردة اآلتیة إلى أفعال مزیدة:       )3
عّلل سبب كتابة الهمزة على األلف في كلمة   " مسألة ")4

ن)4( الوضعیة اإلدماجیة:
اكتب فقرة قصیرة تتحّدث فیها عن یوم العید ومظاهر الفرحة فیه
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السند
احذروا من الكسل فسرعان ما و ثمار العلم من ینبوعه العذبأبنائي (األعزاء ) هلموا إلى قطف 

حین یفوت الوقت یقول و یتفشى (هذا) الداء الوابل بین أبنائه، یبدأ بأقلهم و( ینتهي) بأكثرهم،
هیهات أن ینفع الندم، أمامكم أبنائي و كل واحد منكم (لیتني) اجتهدت فال یعود لالستدراك قیمة،

تقول یوما: " أف لهذه الحیاة بنيمنه، فال تجعل نفسك یا تریدونالمستقبل الزاهر فهاكم ما
التي نحیاها إنها ضیقة األمل".

االسئلــــــة
فهم النص :

. هات عنوانا مناسبا للنص
لماذا ؟و ما هو الداء الذي حذر منه الكاتب؟
یتفشى-هلموا    : اشرح الكلمات التالیة

بناء النص :
 اسما موصوال ووظفه في جملة مفیدة.استخرج من النص

لغة النص :
أعرب الكلمات المسطر تحتها.-
حول الجملة التالیة إلى جمع المؤنث المخاطب (انتن).( أمامكم أبنائي المستقبل الزاهرفهاكم ماتریدون -

منه)
ضع الكلمات الموجودة بین قوسین في السند داخل المكان المناسب لها في الجدول التالي-

اسم اشارةأداة تمنيفعل ناقصممدوداسم 

رأیت زمیلك یتكاسل وامتحانات نهایة السنة على األبواب، وأردت أن تنصحه ماذا تقول : الوضعیة االدماجیة
له؟ 

أسطر تنصح فیها زمیلك بالجد واالجتهاد (مستعمال فعل األمر والنداء مع وضع 10أكتب فقرة ال تتعدى 
سطر تحتهما)
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السند                          
، أكثر الثمار فائدةالتمرلعل ، و تمنحنا التمر الشهيو تشمخ في واحاتنا، سامقةشجرة النخلة 

ولقیمته الغذائیة ، بما یحتاج إلیه من  حرارة وله مذاق طیب تشتهیه النفساإلنسانفهو یزود 
تـفننوا و للشعراء، (فتغنوا بمنظره الخالبٕالهام و فوائد ال تحصى . وقد  كان النخیل مصدر وحي

في وصفه  عبر العصور)

األسئلة :
: فهم النص

هات عنوانا مناسبا للنص
الخالب، تشتهي: ضعها في جملة مفیدةو اشرح كل كلمة

لنصاذكر بعض فوائد التمر التي ذكرت في ا

: بناء النص
الثمار فائدةأكثرالتمر لعلأكتب جملتین على هذا المنوال:   

لغة النص
عرب ما تحته خط في النص أ

ٕالهام للشعراء و وقد  كان النخیل مصدر وحي: اضبط بالشكل العبارة التالیة
حول ما بین قوسین إلى المفرد المؤنث 

اسما مفردا مؤنثا، جمع تكسیر، جمعا مؤنثا سالما: استخرج من النص

الوضعیة اإلدماجیة
فوائد كثیرة  اذكر ما تعرفه  من هذه الفوائد  وما هي  النصائح التي تقدمها  للمحافظة على للشجرة عموما 

الصفة  وأسلوب النداء : مستعمال، هذه الشجرة
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التعاون
{و لو دققنـا النظـر ، به تحیـا الجـمـاعـةو الفـردبـه یحیـا ، في المجتمع من مقِومات بقـائهالتعاون

لوجدنـا أنه لم (یصل) إلینـا إّال بعد أن تضافرت األیدي (الكثیرة) في في كل شيء نستخـدمـه 
، لو تصورنا أن كل فرد بدأ یعمل وحده، و إنتاجه }، ویمكن أن نتصور قدر التعاون في المجتمع

لهذا و ودون أن یمد یده إلى شيء من عمل غیره الشك أن الهالك سوف یصیب (البشریة) .
وقد حث اهللا تعالى على التعاون ، ما األفراد فیه إّال حجارة صماءو نمتیجدار یبدو المجتمع كأنه 

العدوان " .و ال تعاونوا على اإلثمو التقوىو تعاونوا على البرّ و ": بقوله

األسئلة :
البناء الفكري 

متى یصیب الهالك البشریة ؟. -1
: اشرح الكلمتین التالیتین ووظف كل منهما في جملة مفیدة.-2

الهـالك         ، التعـاون
زواله- جماعة     -النجاة  : هات أضداد الكلمات التالیة من السند. -3

البناء اللغوي
إعرب ما تحته خط  في النص . -1
شكل ما بین قوسین في النص . -2
جمع المخاطبیین . : حّول العبارة التي بین حاضنتین في النص إلى-3
التالیة بكتابة التاء :أكمل كتابة الكلمات-4

البیـ.....    الممرضـ.....     مبارا.....

الوضعیة االدماجیة
شاركت في تطوع ما مع أناس في حّیكم .

هل بإمكانك القیام به لوحدك؟ ، و أكتب فقرة ال تقل عن عشرة أسطر تصف هذا التطوع مبینا الفائدة منه
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السند
للّذهاب إلى َشواطِئ یْستعّدونصغارا و فإذا جاَء أَخذ الّناُس كبارا، االنطالق ِ و فصل الّصیِف فصُل اإلجازةِ 

، ینِشط العقولَ التي أضناها الفكر، و ُیْنعش األجساَد اّلتي أنهكها العمل، و الِبحاِر، حیث الَماُء اّلِذي ُیًلّطف الجوّ 
االسِتْرخاء على رمالها الناِعَمة.و حیث الّسباحة فیهاو 

أضحت في خطر ، وسّخرها لهم لیتمّتعوا بمفاتنها الساحرة، الّشواطَئ الّشاسعة اّلتي خلقها اهللا لعباِدهإّن هذه
وٕانتاج العدید من المواد الكیمیائیة یترك مخلفات خطیرة ، وازدیاد حركة الّتنقل، فالّتقّدم الّصناعيّ ، بسبب الّتلّوثِ 

هذه الّشواطئ الممتدِة .تصب كّلها في 

:النصفهم
یدعو الكاتب في النص إلى :: أمام الجواب الصحیح(×) أضع عالمة 

التمتع بجمال الطبیعة        إنقاذ الّشواطئ من التلوث      االستعداد إلى الذهاب إلى الّشواطئ
أضع عنوانا مناسبا للنص 

النص كلمتین متضادتین أستخرج من 

:النصبناء
:أشطب الكلمات الدخیلة مما یأتي
/ الخبز  / الشعاب المرجانیة / الفیل / البحر .َشواطئِ الساحل /  الموجة  / النجوم / 

ال مْن بعیدٍ و إّن هذا األمَر ال َیْعنیه ال مْن َقریبٍ : أكتب جملة على هذا المنوال

:لغة النص
أعرب الكلمات التي تحتها خط في النص إعرابا تاما 

حول مایلي إلى الم 
"العبارة التالیة شكال تاما   " إنتاج العدید من المواد الكیمیائیة یترك مخلفات خطیرةأشكل 

الُجْزء           .   الكیمیائیة: عّلل كتابة الهمزة في الكلمات–

الوضعیة اإلدماجیة :
فساءك هذا التصرفشاهدت ولدا یرمي الفضالت على الرمل ، بینما كنت تمشي مع رفاقك على شاطئ البحر

النصائح و الحدیث الذي دار بینكماو نصحه .أكتب نصا تتحدث فیه عن هذا المنظر الذي رأیتهو قررت تنبیههو 
، جملة اسمیة منسوخة بكان أو إحدى أخواتها یكون خبرها شبه جملةو التي قدمتها له .موظفا أسماء اإلشارة

مسطرا تحتها. 
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: السنـد
فهو یتغلب علیها ، ال أقدر ال أعرف مستحیل: من نفسـه ال یعرف هذه الكلمـات الثالثالواثقُ 

أجتهد أتعلم أجرب .: باألفعال اآلتیة
بالتالي ( ، و فال ییأس أو یضعف، بالنفس توصل إلى النجاح طالما كانت إرادته قویةالثقة إن 

اجتهاده ) .و یكافئه ربه على صبره، و الناسیحترمه 
یا صغیري واثق من نفسك ؟فهل أنت 

األسئلة :
البناء الفكري :

هات عنوانا مناسبا للنص .–أ 
یعلم ـ الفوز ـ یجازیه .: هات مرادفات الكلمات التالیة من النص-ب
الفشل ـ یقوى ـ كسله .: هات أضداد الكلمات التالیة من النص-جـ 

: البناء اللغوي
مكتوبة على النبرة ؟لماذا جاءت همزة " یكافئه" –أ 

أعرب ما تحته خط في النص .–ب 
حول ما بین قوسین في النص إلى جماعة الغائبین .-جـ 

الوضعیة اإلدماجیة :
كان ، و الحال، المجتمع موظفا الصفةو أهمیته في حیاة الفردو أكتب موضوعا تتحدث فیه عن أسباب النجاح

أسطر ) .08أو إحدى أخواتها ( الموضوع ال یتجاوز 



5 

31

السند
أي أوالدي ال تخرجوا كتبكم .فلم آت أللقي علیكم درسا  الدراسیةقال المعلم لتالمیذه في آخر یوم من السنة 

أوالدافكیف إن كان المودع صدیقا فكیف إن كان ولدا فكیف إن كانوا ، صعبالوداعٕانما أتیت ألودعكم . إن و 
.نعم یا أحبائي أحبكم وتحبوني أنتم أحبتي فكیف أقدر أن أملك نفسي وأنا أودعكم وال أدري لعلي ال أراكم بعد 

لكن نصائحي ستبقى أمام أعینكم ال و الیوم إنكم ستشرفون في المستقبل على درجات السلم االجتماعي (
تقدرون أن تنسوها أو تتغافلوا عنها )  .

األسئلة 
: البناء الفكري

عالمة (خ) أمام الخاطئة و ضع عالمة (ص) أمام اإلجابة الصحیحة
أنب المعلم تالمیذه

دّرس المعلم تالمیذه
قّدم المعلم نصائح لتالمیذه

وّدع المعلم تالمیذه
:استخرج من النص مرادف الكلمات المسطر علیها في الجمل التالیة

أن أسافرأستطیعكیف 
مفیدةتوجیهاتيإن 

:الكلمات التالیة من السندهات أضداد 
َأْجَهلُ –َسْهٌل –أستقبلكم 

: أمأل الجدول بالمفردات المناسبة من السند: البناء اللغوي
مفعول به منادى خبر أن

لمیذا واحدا ماذا یقوللو خاطب المعلم بالعبارة التي بین قوسین ت-
أعرب ما تحته سطر في النص .-

تأثرت بما قال فرفعت یدك بعد أن أنهى و تخیل إنك أحد التالمیذ الذین خاطبهم المعلم: الوضعیة اإلدماجیة
أخواتها . و ٕان، و المفعول بهو لزمالئك . وظف في خطابك النداءو كالمه متأدبا مستأذنا لترد ماذا قلت له
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یعینه على أمره ذاك حیوان و الثیاب ال یملك من الدنیا غیر كوخ مهتر كان مولعا  بالصیدحطاب فقیر رث
جراحه وأمسكه تعاهده بالرعایة مذ وجده جریحا  في أحد أطراف الغابة فداوىصغیر یدعى "ابن عرس" 

إلى غایته تاركا ابنه الرضیع على سریره ودربه على الصید وفي یوم مشرق من أیام الربیع خرج الحطاب
وضع الحطب  وانطلق مسرعا لیجد ابن عرس مبتهجا على المكان ( فوقد خیمالهدوءوعاد بعد حین لیجد 

الكوخ) والدماء تتقاطر من فمه فانفجر الحطاب غضبا ولم یشعر إال وقد أعمل الفأس في رأس ابن عند باب
بالبكاء على تقصیره وغفلته حین ترك ابنه الرضیع في مجهشاعرس وجسده فتطایرت أشالؤه ودخل الكوخ 

األرض على ركبتیه حین أبصر ابنه على عهدة حیوان شرس ولكن المفاجأة كانت شدیدة هوى منها إلى
حراك فیها السریر حیة كبیرة أعمل فیها ابن عرس أنیابه فهي میتة البكرة صغیرة ومن تحتیلهوالسریر 

.....؟ویا لها منعنه حتى عرف الحطاب شناعة ما وقعفلما  انجلى أثر الصدمة 
شرح المفردات :

حیوان ثدي صغیر آكل للحم یشبه القط لكنه أخفض منه : ابن عرس
أسئلة الفهم :

اختر اإلجابة الصحیحة من الخیارات التالیة :-1
الصید ؟-1"یعینه على أمره ذاك"  :: المقصود في النص بـ-أ 

جمع الحطب ؟-2
: أمسكه في جملة :" داوى جراحه وأمسكه ودربه" هو: المقصود بـ–ب 

ربطه وأوثقه- 1
اعتنى به ورباه- 2

الذي ارتكبه الحطابما الخطأ 
ترك ابنه الرضیع مع حیوان مفترس-1
قتله البن عرس دون أن یعرف الحقیقة-2

عاقبة الظلم–1: یتحدث النص عن-د
عاقبة التسرع والغضب وسوء الظن–2

قتلها-1أعمل فیها ابن عرس أنیابه-هـ 
أكلها-2

رتب األفكار  التالیة حسب تسلسلها الزمني والنص :-2
الحطاب یسقط على ركبتیه جراء سوء –الحطاب یخرج لعمله ویترك ولده -ابن عرس یقتل الحیة - 

الحطاب یقتل ابن عرس–فعلته 
استخرج من النص شرح الكلمات التالیة :-3

ساد =................تناثرت =.........، عمّ ،تواله =...........
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انجلى .، انفجر غضبا: وظف الكلمات التالیة في جمل مفیدة-4
استخرج من النص كلمة وضدها -5
ویا لها حتى عرف الحطاب شناعة ما وقع: اختر كلمة أو جملة تنهي بها القصة كما في سطرها األخیر-6

من (.............) . 
أسئلة اللغة :

أیام ". ماذا یسمى حرفها األول ؟ استخرج من النص ما یقابلها وماذا یسمى ؟: الحظ كلمة-1
أعرب ما تحته خط -2
أعمل، شدیدة، الثیاب: أشكل الكلمات التالیة-3
الجمع المذكر المتكلم–أ : حول ما بین قوسین في النص إلى-4

المثنى المخاطب–ب 
جراح-أنیاب  –أطراف : هات مفرد الكلمات اآلتیة-5
صدمة–أثر –عهدة –جریح –كوخ : هات جمع الكلمات اآلتیة-6
حول كلمة " الفأس " إلى الجمع واضبط كتابة الهمزة -7
دوء" على .........ألن..................كتبت الهمزة في كلمة "اله: أكمل-8
همزة قطع ؟أبصرلماذا جاءت الهمزة في كلمة -9

، تعاهده، یملك، عاد، ،هوى، ،لیجد، ،یلهو: صنف األفعال التالیة في الجدول أدناه –10
صحیحمزید لفیف مقرونناقصأجوف مثال 

صدمة، تحت، بكاء، ركبتیه، ثیاب: أدناهصنف األسماء التالیة في الجدول - 11
اسم مؤنثمثنىاسم ممدودجمع تكسیرظرف

وضعیات مقترحة)(الوضعیة اإلدماجیة 
عبر وفوائد مع الشرح والتدلیل .03استخرج من النص -أ 

الكوخ والدماء تتقاطر من هب أنك مكان الحطاب ولما رجعت وجدت  ابن عرس مبتهجا عند باب–ب 
فمه.ماذا كنت ستظن ؟ ماذا تفعل ؟ حرر ذلك في بضعة أسطر 

قارن بین الحطاب وابن عرس مبینا بعض المحاسن والمساوئ عند المقارنة .–ج 
ربما قد مر بك عزیزي التلمیذ موقف حرج في عائلتك أو حیك أو الشارع أو..... أو شاهدته أو عایشته -ج

ضب والسرعة فأدى إلى بعض المشاكل .كان سببه الغ
تحدث عن ذلك في بضعة أسطر محذرا من العواقب الوخیمة للعجلة والغضب
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»ال وطنيجم«
فهو یستقبل زائره بالسهول ، عظیم اآلثارو ویكتظ بجمیل المشاهد، بلد یزخر بروائع المناظرالجزائرإن 

السواحل الممتدة على ضفاف البحر المتوسط  ، و الجبال المغطاة بالغابات المتنوعةو الشاسعة
. أما الصحراء فهي عروس الجنوب تستضیف القادم إلیها بكثبان الناعمة والشواطئ العدیدة ذات الرمال 

ترغمه واحاتها على التجول للتمتع بمنظر غابات النخیل ، و الرمال الالمعة كأنها أكوام من دقیق الذهب
ُیَمتُع خریرها السامعین . فأینما توجه الزائر في بلدي ، و ة التي تسر الناظرینبصفاء المیاه العذب، و الكثیفة

یعاوده حنینه كلما غادر الجزائر للرجوع إلیها ثانیة.و یتمتع بروعة الجمالو البهاءیكتشف 
: األسئلة

ن) 2البناء الفكري:(
: اختر الجملة التي ورد معناها في النص-أ
الحرمان و الفقرالسائح القادم للجزائر یكتشف -
السائح القادم للجزائر یكتشف الجمال وروعة المناظر -
السائح القادم للجزائر یكتشف الحیاة الریفیة-

ابحث في النص عن عبارات لها نفس معنى ما سطر -ب
بروائع المناظر یكتظإن الجزائر بلد -
الرطبةالشواطئ ذات الرمال -

شاسعة، یكتظ: یندتوظف المفردتین اآلتیتین في جملتین مفی-ت
ن)  4البناء اللغـــــوي:(

اختر العبارة التي تتصف بها الجزائر  -أ
یعاني من مشاكل الزوار الجزائر بلد

یرفض الزیــــــارات 
یستقبل الـــــــزوار

البهاء ، الناعمةِ ، الجزائرَ : عرب ماتحته خط في النصأ-ب
»فهو یستقبل زائره«: الغائبحول الجملة اآلتیة إلى جمع المؤنث -ج
علل كتابة الهمزة في كلمة " الــــــــزائر " -د
استخرج من النص ضد كلمـــــــة " عاد " -هـ

الوضعیــــــة اإلدماجیة 
جمالها الریفيو أسطر تتحدث فیه عن الجزائر10اكتب نصا ال یقل عن "؛ ـــرإن الجزائـر بلد یزخر بروائع المناظ"
مقدما نصائحا للزوار و الصفاتو المضارعةو اآلثار التي تزخر بها موظفا األفعال الماضیة، و الصحراءجمال و 

دعـم موضوعك بشـواهد ، . مبرزا كیفیة محافظتك على وطنكاألجانب تدعوهم لزیارة الجزائر واكتشاف بهاءها
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.................
، ، فإن حالها یستقریتكافل أبناؤهاو ، والتقوىوتتعاون على البر ، عندما تتصالح األمة مع نفسها

واقتصادها یزدهر، وینعم كل فرد فیها باألمن واألمان .
وعندما تسود الثـّقة، ویتجاوز الناس األحقاد الماضیة، یكون التالؤم، والتضامن، واألخوة، 

تكتسب األمة مناعة وقوة.
اهللا صلـّىلقول الّرسول ، ّب لنفسهوجب على كل فرد فیها أن یحّب ألخیه ما یح، ولیتحقق ذلك

علیه وسلم :" ال یؤمن أحدكم حتى یحب ألخیه ما یحب لنفسه ".

األسئلة
:البناء اللغوي

ضع عنوانا مناسبا للنص: أ
عندما تتصالح األمة وتتعاون ما الذي یتغیر فیها ؟ب:
مناعة .، یتكافلاشرح الكلمتین التالیتین ثم ضع كل منهما في جملتین مفیدتین: : ج

:البناء الفكري
:"عوض كلمة فرد بأفراد في الجملة التالیة وغیر ما یجب تغییره: التحویل: أ 

(وجب على كل فرد فیها أن یحب ألخیه ما یحب لنفسه)
ب: أعرب ما تحته خط في النص.

واقتصادها یزدهر )، ( فإن حالها یستقر: اضبط بالشكل التـّام الجملة التالیة: ج

:الوضعیة اإلدماجیة 
أصلحت بینهما وبینت لهما روح التعاون واإلخاء ،حدث شجار في ساحة المدرسة بین صدیقین من أصدقائك

حتى تستمر الصداقة بین كل الزمالء.
أكتب فقرة ال تتجاوز فیها ثمانیة سطور تتحدث فیها عما قلته لهما وكیف أصلحت بینهما مستخدما في ذلك 

معه.مفعول و الصفة
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............
َأَخذَ  َیْركـُُض َفَرًحا..َوِحیَنَما و ِرَماِل َساِحِل الَبْحِر، ثَُم َأْطَلَق ِضْحَكة ً َفْوقَ ِاْسًمُه ِبَعًصا َصِغیَرٍة ّسَجل الطـِّفـْل هشامُ 

، امََّحت جمیعها َوَزاَلْت..َحِزَن ِهَشاُم َباِدَئ اَألْمر ِ َوَجَد اْسَمُه َوَأثَاَر َأْقَداِمِه َقْد ، َعاَد ِإَلى الَساِحِل ِفي الَیوِم الَتاِلي
َ◌ َمْوَجةً  اْقَتَرَبْت ِمْنُه..َالَمَسْت َقَدَمْیِه..ضَ  ِحَكْت َوَقاَلْت: َال َوَجَلَس َیَتطـَلـَُع ِإَلى الَبْحِر الَواِسِع َأَماَمُه ..، َوَلِكنَّ

اكتـُْب اْسَمَك ِفي َمَكاٍن َلْن َتَ◌ْقِدَر و ُرُه اَألْطَفاُل َعَلى الرَّْملِ ، َلِكْن اْذَهبْ َتْحَزْن، َهَكَذا َنْحُن..، َنْمُحو َما ُیَسطِّـ 
اَألْمَواُج الَهْوَجاُء َأْن َتْمُحوُه..

اَألیَّاُم َأْن َتْمُحوَها ؟ِفي َیْوٍم َبِقَیْت َهِذِه الَكِلَماُت َتِرنُّ ِفي َذاِكَرِتِه، َوَتَساَءَل: َأْیَن َأْكْتُب اْسِمي َفَال َتْقِدُر اَألْمَواُج َوالَ 
الُكُتِب َوَأْسَماَء اُألَدَباِء َوالُعَلَماِء َعَلى ِغَالِفَها ..َوَلَمَعْت َكِلَماُت ِتْلَك الَمْوَجِة َعَناِوینَ َما َزاَر َمْكَتَبةً ..َوَراَح َیتـََصفـَُّح 

َأَحٌد َأن َیْمُحوَها... َیْسَتِطعْ َتْبَقى اَألْسَماُء َخاِلَدًة َلم ِفي َرْأِسِه ..اْبَتَسَم َوَهَمَس: ُهَنا َفْوَق الَكُتبِ 

: أ/البناء الفكري
ماذا كانت تعني الموجة بقولها :-1

)اُج الَهْوَجاُء َأْن َتْمُحوهُ اكتـُْب اْسَمَك ِفي َمَكاٍن َلْن َتَ◌ْقِدَر اَألْموَ و (َلِكْن اْذَهبْ 
َیْنُظُر.، الَكِلَمتین اَآلِتَیتین ِمِنَ◌ الّسند:    َیْجِريَهاَت ُمَراِدَفي -2
ُتَكَتُب.، َهاَت ضدي الَكِلَمتین اَآلِتَیتین ِمِنَ◌ الّسند:       َفِرحَ -3
َما ِهَي الِعَباَرُة الَداَلُة َعَلى َذَلَك ؟: َتأثـََر ِهَشاُم ِبَكَالِم الَمْوَجِة الِتي َمَحت ِكَتاَبَتهُ -4

: ب/البنـــاء اللغوي
إمأل الَجدَوِل من السند: .5

َیتـََصفـَُّح َعَناِویَن الُكُتِب.)( ِفي َیْوٍم َما َزاَر َمْكَتَبةً ،َوَراَح : حول الجملة التالیة إلى الجمع.6
أعرب ما تحته خط في السند..7

:الوضعیة اإلدماجیة ج/ 
تخلد اسمك بین الناس.و اخترت مهنة توصلك في المستقبل إلى الشهرة

اكتب فقرة في هذا الموضوع ال تقل عن ثمانیة سطور تتحدث فیها عن كیفیة الوصول إلى ذلك.ُمَوِظًفا توكیدا 
مفعوال معه.و لفظیا

توكیداسم إشارةِفْعٌل ِمثَالٌ ِفْعٌل مزید
.........................................................................
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......................
َكَأنَّ الَمْعَمَل ُكّلّ◌ُ◌ُه َخِلیََّة َنْحٍل . في و الُعمَّاُل في َحَرَكٍة داِئَبةٍ ، و كاَنْت َدوالیُب الُمَحرِّكاُت ُمْسَتِمرٌَّة في َدَوراِنها

ُأدیُر ، َقَضْیُتها في َهذا الَمْعَملِ عاًماِعْشریَن «: اْسَتْسَلَم إلى ِذْكَریاِتهِ ، و َذِلَك الَوْقِت َجَلَس َحْمداُن في َمْكَتِبهِ 
ْنِع ...،َواآلَن َقْد َبَلْغُت ِسنَّ التَّقاُعدِ و َفاْشَتَهَر ِبَجْوَدِة الِبضاَعةِ ، َأْسَهُر على َمصاِلِحهِ ، و ُشؤوَنهُ  َلْم ، و إِْتقاِن الصُّ

...»ِنهاِئیًا ثُمَّ ُأغاِدُر الَمْعَمَل ، َیْبَق لي ِإالَّ َشْهرا واِحدا
ِإنَُّه الرَّئیُس الُمدیُر العاُم َیْطُلُب ِمْنُه َأْن ُیَعیَِّن َلُه عاِمًال ماِهرًا َیْخُلُفُه في : َقَطَع َعَلْیِه َتْفكیَرهُ ، و َدقَّ َجَرُس الهاِتفِ 

َحَسٌن، «َفقال الرَّئیُس:» ُأَمیَِّز َبْیَنُهْم َوَیْصُعُب َعَليَّ َأْن ، َإنَّ َجمیَع ُعمَّالي ماِهرونَ «: اِإلداَرِة . َفَأجاَب َحْمدانُ 
»ِإنَّنا َسَنْعَمُل الَیْوَم َحتَّى السَّاِدَسَة : ِإنَّ َوْقَت االْنِصراِف َعِن الَعَمِل ُهَو السَّاَعُة الخاِمَسُة، َفُقْل ِلْلُعمَّالِ 

ُهْم ال َیْعَلموَن َأنَّ ُهناَك ُعیوًنا ، و ُمْقِلقٌ و َل َبْعَد الَوْقِت َصْعبٌ َرْغَم َأنَّ الّشغْ –ِاْسَتَمرَّ الُعمَّاُل في َنَشاِطِهُم الُمْعتاُد 
َكَأنَُّهْم ، على السَّاَعِة الُمَعلََّقِة في الَجدارِ ، كانوا ِمن حیٍن إلى آَخَر ُیْلقوَن َنْظَرًة َسریَعةً ، و ُتراِقُب َحَركاِتِهمْ 

َمشى إلى ، و ِعْنَدِئٍذ َخَرَج الرَّئیُس ِمْن َمْخَبِئهِ ، واِحًدا َلْم َیُكْن َیْلَتِفْت ِإَلْیهاعاِمالً اْنِقضاَء الَوْقِت، ِإّال َیْسَتْعِجلونَ 
» َسَتكوُن ِمَن الشَّْهِر القاِدِم الُمدیَر الَجدیَد ِلْلَمْعَمِل !إْبراهیمُ َمْرحى یا «َهذا العاِمِل، َوَربََّت َكِتَفُه قاِئًال:

األسئلة :
الفكريالبناء –1

ْخَتْر ُعْنواًنا ِللنَّصِّ ا-أ)
لماذا أمر المدیر العمال بمواصلة العمل حتـّى السادسة ؟-ب)
الرداءة–منقطعة : استخرج من النص ضد كل كلمة من الكلمتین التالیتین-ج)
البناء اللغوي –2

أعرب ما تحته خط في الّسند.أ ) 
الجملة التالیة إلى جمع المؤنث :حول -ب) 

كانوا ِمن حیٍن إلى آَخَر یراقبون السَّاَعة "و ُهْم ال َیْعَلموَن َأنَّ ُهناَك ُعیوًنا ُتراِقُب َحَركاِتِهْم،و "
:  ملء الجدول التالي-ج)

اسم اشارةفعل مزیدفعل ناقصاسم ممدود

الوضعیة اإلدماجیة -3
ْر أنََّك  أَحُد ُعمَّاُل َهَذا الَمْصَنِع َوَفِرْحَت َكِثیًرا ِبَتْعِییِن إْبَراِهیم َكُمِدیٍر َیِلیُق ِبَهذا الَمْنِصب.َتَصوَّ

أْسطْر ُتَهنُِّئ ِفیِه إْبَراِهیَم َعْن تْعِییِنِه َكُمِدیٍر ُمْسَتْعِمًال ُجَمًال ِاْسِتْفَهاِمیَّة.12
تقطعال و ازرع



5 

38

...........
، رست قّدام الحوشغُ خرجت من بیتنا ونسیم الصباح، فإذا بي أرى والدي یهوى بالفأس على جدع شجرة قد 

قلت له: ( لو تدري یا أبي ما لحمایة األشجار من واجبات وطنیة لما و هالني المنظر فتقدمت نحوه مستعطفا
صحة، و سحراو غیرها، تزید بالدنا ثروةو الكثیر منهاكنت تقطع هكذا جدع الّشجرة. فالشجرة هذه التي تقطع

مصدر و الشجرة هي عنوان الجمالو رقة هذا المناخ،و وجودها لما كنا ننعم بطّیب هذا الهواءو فلوال األشجار
اإلكثار و ال تقطع "و معدن الوفاء، فمن أهم الواجبات الملقاة على عاتقنا، واجب األخذ بشعار " ازرعو الخیر

ال تحصى.) عندئذ رمى أبي الفأس من و شجار على مختلف أنواعها، فالفوائد التي نجنیها منها ال تعدّ من األ
مّني معتذرا معاهدا عدم مس األشجار من اآلن فصاعدا، عامال على اإلكثار منها، وفّیا لها، معلقا تقدم و یده

ال تقطع".و على مدخل بستان بیتنا عبارة "ازرع

األسئلة :
البناء الفكري–1
عّم یتحدث النص ؟-أ)

ما هو الواجب الملقى على عاتقك نحو الشجرة ؟-ب)
وفيّ -هالني -مستعطف اشرح الكلمات التالیة ثّم وظفها في جمل مفیدة:   -ج)

البناء اللغوي–2
أعرب ما تحته خط في الّسند.أ ) 
حول الجملة التالیة إلى المثنى :-ب) 

قلت له "و هالني المنظر فتقدمت نحوه مستعطفا"
:حول األفعال التالیة إلى المضارع-ج)

صفاوهبرمى

الوضعیة اإلدماجیة-3
األخشاب.و الضاللو ال تحصى، فمنها الثمارو فوائد الشجرة ال تعد

تزیین المحیط، ناصحا مدى أهمیتها في و أكتب فقرة ال تقّل عن ثمانیة سطور تتحدث فیها عن الشجرة
عدم قطعها.مبدیا شعورك عن أوالئك الذین یتسّببون في الحرائق التي تلتهم آالف و زمالئك بالمحافظة علیها

الهكتارات منها كل عام، موظفا أسلوب التعجب .
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المخّدرات
المجتمعات.و قتصادیا على األفراد او اجتماعیاو عواقب] وخیمة ؛ صحّیا[تجّر ، آفة فتـّاكةتِ إّن المخّدرا

المخدرات تؤثر على متعاطیها بصورة مدّمرة، فقد أثبت البحث العلمي أّن لإلدمان آثارا سلبیة على أجهزة 
یعاني بالشعور و تضعف ذاكرتهو توّهماته،و خاصة الجهاز العصبي إذ یستغرق المتعاطي في خیالهو الجسم
انهیار العالقات االجتماعیة، و ما تتسبب المخّدرات في تفّكك األسرفقدان اإلحساس بالمسؤولیة كو بالقلق

القتل.و ارتكاب جرائم السرقةو األمر الذي یدفع المتعاطي إلى االنحراف
یبقى السبیل الوحید و ن عقابیة لمنعها، ُسنـّت قوانیو بیعهاو جمیع القوانین تعاطیهاو لقد حّرم الدین اإلسالمي
حّثهم على و ُمراقبة تصرفاتهمو تربي أبنائها تربیة سلیمةو هو أن تقوم األسرة بدورهاللقضاء على هذه اآلفة 
األخالق السامیة.و الّتمسك بالدین الحنیف

–بتصرف -مصطفى سویف 

البناء الفكري:
استخرج من السند ثالث صفات للمدمن على المخدرات.-1
استخرج من السند عكس كلمة "بناءة".-2
"فتـّاكةوظفها في جملة " آفة و اشرح الكلمة المسطرة-3

البناء اللغوي:
أكمل الجدول.-1

بالشعور بالقلق.یعاني و تضعف ذاكرتهو توهماتهو حّول إلى الجمع الّمذكر: یستغرق المدمن في خیاله-2
جرائم.-في الكلمتین اآلتیتین:     تؤثر   عّلل كتابة الهمزة -3
" الموجودة بین عارضتین منصوبة؟عواقبلماذا وردت كلمت " -4
أعرب ما تحته خط في السند.-5

: الوضعیة اإلدماجیة
كیفیة القضاء و المجتمع. حّرر فقرة تتحّدث فیها عن خطر هذه اآلفةو المخدرات آفة خطیرة تفتك بصّحة الفرد

أسلوب األمر)و علیها موظفا ( أسلوب النهي

اسم ممدودفعل معتلجمع تكسیرجمع مؤنث سالم
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فَأَنا َأْفِتُن الَجِمیَع ُمْوِرَقٌة ُمْزِهَرٌة َأو ُمْثِمَرٌة ]، َأَهمَِّیتي َكِبیَرٌة ِلَمْن َال ُیَقدَُّرِني ، [َال َیُغرَّنََّك َتَجرُِّدي َأحَیاًنا
الحیواِن .و ْنَسانِ َوِفي َحیاِة اإل ، َیِلیُق ِبَمَكاَنِتي ِفي الطَِّبیعةِ َتقدیًرا

َأْحِميو ، وُأَوفَُّر الظَّلَّ ، وأَُلطَُّف الَجوَّ ، ُأَطهُِّر الَهَواءَ ، واْجِتَماِعًیا، واْقِتَصاِدًیا، َطِبیِعًیا، َوَظاِئِفي َعِدیَدةٌ 
َیاحِ َحاِجًزاوَأِقُف ، وُأَزیُِّن الُمِحیطَ ، التُّْرَبَة ِمَن اإلْنِجَرافِ  ُعْنُصًرا َفعًَّاال ِفي َبْعِض وُأَشِكُل ، ِضدَّ الرِّ

َناَعاِت . الصِّ
ِث الَجوِّي الُمَتَمثِِّل في األْمَطاِر ، َكالَحَراِئِق النَّاِتَجِة عن َال ُمَباالِة اإلْنَسانِ ، َأْعَداِئي َكِثیُرون والتََّلوُّ

ِتَشارَِها على َبْعِض أْغَصاِني وَتَكاُِثر الَحَشَراِت (الطفیلیة) وانْ ، الَحاِمِضیَِّة الَِّتي تُْتِلُف (الغابات)
ِة ...َفَهْل َعَرْفَتِني َیا (جاحد) َ؟!، (الغابة)وَتَغْلُغِل الَماِشیِة في وَقَضاِئَها على أْغَصاِني الَغضَّ

األسئلة
البناء الفكري :

أعط عنوانا مناسبا للنص .-1
جاحد .–ِاشرح الكلمتین التالیتین ثم وظفهما في جملة مفیدة . الَغّضة -2
ُاكتب جملة على منوال الجملة الموجودة بین عارضتین في النص .-3

البناء اللغوي :
أنتن).–أسند العبارة اآلتیة إلى الضمیرین (هما -1

َیِلیُق ِبَمَكاَنِتي ِفي الطَِّبیعِة "َتقدیًرا" َأَهمَِّیتي َكِبیَرٌة ِلَمْن َال ُیَقدَُّرِني 
أعرب ما تحته خط في النص .-2
: الشكل-3

ِاضبط بالشكل آخر كل كلمة موضوعة بین قوسین في النص .

الوضعیة اإلدماجیة :
ووضح طرق حمایتها ، أسطر)  كیف تكون الشجرة عنصرا فعاال في الصناعة8الى 6بین في فقرة (من 

مستعمال صلة الموصول وأسماء اإلشارة .
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.................
ألّن الكمال ال ینتهي عند حّد، فإذا سمعت أحدا یقول: قد وصلت إلى الغایة النجاح سعٌي متكامٌل نحو الكمال، 

فاعلم أّنه قد بدأ ینحدر.
كّل مّنا یتساءل في حیاته أو جّرب أن یسأل نفسه: مــا ســـــّر الّنجاح؟

كلـّها صحیحة، الَجلـَُد واألقوال و من الّناس من یقول: أّنه اإلتقان، ومنهم من یقول: إّنه االستقامة والّصدق
ولكّنني أقول أیضا: النـّجاح هو في طموحك من الحسن إلى األحسن، وعدم اكتفائك بما أنت فیه.(واإلنسان 
اّلذي ال یرى أّن الّنجاح تطّور مستمر یكتب االندثار لنفسه وعمله). وٕاذا سألت نفسك عن بعض األعمال 

ا في أعمالهم تقّدَم الّزمن یـسـایـرو ئ اّلذي حّققوه ولم الكبیرة، فستجد أّن أصحابها وقفوا عند الّنجاح الّطار 
لذا أحّب اإلنسان دائما أن یعتقد أّنه في مرحلة سیر ال تنتهي وعلیه أن یتابع المسیرة بكّل و وتطّور الحاجات
عمله مهما أحّب للعامل أن یّتصل ببیئته ویأخذ رأي الّناس فیما یرید، وأحّب للعامل أّال یحتقر و طموح وحیوّیة،

هكذا أال تعتقد معي أّن الّنجاح كامن في أّنك ترید و كان ألّنه سیجد في عمله مجاال واسعا لتحقیق طموحه.
!إلى األكمل؟تسعىالكمال و 
األسئلة

ن)2.5(: البناء الفكري
ن)0.5أعط عنوانا مناسبا للّنص. ()1
ن)0.75الثّاني:(صل ما في العمود األّول بما یناسبه في العمود )2
              .یجلب الّسعادة واحترام اآلخرین.–من یطلب الّنجاح الحقیقي
                           .علیه أن یسایر تقّدم الّزمن وتطّوره.–تتقّدم األمم وترتقي
                     .بنجاح أبنائها وتطّورهم.–نجاح شخص في أعماله
ن)0.25الّسند مرادف كلمة "الهدف". (استخرج من)3
ن)1یسعى. (–وّظف كّل من الكلمتین في جملة مفیدة: البیئة )4

ن)3.5(: البناء اللغوي
ن)0.5استخرج فعال معتّال وبّین نوعه. ()1
ن)0.5استخرج من الّسند توكیدا وبّین نوعه. ()2
ن)0.5. (تسعى–یسایروالم : أعرب ما تحته خّط في الّسند)3
ن)1.5العبارة اّلتي بین قوسین في الّسند إلى الجمع. (حّول )4
ن)0.5اذكر سبب كتابة الهمزة في كلمة "تساءل" عل هذه الّصورة. ()5

ن)4(: الوضعیة اإلدماجیة
اكتب فقرة ال تقّل عن ثمانیة أسطر تتحّدث فیها عن الّطریق ؛ ي هذا الّسند الطریق إلى الّنجاحرسم الكاتب ف

لتحّقق حلمك في الّنجاح الباهر موظفا: المفعول ألجله.الّذي سترسمه لنفسك



5 

42

...........................................................
اآلثار، فُهو یستقبُل زائره بالّسهول إّن الجزائَر بلٌد یزخُر بروائع المناظر، ویكتظُّ بجمیل المشاهد و عظیم

الشواطئ المتنوعة، و الّسواحل الُمْمتدة على ضفاف البحر المتوّسط، وبالغاباتالشاسعة، و الجبال المغطــّاة
.العدیدة ذات الّرمال النــّاعمة

الّرمال الالمعة كأّنها أكواٌم مْن دقیق أمــّا الّصحراُء فهَي عروُس الجنوب تستضیُف القادمَ  إلیها بكثبان
ع بمنو تْرغُمه واحاُتها على، الذهب ل للتمتـُّ التي تُسرُّ ظر غابات الّنخیل الكثیفة، و بصفاء المیاه العذبةالّتجوُّ

ه الزائُر في بلدي یكتشُف الَبهاَء، ویتمتَُّع بروعة الجمال، و الناظریَن، وُیمّتُع َخریُرها السَّامعیَن، (فأینما توجَّ
حنیُنه كّلَما غادر الجزائَر للرُّجوع إلیها ثانیًة).ُ ُیعاوُده

:األسئلة
البناء الفكرّي 

.هات عنوانا مناسبا للّنّص -
:أربط الجملة بما یناسبها الستكمال المعنى-

.بلٌد متخـلــّفٌ إن الجزائر-بلٌد فقیٌر 
.بلٌد رائع المناظر-

استنتج الّصفة المناسبة لصحرائنا-
.شاسعةٌ  .ُمـــملـــّةٌ .ضّیقةٌ صحراء الجزائر-

.الكثیفة–الجنوب : هات أضداد الكلمات

البناء اللُّغوي
القادم-المتنوعة-بلد .أعرب ما تحته خّط في الّنّص -
ه الّزائرون...........)- .ما یجب تغییرهغّیْر و ابدأ الجملة التي بین قوسین بـ(فأینما توجَّ
.اسم ممدود: استخرج من الّنّص -

.................الجزائر علي ..........ألنّ أكمل: ُكتَبْت الهمزة في كلمة-

:الوضعیة اإلدماجّیة
ُتَعّد الجزائر من البلدان المغربیة المتمّیزة

.المناخاتأهّم *.الموقع الجغرافيّ : *صفــَْها وصًفا دقیًقا معتمًدا على.
خبر إّن جملة بنوعیهاو مستعمًال بعض الصفات
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وٕانما عمل مثمر، وأداء للواجب وتضحیة في ساعة د على الشفاه،َّالوطن كلمة تتردَّلیس حب
وطنه هو من یبذل جهده فیما یرفع قــدٕر األمة التي ینتسب إلیها َّالعسر .  إن الذي یحـب

وطنهم ویحبونه، والنسـاء الالئي یربین أوالدهن على فالصناع الذین یتقنون أعمالهم یخدمون 
ون في تحصیل العلم یبنون مجد بالدهم)، َّ(والتالمیذ الذین یجدالفضیلة ویرفعن شأن أمتهن،

وبذلك یبرهنون على حبهم لها .

األسئلـــة
البناء الفكري

استخرج من السند ثالث مفاهیم تشرح حب الوطن .-)1
تحصیل .–ینتسب : الكلمتین في عبارتین من إنشائيأوظف هاتین -)2
رتب الجمل حسب تسلسل معانیها في السند بوضع األرقام أمامها :-)3

التالمیذ المجتهدون في العلم یبنون مجد الوطن           .- 
الصناع الذین یتقنون عملهم یخدمون الوطن              .- 
النساء اللواتي یربین أوالدهن یرفعن شأن الوطن            .- 

البناء اللغوي
أعرب ما تحته خط في السند .-)1
غیر ما یجب تغییره .، و حول ما بین قوسین في السند إلى المفرد المؤنثة-)2
كتبت الهمزة في آخر كلمة النساء ألن.......................: أكمل-)3

الوضعیة اإلدماجیة
ومقبل على امتحان نهایة مرحلة التعلیم االبتدائي وتستعد لالنتقال إلى السنة ، أنت تلمیذ في السنة الخامسة

األولى متوسط هذه السنة إن شاء اهللا .
، مستعمال الجمل االسمیة، أكتب فقرة تنصح فیها زمالئك    بإتقان أعمالهم كي یبرهنوا على حبهم لوطنهم

مسطرا تحته.، فعل األمرو مل الفعلیةالج
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أصل .مغریات الشوارعیسرد تعبیره فقال: أذهب كل یوم إلى المدرسة.ال تؤخرنيواقفـًـاكان علي
إلیها في الوقت المعین، ال أحب التالمیذ الذین یصلون متأخرین ألنهم یعكرون صفو الدرس، 

إذا غبت عن المدرسة أو تأخرت ألسباب قاهرة أعتذر ویضیعون أوقاتهم وأوقات رفاقهم سدى
وأحیي رفاقي. وعندما ندخل الصف نباشر العمل. فأقدم واجباتي وأقرأ لدى المعلم صادقا مخلصا

وفي .في الساعة العاشرة نخرج إلى الفناء ونأخذ قسطا من الراحة نجدد به نشاطنادرسي
رفاقي ببعض األلعاب أصل إلى منزلي أقوم معالمساء نغادر المدرسة قافلین إلى البیت، حین

.المسلیة، ثم أدخل غرفتي ألحفظ دروسي وأحضر فروضي للغد
تنسوا أن (اجتهدوا في دروسكم، واعملوا بجد لتحققوا النجاح ویفخر بكم وطننا)، والفـیا رفاق،

الوقت كالسیف إن لم تقطعه قطعك. 

األسئلـــــة
البناء الفكري

صعنوانا مناسبا للناختر . -
نباشرـیعكرون: شرح ثم وظف في جملة مفیدة كل كلمة مما یأتي. -

البناء اللغوي
أنويـغبتـأنت )  یصل، ـ صرف األفعال اآلتیة في الماضي مع الضمیرین (هو1
بین سبب نصب كلمة واقفا المسطر تحتها في النص .–2
خاطب بالعبارة التي بین قوسین في السند المثنى المذكر-3
أشكل العبارة التالیة ((الوقت كالسیف إن لم تقطعه قطعك ))-4

الوضعیة اإلدماجیة
.لك صدیق في السنة الخامسة ابتدائي یتغیب عن المدرسة كثیرا، وال یراجع دروسه وال یحترم وقته

وتبین له أهمیة الدراسة والوقت في حیاة اإلنسان. موظفا فعل األمر مستعمال النداء اكتب رسالة تنصحه فیها 
مرة واحدة مسطرا تحته .
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!أّمـاه!تشیـر بیـدهـا نحـو المـاء و تصیـح : أّمـاه، رأى مروان على نـور القمـر طفلـة أمـام الّنهـر
تخبُّـَط الغـرقى . و ما هي إال لحظـات فإذا امـرأة تتخّبـط في المـاء، فنظـر مفزوًعا حیث تشیـر

و ما زالـت فتـرات ظهـور الغـریقـة ، حتى اجتمـع كثیـر من الّنـاس و انتشـر السّبـاحـون في البحـر
و لبثـوا ، (فهبـط السّبـاحـون وراءهـا، و اختفـائهـا تّتسـع شیئا فشیئا حتى غـابت عن األعیـن

وال أحـد یعلم ، ثم ظهـروا یحملـونهـا على أیدیهم)، آخـرطویـال یطفـون حینا و یغوصون حینا 
أحّیـة هي أم مّیتـة؟

األسئلــة:
:فهم النص
أعط عنوانا مناسبا للنص.-1
ما الحالة التي وجدت علیها الغریقة بعد إنقاذها ؟-2
استخرج من النص كلمة وضدها .-3

: بناء النص
جمعا مذكرا سالما .و –اسما مقصورا –استخرج من النص: ظرف مكـان  -1
ما زال .........حتى  ..........: أكتب جملة على هذا المنوال -2

:لغة النص
أحّیـة أم مّیتـة ؟         : ماذا تفید الهمزة في الجملة اآلتیة. -1
ـر، وغیر ما یجب تغییره المذكحول العبارة بین قوسین في النص إلى المفرد. -2
حوله إلى حال شبه جملة .و استخرج من النص حاال مفردا. -3

الوضعیـة اإلدمـاجیـة
: التآزر بین المـواطنین مـوظفـاو اطـرق مظهـرا من مظـاهـر التضـامن، في فقـرة ال تتعــدى اثنـي عشـر سطـرا

التضامنالعبارات الدالة على أسلوب نهي مسطرا تحت 
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األطفال یخاطبون العالم 
وقف ممثلو األطفال یخاطبون قادة العالم في المؤتمرات الخاصة بحمایة كوكب األرض قائلین: 

نود لو نتحدث إلیكم حول مخاوف األطفال على البیئة , لدینا الكثیر ، نحن أطفال من كل القارات
لكن األهم هو خوفنا أن معظم القادة ال یصغون .،مما نقول

ما نرید قوله: هو ما سمعتموه في مرات عدیدة  والسبب أن األطفال قریبون من األرض ومن 
ویعانون من المشاكل التي تحدث في العالم فكروا في أطفالكم وأحفادكم أي عالم تریدونه ،البیئة

تخذوا قرارات تجعلنا أطفاال سعداء .وأن ت، لهم؟ نرید أن تضعوا خالفاتكم جانبا

فهم النص
ـ اختر عنوانا آخر للنص .1
ـ عبر في جملتین مفیدتین عما یتخوف منه األطفال .2
األذى .، یصغون: ـ وظف كل كلمة من الكلمتین اآلتیتین في جملة3

بناء النص
من سؤالین وجوابین ." وقف ممثلو.....ال یصغون " إلى حوار یتكون: حول الفقرة

لغة النص
ـ أعرب ما تحته خط في النص 1
: ـ أسند العبارة التالیة إلى جمع المؤنث المخاطب وغیر ما یجب تغییره2

" فكروا في أطفالكم وأحفادكم ... أي عالم تریدونه لهم ؟ "
ـ لماذا كتبت الهمزة فوق الواو في كلمة " المؤتمرات " ؟ 3

:اجیةالوضعیة اإلدم
فرأیت جماعة من األطفال یتلفون أغصان   األشجار فخاطبتهم معاتبا إیاهم.   ، قمت بزیارة إلى حدیقة عمومیة

عن هذه األعمال مستعمال  مبینا األضرار الناجمة، سطرا تصف فیه تصرفهم12اكتب نصا ال یقل عن 
واحد منهما مسطرا تحت كل، اسمین من أسماء  اإلشارة
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التلوث
یأتي من المصانع التي  تنطلق منها غازات ، تلوث البیئة والمحیط الذي یعیش فیه اإلنسانإن

واألوساخ ، وفضالت مضرة باإلنسان والحیوان والنبات . ویأتي أیضا من المیاه القذرة، سامة
المتناثرة في شوارع المدن والقرى مسببة تلوث البیئة وٕاصابة اإلنسان بأمراض خطیرة ومزمنة 

وبأعماله هذه یساهم كذلك في تدمیر المحیط تدمیرا یصعب ا ینتحر اإلنسان وهوال یدري،وبهذ
إذا لم یتحمل الجمیع مسؤولیة الحفاظ على البیئــة فإن الكارثة حتما ستعم عالجه في المستقبل

الجمیع دون استثناء، (وأنت عزیزي التلمیذ طرفا ایجابیا لحل هذه المعضلة)،إذا تصرفت تصرفات 
قائیة لتجنب كل ما یسيء إلى محیطك البیئي و 

البناء الفكري –ا 
ماذا یسبب التلوث؟ -1
استخرج من النص عبارتین دالتین على التلوث ؟ -2
اذكر تصرفا عالجیا لهذه الظاهرة ؟  -3

البناء اللغوي –ب 
: اربط بسهم كل جملة بما یناسبها-1

تلوث البیئة               تطلق غازات سامة-
المصـانع                 تجنب انتحار البیئة-
تصرفات وقائیة           یؤدي إلى أمرض مزمنة-

أعرب ما تحته خط في النص  . -2

الوضعیة اإلدماجیة-ج 
الخبر و منطقتك وماذا تقترح للقضاء علیها مستعمال إن أو أخواتهاأكتب فقرة تتحدث عن مظاهر التلوث في 

شبه جملة .
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.............
الخشونة فإذا كانت، من واجبات كل فرد في األسرة أن یعمل على أن یكون بیُتُه المكان األسعد

.رذیلًة فهي في البیت أرذل–خارج البیت –واإلساءة ، ، والقولفي المعاملة
له أن بعض الناس یتجملون في أخالقهم مع من یتعاملون معهم ،فإذا حلُّــوا فيوما یؤَسـُف 

بیوتهم تبدلت أخالقهم قسوًة وخشونًة، وانقلب ذلك الصوت الهادئ المؤدب إلى قبح في القول،
في األدب؛ وهذا االختالف في المعاملة یدلُّ على أن الُخـلُـَق الجمیل لیس شیئا في نفوس وسوء

–أحمد أمین . (اس، وٕانما هو كالثوب الجمیل یلبسونه إذا خرجوا ،ویخلعونه إذا عادواهؤالء الن
)–بتصرف 

أسئلة الفهم
ثم برر اختیارك، اختر مما یأتي العنوان المناسب. -1

واجبات األسرة               مسؤولــیة الفرد         واجبات الفرد في األسرة
األســعد-یستمتع : المفردتین اآلتیتین في جملة من إنشائكوظِّـْف كل مفردة من . -2
استبدل كل كلمة مسطٌر تحتها في الجملة اآلتیة بضدها من النص. -3

فضـــیلةبــــاللـــــینمعـــاملة الناس
أسئلة اللغة

:أضبط بالشكل الكلمات المسطر تحتها في الجملة التالیة-*
األسرةأفرادأحـــبّ طفـلیـا
أكمل الجملة االسمیة التالیة وبین نوع خبرها-*

................................................األنانیة نتائجها
الوضعیة اإلدماجیة

حیث كان یتعامل مع فالحظت االختالف في تصرفاته؛، مرض زمیلك فعدته في البیت لالطمئنان على صحته
على خالف ما عهدته منه مع أصدقائه، معاملة حسنةأمه وبقیة أفراد أسرته 
:سطرا) تضمنه12اكتب نصا (ال یقل عن 

تصرفات الصدیق خارج البیت وداخل البیت-
التأسف من هذا االختالف في التصرفات-
.نصائح للصدیق-

.وموظفا جملة تعجبیة وأخرى استفهامیة
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انفتـح الباب الخلـفّي ،و ما هـي إال لحظات حتىوأغـلق الباب األمـامي امتطى (الّسائق) الحافلة،
و یجرون نحو المقاعد الشاغرة ، وقت واحدفـتـدافع المـسافـرون یتزاحمون، یریدون الصعود في

.الحتاللها
فأمسكت بعمود و لّما هدأ الّزحام قلیال ،صعدت عجوز على مهل فوجدت كّل األماكن مشغولة

، تبدوا علیه عالمات النشاط و الحیاءفتفطن لحالها شاّب قاعدوظلت واقفـة في الممرّ ، (معدنّي)
فارتمت على المقعد و هي تدعو ، ألـّح علیها كـي تجلس مكانهو، فـقـام و أخذ بیـدها في لطـف

.یجازیه خیراله اهللا أن
.و نال الّشاب مقابل إیثاره و تعبه (راحة) الضمیر، لقد قضت العجوز سفرها في أمن و سكینة

أسئلة الفهم
.استخرج من الّنص العبارة التي تدّل على أن الشاب مؤدب. -1
.رّتب األفكار كما جاءت في الّنص.-2
الشاب یكمل رحلته مرتاح البال. -
المسافرون یتدافعون للظفر بمقعد. -
الشاب المؤدب یعطي مكانه للعجوز. -
.على مهل-الشاغرة–امتطى ادخلها في جمل مفیدة: و اشرح الكلمات التالیة. -3

:أسئلة اللغة
صفة لفاعل        جمع مذكر سالم.حاالاستخرج من النص–أ 

.اضبط الكلمات الموضوعة بین قوسین بالشكل التام-ب 
:حّول العبارة التالیة إلى المفرد المتكلم-ج 

.ألّح علیها كي تجلس مكانه، و أخذ بیدها في لطف

الوضعیة اإلدماجیة
.فكرت في أخذه ثم تراجعت عن ذلكو فالتقطته، أنت مسافر في الحافلةو وجدت شیئا ثمینا

سطرا  مستعمال 12الى 8قّص ذلك في 
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السند  
صغیرة أهدتها السماء إلى أم اشتد علیها المرض، وعجزت عن طفلة ؟ إنهامن بطل  القصة

مقام یقوم، ال یسمح بدفع أجرة خادم، أما األب فأمامه حل هو أن ضعیفالحركة، ولألسرة مورد 
األم المریضة بشؤون البیت ولكن من یعول األسرة ؟

وفي قلبه لوعة، ولكنه سرعان ما رجع إلیه اطمئنانه)، فقد قررت ابنته الصغیرة محتارا(بقي األب 
وأنا سأتولى أمور البیت فعلي أن تكون سیدة بیت، فأقنعت أباه قائلة: لألب شؤونه خارج البیت

أن أمرض أمي وأقوم بجمیع شؤون البیت فارتاح األب إلى عمله وعینه دامعة من شدة التأثر.

األسئلة
البناء الفكري

اشرح الكلمات التالیة وأدخلها في جمل من إنشائك.
عجزت-سأتولى–یعول -مورد

البناء اللغوي
أعرب ما تحته خط في النص.

اسم ممدود ، فعل أجوف، ضمیر منفصل، ظرف مكان: استخرج من  النص
التحویل حول العبارة الموجودة بین قوسین إلى الجمع المذكر ثم المؤنث 

الوضعیة اإلدماجیة 
ل  فكم تشقى وتتعب األم في رعایة أبنائها واألب یكد طول النهار من  أج، للوالدین دور كبیر في تربیة أبنائهم

فما هو دور األبناء نحو والدیهم.، توفیر الحیاة الكریمة ألسرته
اكتب فقرة تتكلم في عن دور األبناء نحو آبائهم وأمهاتهم
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السند 
رأیي في هذا العالم ؟ دعني قبل كل شيء أتخلص من العالم اآلخر فمع  أني تعرفهل ترید أن 

من الكائنات، البشرأعتقد أن ثمة قوى روحیة في الكون لكني أستطیع أن أدرك طبیعة ما فوق 
كما أني أجد هذه الحیاة ممتعة بحیث ال أفكر في الموت . وكل  ما یشغل اهتمامي هو خلق 

هي التي تجعل من العقل دائما خادما وهي األخالقذكاء أحسن ولكن  اإلنسان فالعقل حسن وال
التي تجعل الفرد صالحا أو طالحا ضعیفا أو قویا

: األسئلة
البناء الفكري 

كیف تجعل األخالق العقل؟ -أ
ما هو الدور الذي تلعبه األخالق بالنسبة لإلنسان ؟-ب

طالحا.، أعتقد، اشرح المفردات التالیة ثم أدخلها في جملة من إنشائك الخالص:    أتخلص

البناء اللغوي
أعرب ما تحته خط في السند.-أ

طبیعة ـ اإلنسان ـ أتخلص: أشكل الكلمات التالیة حسب موقعها في السند -ب
لعبارة اآلتیة إلى جمع المخاطبین.اسند ا-ج

(كما أني أجد هذه الحیاة ممتعة بحیث ال أفكر في الموت . وكل  ما یشغل اهتمامي هو خلق اإلنسان)

الوضعیة اإلدماجیة 
إن األخالق هي القاعدة األساسیة لتكوین اإلنسان تكوینا صحیحا وأساسیا 

اكتب فقرة تبین فیها دور األخالق في حیاة الفرد والمجتمع.
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السند 
مهما ازدحمت حیاتك بالعمل ( فإنك تجد أحیانا فراغا في الوقت، فال تضیعه سدى، وال تنفقه فیما 

ال یفید، وعلیك أن تختار لنفسك هوایة تمارسها في أوقات فراغك ) 
وحقل الهوایات فسیح جدا، یشمل كل أنواع الحرف، والفنون والریاضة البدنیة والذهنیة، وغیرها، 

ختار الهوایة التي تحبها وتجد في نفسك میال لها .وما علیك إال أن ت
إن أفضل المهن والصناعات هي التي تنبع من رغبة في نفسك، وٕاذا ظلت الهوایة مجرد هوایة 

فحسب، فال شك أنك ستشعر بالرضا واالرتیاح وستزداد بهجة الحیاة من حولك .
یفیدك في الحیاة .فمارس الهوایة التي تحبها لعلها تصبح فیما بعد العمل الذي 

: األسئلة
البناء الفكري: 

أ ـ اعط عنوانا مناسبا للنص :
بهجة، ستشعر، فسیح: ب ـ اشرح الكلمات التالیة وأدخلها في جملة من إنشائك 

تكرهها ، ضیق، یضرك: ج ـ استخرج من ألنص أضداد الكلمات التالیة

البناء اللغوي :
أ ـ اشكل الكلمات التالیة حسب النص: تختار، الحرف، الهوایات

ب أعرب ما تحته خط في السند
ج  حول العبارة الموجودة بین قوسین إلى الجمع بنوعیه 

الوضعیة اإلدماجیة:
تحدث في بضعة أسطر عن هوایة تفضلها وتمارسها في أوقات فراغك . موظفا التعجب واالستفهام
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السند 
أنشد الفرجة واألنس في حقل من حقولنا القریبة، فلما غمرني لیل الحقول سمعت صیفا(خرجت 

صریر الجنادب) ونقیق الضفادع وخریر المیاه في السواقي وغناء الحصدة في مزارع القمح، 
موسیقي عجیب فأحسست في نفسي دنیا جدیدة لم أحسسها من قبل إیقاعوتكون من أولئك 

له، یرسل أضواءه الهادئة فینیر الحقول، وكان الحصدة من رجال وقد كان القمر حینئذ في أو 
وراءهم صفوفا من الحصید منظومة األسافل ویتركونونساء یزحفون إلى القمح بمناجلهم 

والسنابل  

: األسئلة
البناء الفكري: 

: اشرح الكلمات التالیة وأدخلها في جملة من إنشائك 
، یزحفون، غمرني، الفرجة، إیقاع

البناء اللغوي :
أ ـ اشكل الكلمات التالیة حسب موقعها في النص.

لیل، القمر، الفرجة
ب ـ أعرب ما تحته خط في السند

حول العبارة الموجودة بین قوسین إلى الجمع الغائب والمثنى المخاطبج ـ  

:الوضعیة اإلدماجیة
موظفا النعت وكان أو أخواتها  ومستعمال أسلوب ، تحدث في بضعة أسطر الحصاد في القدیم والحصاد حدیثا

الوصف والمقارنة
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السند 
أحس اإلنسان منذ وجد بضرورة العمل، لیحصل على طعام یأكله سرابیل تقیه الحر، وسالح 

األول الذي یمكنه من الحصول المصدریدافع به عن نفسه، وقد وجد اإلنسان أن األرض هي 
أنیةثوبا، وأن یصنع ینسجعلى الرزق فاشتغل بالزراعة، ثم ازدادت حاجته، (ففكر في أن 

ع وسیلة لإلنتقال، ألنه یرید التعرف على غیره) والتعامل مع اآلخرین .  للطعام، وأن یختر 

: األسئلة
البناء الفكري: 

: اشرح الكلمات التالیة وأدخلها في جملة من إنشائك 
یخترع  ، المصدر، سرابیل، لیحصل، إشتغل، الرزق، تقیه

البناء اللغوي :
أ ـ اشكل الكلمات التالیة حسب موقعها في السند.

العمل، لیحصل، األرض
ب ـ أعرب ما تحته خط في السند

ى الجمع المؤنث المخاطبج ـ أسند العبارة الموجودة بین قوسین إل

الوضعیة اإلدماجیة:
للعمل أهمیة كبیرة في حیاة الفرد والمجتمع أكتب فقرة تتكلم فیه عن دور العمل في حیاة المجتمع ؟
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السند: 
قدم الربیع فابتهجت بمقدمه الطبیعة واكتست حلال جمیلة وانطلقت الطیور في 

كأنها تعبر بزقزقتها عن مسرتها واحتفالها بعودة الربیع مرحةاألجواء الفسیحة 
وتطایر الفراش الجمیل بألوانه الفتانة حول األزهار لیمتص رحیقها وتمددت األنعام 

الشمس الدافئة تجتر وقد طاب لها المأكل من أشعةعلى المروج الخضراء تحت 
مختلف األعشاب.

: األسئلة
البناء الفكري : 

: اشرح الكلمات التالیة وأدخلها في جملة من إنشائك 
حلال، مسرتها، الفتانة، األنعام، طاب، تجتر، 

البناء اللغوي :
الطبیعة، الربیع، لیمتص: التالیة حسب موقعها في السندأ ـ أشكل الكلمات 

ب ـ أعرب ما تحته خط في السند :
ج ـ  أسند العبارة التالیة  إلى الجمع المؤنث الغائب

وتمدد الفالح  على المروج الخضراء تحت أشعة الشمس الدافئة یتأمل  الطبیعة  وقد طاب لها المأكل 
والمشرب  

الوضعیة اإلدماجیة:
فصل الربیع هو أجمل الفصول  تكلم في بضعة أسطر عن هذا الفصل مبینا مباهجه ومظاهره ؟ موظفا 

التعجب  والتشبیه والحال
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النص: 
ألن حیاتهم یعوزها الثقة بالنفس یذكرإلى تحقیق شيء یتوصلواكم من رجال موهوبین لم 

واإلیمان باهللا 
قو نفسك بقراءة سیر الرجال الذین كافحوا وهزموا الصعاب التي اعترضت سبلهم، فإن لجمیع 
الرجال العظماء هدفا واضحا یوجهون نحوه جهودهم .( وٕاذا كنت تود تحقیق عمال عظیما فابدأ 

)، فال یستطیع متواضعابأن تعمل بعنایة األشیاء الصغیرة، وال تخجل من أي عمل مهما یبدو لك 
ضع نفسه ویسعى إلى هدف معین ویعرف كیف یعیش في العسر والیسر عیشة راضیة أن ی

: األسئلة
: البناء الفكري 

سبا للنصإعط عنوانا منا-1
ما هو سبیل إلى تحقیق العمل العظیم في نظر الكاتب-2
: اشرح الكلمات التالیة وأدخلها في جملة من إنشائك -3

موهوبین، یعوزها، كافحوا، متواضعا، راضیة، تود، 

: البناء اللغوي 
أشكل الكلمات التالیة حسب موقعها في النص.-1

الیسر، الرجال، الثقة، الصعاب
أعرب ما تحته خط في النص -2
أسند العبارة التالیة  إلى الجمع المذكر المخاطب-3

:الوضعیة اإلدماجیة
اكتب فقرة تتكلم فیها عن المهنة التي ترید أن تمارسها في المستقبل وما یجب أن تفعل لتحقیق هذا الهدف.  

وأخوات  إن، موظفا الحال والتوكید
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النص: 
عبارة عن قطعة أرض لها حدود معینة، ولدنا فیها، وترعرعنا بین أحضانها وتمتعنا الوطن

الرحم، واللغة والدین والثقافة والتاریخ . إذا كان الوطن كذلك صلةبخیراتها وتربطنا بین أفرادها 
فیجب على كل مواطن مخلص مؤمن وفي،أن یحافظ على المقومات األساسیة للوطن(اللغة، 

مقراطیة ).الدین، الدی
إن كلمة الوطن شيء مقدس باألمس ضحى أجدادنا بأرواحهم من أجل تحریره والیوم یحب أن 

بالمحافظة علیه، والمساهمة في بنائه وتشییده وتطویره، الغالينقوم بواجبنا تجاه هذا الوطن 
فیجب أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل حمایته والدفاع عنه 

: األسئلة
البناء الفكري : 

: اشرح الكلمات التالیة وأدخلها في جملة من إنشائك 
وترعرعنا، مقدس، مخلص، وتشییده، والمساهمة،  

البناء اللغوي: 
أـ أشكل الكلمات التالیة حسب موقعها في النص: مؤمن، كلمة، نبذل، عبارة

ب ـ أعرب ما تحته خط في النص 
ج ـ  أسند العبارة التالیة  إلى الجمع المذكر المخاطب

الدفاع عنه)و (فیجب أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل حمایته

الوضعیة اإلدماجیة:
واجبك نحو هذا الوطن وكیف تساهم معركة البناء والتشیید من أجل تقدمه اكتب فقرة تتكلم فیها وطنك وعن 

وٕازهاره .
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النص: 
وفكري، ومظهر أساسي لإلنسان یؤثر في الطبیعة ویتأثر بها وهو العمل هو نشاط عضلي

وشرف وهو مصدر اإلبداع الحضاري ومصدر حقضروري من ضرورات الحیاة  ..إن العمل 
المعرفة 

، والعمل الفكري، العمل اآلني والعمل المأجور الیدويوللعمل مجاالت كثیرة وعدیدة منها العمل 
والتطوعي، ولكن السؤال المطروح هنا، لماذا یعمل اإلنسان وما هي أهداف العمل ؟ فبالعمل 

ویحقق النجاح وبالعمل یشعر اإلنسان بقیمته وبالعمل العیشیكسب اإلنسان قوته وبه یضمن 
طیع أن نحقق كل ما نصبو إلیه ونساهم في تحقیق الرقي واالزدهار وبه نحقق سعادتنا نست

وسعادة بالدنا  .

: األسئلة
البناء الفكري: 

: اشرح الكلمات التالیة وأدخلها في جملة من إنشائك 
،  یكسب، نصبو، المأجور، مصدر، ضروري

البناء اللغوي :
النجاح، اإلبداع، العملأ ـ  أشكل الكلمات التالیة حسب موقعها في النص:   نشاط، 

ب ـ أعرب ما تحته خط في النص :
الجمع المذكر المخاطبج ـ  أسند العبارة التالیة  إلى

الوضعیة اإلدماجیة:
اكتب فقرة تتكلم عن العمل ودوره في تطویر حیاة الفرد والمجتمع وعن نوعیة العمل الذي یحبه اإلسالم موظفا 

واإلستفهام.، والحال، أدوات النفي



5 

59

النص: 
والتربیة، فالطفل یتعلم في بیته أهم دروس الحیاة ولو الرعایةإن البیت في الحقیقة هو أساس 

بالضیاع، ( والطفل یتعلم مهددةتربیته المنزلیة ألصبحت حیاته تكتملخرج إلى العالم قبل أن 
في بیته كثیرا من الدروس، فمن حبه ألخوته وأخواته ووالدیه یتعلم كیف یحب مجتمعه ووطنه )، 

انین البالد وقوانین األخالق   .ومن طاعته لوالدیه یتعلم طاعة قو 

: األسئلة
البناء الفكري :

أ ـ استخرج الفكرة العامة للنص .
للنص .ب ـ إعط  عنوانا مناسبا 

: ج ـ  اشرح الكلمات التالیة وأدخلها في جملة من إنشائك 
،  الضیاع، أساس، ،مهددة، تكتمل

البناء اللغوي 
دروس، تكتمل، طاعة، البیتأ ـ أشكل الكلمات التالیة حسب موقعها في النص: 

ب ـ أعرب ما تحته خط في النص :
المخاطبج ـ  أسند العبارة التالیة  إلى الجمع المذكر 

الوضعیة اإلدماجیة:
اكتب فقرة تتكلم عن متاعب والدیك حتى صرت كبیرا وما هي واجباتك نحوهما عند الكبر مستدال باآلیة 

الكریمة .
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النص: 
إن كنا نجیدها، فهي ریاضة ووقایة ومهارة تفیدنا في الكثیر من السباحةنحن جمیعا نحب 

متطلبات الحیاة فإذا كنا نمارسها كنوع من أنواع الریاضة البدنیة، فإنها تكسب الجسم صحة 
للمتعة والتبرد أیام القیظ فإنها تمنحنا الكثیر من السعادة طلباورشاقة وٕان كنا نمارسها 

واالنشراح ؟
لیعودر السالمة والقوة ( لجسم السباح وعقله وتؤنسه وتزیل عنه متاعب یومه إن السباحة توف

نهار الغد إلى عمله متفائال متفتح الذهن مندفعا للعمل واإلنتاج  ).

: األسئلة
البناء الفكري :

أ ـ استخرج الفكرة العامة للنص .
ب ـ إعط  عنوانا مناسبا للنص .

ج ـ اشرح الكلمات التالیة وأدخلها في جملة من إنشائك : 
،  متفائال، وقایة،، نجیدها، السباحة

البناء الفكري: 
أـ أشكل الكلمات التالیة حسب موقعها في النص.

متفتح،السباح، الكثیر، للمتعة، ریاضة
ب ـ أعرب ما تحته خط في النص :

ج ـ  أسند العبارة التالیة  إلى الجمع المؤنث وغیر ما یجب تغییره .

:الوضعیة اإلدماجیة
إن السباحة ریاضة ومتعة أكتب فقرة تتكلم فیها عن هذه الریاضة وفائدتها بالنسبة لجسم اإلنسان  
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النص: 
إلى حوادث كثیرة كالحرائق والغرق وحوادث المرور، فتسبب له أضرارا متفاوتة اإلنسانیتعرض 

على ما یملك من تأتيالخطورة،، فقد تشوهه وقد تهلكه وقد تفسد ما یتمتع به كالغابات وقد 
جمیع القوانین وأن یحترممسكن أو متجر أو مصنع ولكي یتجنب هذه الحوادث( یجب علیه أن 

یتخذ الوقائیة لمنع وقوع الحوادث).

: األسئلة
البناء الفكري :

أ ـ استخرج الفكرة العامة للنص .
ب ـ إعط  عنوانا مناسبا للنص .

: ج ـ اشرح الكلمات التالیة وأدخلها في جملة من إنشائك 
تشوهه، االحتیاطات ، یتجنب، یتعرض،

البناء اللغوي  :
أـ أشكل الكلمات التالیة حسب موقعها في النص.

الحوادث،، المرور، یتجنب،
ب ـ أعرب ما تحته خط في النص :

ج ـ أسند العبارة التالیة  إلى المثنى الغائب ثم المفردة المخاطبة .

الوضعیة اإلدماجیة:
یتعرض اإلنسان لحوادث كثیرة وخطیرة أكتب فقرة تتكلم فیها عن أسباب هذه الحوادث وكیفیة الوقایة منها 
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النص: 
إن الماء من أعظم النعم التي أنعم اهللا بها على مخلوقاته، فهو والغذاء سواء، فال حیاة بدونه 
ولو حبسناه  عن إنسان أو حیوان لمات عطشا، ولو حبسناه عن نبات لذبل بعد نظرة ویبس بعد 

حیاة 
الحیاة وٕاذا توافر الماء في أرض قاحلة جرداء دبت فیها الحیاة وصارت جنة غناء، فالماء هو 

نفسها( لذا علینا أن نحافظ وال نبذره والمحافظة على الماء مسؤولیة الجمیع وذلك لنضمن بقاءنا 
واستمرار حیاتنا) .

: األسئلة
البناء الفكري :

أ ـ استخرج الفكرة العامة للنص .
ب ـ إعط  عنوانا مناسبا للنص .

قاحلة، نبذره، دبت،، حبسناه: ج ـ اشرح الكلمات التالیة وأدخلها في جملة من إنشائك 

البناء الفكري: 
الكلمات التالیة حسب موقعها في النص:  جرداء، جنة، الحوادث،أـ أشكل

ب ـ أعرب ما تحته خط في النص :
ج ـ  أسند العبارة التي بین قوسین  إلى المثنى والجمع المخاطبین  

الوضعیة اإلدماجیة:
المحافظة علیه.اكتب فقرة تتكلم فیها عن أهمیة الماء بالنسبة لإلنسان والحیوان والنبات وكیفیة 
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السند: 
قیمتها الحقیقة في هذا الوجود،أن ندركاألم هذه الكلمة التي كثیرا ما تردد على ألسنتنا دون 

من عطفه وحنانه ؟الحیاةالذي تنبثقالرائعفهل سبق لك بني أن فكرت في هذا المخلوق 
إنها المراة التي شقیت وناضلت طویال لترتاح أنت وتسعد وهي التي وهبتك زهرة حیاتها دون أن 
تنتظر منك ردا لجمیلها وفضلها علیك ((فأحرص بني كل الحرص على أن تكون ابنا بارا 

بوالدتك)) 

:األسئلة
البناء الفكري

هات عنوانا مناسبا للسند1
وهبتك -ناضلت –ندرك : اشرح الكلمات التالیة ثم قم بتوظیفها في جمل مفیدة2
الموت-عاّقا   -هات أضداد الكلمات التالیة من السند:  تحزن  3

البناء اللغوي
النصفي أعرب الكلمات التي تحتها خط -1
وتسعد ) ناضلت طویال لترتاح أنتو أشكل الجملة التالیة شكال تاما ( إنها المرأة التي شقیت-2
حول الجملة الواردة بین قوسین في النص إلي جمع المذكر السالم-3

لوضعیة االدماجیةا
والمفعول ألجلهتحدث عنه في بضعة أسطر  مستعمال الصفة و تخیل حیاة طفل حرم من عطف أمه
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: النـــــــــص
تدعو الجمیع إلى االحتفال بهذا ، أشرقت الشمس مرسلة بسماتها، و استیقظت الطبیعة من سباتها العمیق

الفصل الجمیل . 
تزینت األشجار بالبراعم، و هدیل الحمامو صیاح الدیكةو شدو البالبلتعالى، و عادت الطیور بعد غیاب طویل

أما األوراق فهي خضراء فاقع لونها تسر الناظرین . ، بدت األزهار بدیعة مختلفة األلوان، و تفتحت أكمامهاو 
األنهار و قصد الناس الینابیع، و یزرعوها بالمزروعات الصیفیة)و إلى الحقول لیفلحوا األرضالفالحونخرج و (

الكل یعبر عن ، الجو النقينسیم، و یستنشقوا روائح األزهار العطرة، و لیمتعوا أعینهم بتلك المناظر الخالبة
فرحته بحلول هذا الفصل البدیع الهادئ .  

فـــــــــهم النــــص :
ضــــع عنوانا للنص . -1
سباتها-شـــــدو    : وظــــــف المفردات التالیة في جملة مفیدة  . -2

ن)  0.5بنـــاء الـــــــــنص :(
استخرج من النص جملة تدل على الفــــــرح . -1
: هــــــات جملة على المنوال التالي. -2

خرج الفالحون إلى الحقول لیفلحوا األرض
».................................لـ ....................... « 

لغـــــــــــة النص :
أسند العبـــارة اآلتیة إلى جمع المؤنث الغائب  -1

»خرج الفالحون إلى الحقول لیفلحوا األرض و «
امإل الجــــــــدول -2
اعرب ما تحته خط في النص -3
الهـــــادئ: علل كتابة الهمزة في كلمة-4
حضــــور  –نامت : هـــــات أضداد الكلمات من النص-5

ن) 4الوضعیــــــــة اإلدماجیة: (
فساءت تصرف أصدقائك فقدمت لهم نصیحة تدعوهم فیها للمحافظة على ، قصدت غابة في یوم ربیعي بهیج

مستعمال فعل ، النصائح التي قدمتها لهمو سطرا عن التصرفات السیئة12البیئة . تحدث في نص ال یقل عن 
أسلوب النداء . و األمر

اسم إشـــــارةضمــــیر منفصلفعل مزیــــــدفعل ناقص
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السند
، فالّنبات ینبت، بجمیع صنوفها وألوانها، فأقبلت معك الحیاة!ها أنت أّیها الّربیع أقبلت 

وهاأنت ، ویمتلئ بها، بالحیاةیشعرفكّل شيء ، واألغصان تتمایل، واألشجار تورق وتزهر
جعلت الّروض یموج بأجمل األلوان  ومألت الجو أریجا بأزهارك العطرة  وثمارك ، بسحرك العجیب

وبعثت األمل) وجّددت الّنشاط .الّنفوسالّطّیبة ( فأنعشت 

األسئلة
أسئلة البناء الفكري

ن)1هات عنوانا مناسبا للنص. (. -أ
ن)2اشرح المفردات التالیة ووظفها في جمل مفیدة. (.-ب

أقبلت-یشعر 
ن)0.5هات أضداد الكلمات التالیة من النص. (.-ج

الموت      الخمول

أسئلة البناء اللغوي
ن)1أ)  أعرب ماتحته خط في النص (

ن)1.5ب)  حول الجملة التي بین قوسین في النص إلى الجمع المتكلم. (
ج)   أشكل العبارة التالیة :

ن)1ومألت الجو أریجا بأزهارك.(  

ن)3(الوضعیة اإلدماجیة
في فقرة التقّل عن ثمانیة لفصل الّشتاء مظاهر تختلف تماما عن مظاهر فصل الّربیع أذكر ماتعرفه منها

المبتدأ والخبر.، أسطر موّظفا :الّصفات
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: النص
».یا أمِّي«وٕانَّ أْجَمَل مَناَداٍة هي » أمِّي « كِلَمةُ إنَّ أْحَلى َما َیْنِطُق ِبِه الَفُم، وَتْنِطُق ِبَها الشَِّفاُه الَبَشِریَُّة هو 

من ِرقٍَّة وَحَالَوٍة وُعذوَبٍة.اإلنسانَصِغیَرٌة َكِبیَرٌة َمْمُلوءٌة ِبالُحبِّ والَعْطِف وِبُكلِّ ما في َقْلِب كلمة» أمِّي « لْفَظُة 
ْعِف. هي هي كّلُ َشيٍء في هِذِه الَحَیاِة، هي التْعِزَیة في » األمُّ «  الُحْزِن، والرََّجاُء في الَیأِس، والُقوَُّة في الضَّ

َیْفِقُد َصْدًرا َحُنوًنا ُیْسِنُد إَلْیِه َرأَسُه، وَیًدا َمالِئِكیَّةً  » أمَُّه « ُیْنُبوُع الَحَناِن والرَّأَفِة والشََّفَقِة، َواّلّ◌َ◌ذي َیْفِقُد 
..ُتَباِرُكُه، وَعْیًنا َطاِهَرًةَ◌ َتْحُرُسُه.

، الشَّْمُس هي أمُّ األْرضِ ، ُتْرِضُعَها ِبَحَراَرِتَها »األمِّ « وَیَتَكلَُّم َعلى » األمِّ « كّلُ َشيٍء في الطَِّبیَعِة َیْرُمُز إلى
َمَها على َنَغَماِت أْمَواِج الَبحْ  ِر، َوَتْرِنیِم الَعَصاِفیِر، وَتحَتِضُنَها ِبُنورَِها وال ُتَغاِدُرَها ِعْنَد الَمَساِء إالَّ َبْعَد أن ُتَنوِّ

َتِصیُر ْزَهارُ وَخِریِر السََّواِقي. َوَهِذِه األْرُض هي أمُّ األْشَجاِر واألْزَهاِر، َتِلُدَها وُترِضُعَها ثّم َتْفِطُمَها،واألْشَجاُر واأل 
كلُّ َشيٍء في َهِذِه الَحَیاِة...ِبَدورَِها أمََّهاٍت َحُنوَناٍت للثَماِر الشَّهیَِّة والُبذوِر الحیَِّة.َفاألمُّ هي  

جبران خلیل جبران (بتصرف).
فهم النص:-أ
1-. َهاَت عْنوانا مناِسًبا للنَّصِّ
2-
َلَتْیِن ُمِفیَدَتْیِن.َتْحُرُس في ُجمْ اْجَعل: ُتَغاِدُر،-3
َمع أْطَفاِلَها.َعبِّْر في َسْطٍر أو َسْطَرْیِن َعن أْعماِل األمِّ -4
5-. اْسَتخِرج َثالثةَ أْضداٍد من النَّصِّ
بناء النص:- ب
َمَها )-1 أكتْب ُجملة على ِمْنواِل: (ال ُتَغاِدُرَها ِعْنَد الَمَساِء إالَّ َبْعَد أن تَُنوِّ

(ال...................... إالَّ َبْعَد أن......... )
األُموَمِة.اْسَتخِرج كِلَمَتْیِن َتُدالنِ  على -2
لغة النص:- ت
؟الرََّجاُء)؟ لَماذا ُكِتَبْت الهْمَزُة ُمْنَفرَدًة ِفي (َمالِئِكیَّة ) على النَِّبَرةِ لَماذا ُكِتَبْت الهْمَزُة ِفي (-1
اعربها.و ُاْشُكِل الَكِلَماِت الُمَسطََّرةِ -2
: ِاْسًما َمْجُروًرا، ِصفةً  مْنُصوَبةً .-3 اْسَتخِرج من النَّصِّ

الوضعیة اإلدماجّیة:-ج 
أعَماُل األمِّ َكِثیَرٌة وَشاقَّة اّتَجاَه أْبنائها، َفَوجَب علیِهم ردَّ الَجِمیِل لها ِبطاَعِتَها َوِخدَمِتَها.إن

أسُطٍر تتَحدَُّث ِفیه َعن أْعماِل أمَِّك وتْضحیَّاِتها، وواِجِبَك نْحَوها مْسَتْعِمالً 10التعلیمة: 
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التلفاز
َیِزیُد َعِن اْلَوْقِت ، َسَواٌء ِفي ُغْرَفِة اْلُجُلوِس َأْم ِفي ُغْرَفِة اَألْلَعابِ ، ُیْمِضي اَألْطَفاُل َوْقًتا َطِویًال َأَماَم الـتِِّلِفْزُیونِ 

َأْو ِفي اْلَحِدیِث َمَع آَباِئِهْم .الدَِّراَسةِ الَِّذي ُیْمُضوَنُه َعَلى َمَقاِعِد 
، ُزَمَالِئِهمْ و َمَداِرِسِهمْ و َفُیَؤثُِّر َعَلى َعَالَقاِتِهْم ِبُأَسرِِهمْ ، ُمَتَعدَِّد اْلَجَواِنِب َعَلى اَألْطَفالِ و 

اِالْجِتَماِعیَّةِ و الثََّقاِفیَّةِ ، َفُیَقدُِّم َلُه َمْعُلوَماٍت  ِفي ُكلِّ اْلَمَجاَالتِ ، یِر الطِّْفلِ َتْطوِ و 
َیاِضیَّة ...و  الرِّ
َساَعاٍت و التَّْلَفَزِة َساَعاتٍ َنِتیَجَة اْلُجُلوُس الطَِّویُل َأَماَم ، َوِسیَلًة َتْدَفُع اَألْطَفاَل ِإَلى اْلُخُمولِ التِّْلَفازُ َلِكْن َقْد َیُكوُن و 

َقْد ُلوِحَظ َأنَّ اْلَكِثیَر ِمَن اَألْطَفاِل ُیْنِجُزوَن َواِجَباِتِهْم ِبَشْكٍل ُمَتَقطٍِّع ، و ُدوَن َمَلِل َأْو ُشُعوِر ِباْلَواِجَباِت اْلَمْدَرَسیَّةِ 
َنَتاِئِجِهْم  .و َراَسِتِهمْ ِمّمأ ُیَؤثُِّر َسْلًبا َعَلى دِ ، ِبَسِب َبَراِمِج التِِّلِفْزُیونِ 

األسئلة
: فهم النص

) إعط عنوانا آخر للنص.1
( ُیَماِرُس  ــ  ُیَؤثُِّر  ): ضع الكلمتین اآلتیتین في جملتین مفیدتین)2
" النشاط ": ) استخرج من النص الكلمة المضادة لــ3
) اشرح في جملة كیف ینجز األطفال واجباتهم بشكل متقطع .4

: النصبناء 
" َیْجِلُس اَألْطَفاُل َأَماَم التِّْلَفاِز َساَعاٍت  ُدوَن َمَلٍل َأْو ُشُعوٍر ِباْلَواِجَباِت اْلَمْدَرسیة  أعد كتابتها : ) الحظ الجملة1

اَألْطَفاَل ِإَلى " َیُكوُن التِّْلَفاُز َوِسیَلًة َتْدَفُع : ) اكتب جملة على منوال 2مع استبدال " دون " بما یناسب . 
اْلُخُموِل "
: لغة النص

استخرج من النّص جملة اسمیة یكون الخبر فیها جملة فعلیة )1
أعرب ما تحته خط . )2
لماذا كتبت الهمزة على األلف في الكلمة " َتْأِثیًرا ")3

: الوضعیة اإلدماجیة
ْحَت َلُه ِبُلْطٍف اْلَفَواِئَد الَِّتي ُتَحقُِّقَها ِمْن ُمَتاَبَعِتَك ِلْلَبَراِمِج ، َطَلَب ِمْنَك َأُبوَك َأالَّ ُتَشاِهَد التِّْلَفاَز ُمَجدًَّدا َلِكنََّك َوضَّ

ُه اْلِخَطاَب ِفیِه ِألَِبیَك ُمَبیًِّنا َفَواِئَد التِّْلَفازِ ، ِسْطًرا12التِِّلِفْزُیوِنیَِّة . ُاْكُتْب َمْوُضوًعا َال َیِقلُّ َعْن َعْن  ْعِمْل اْستَ ، و ُتَوجِّ
َسطِّْر َتْحَتَهاو اَألَداَة " لیس " ِفي ُجْمَلة ُمِفیدة
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، وتحرك العضالت، وتساعده على اكتساب الرشاقة والحیویة، تحافظ السباحة على الصحة العامة لإلنسان
وتنشط ، وتخفف من حاالت التوتر بحصول االسترخاء والهدوء النفسي، كما تقوي التنفس، فتجعلها مرنة

باإلضافة إلى عالج آالم الظهر وتلیین ، فتخلص الجسم من وزنه الزائد، وتحارب السمنة، الدمويالجهاز 
المفاصل ..

وللحصول على هذه الفوائد الصحیة من ممارسة السباحة ینبغي ممارسة فن العوم بشكل منظم وبمساعدة 
ویتم ذلك ، رام مراحل إنجازهاواحت، یوجه ویمرن على كیفیة ممارسة وتطبیق التمارین المطلوبة، مدرب خاص

داخل أندیة ومسابح مخصوصة ....
ولزیادة االستفادة من هذه التمارین یقدم المتخصصون في الریاضة والصحة بعض النصائح التي یجب 

عدم الغطس بالرأس أو القفز : إتباعها قبل اقتحام الماء في المسابح أو االستحمام في البحر والنهر ومنها
كما ینبغي القیام ، وعدم البدء بممارسة السباحة والمعدة خاویة أو ممتلئة بالطعام، ل مفاجئفي الماء بشك

یحتاج الریاضي ، وعند االنتهاء من السباحة، مع رش الجسم بالماء، ببعض التمارین الریاضیة قبل العوم
ولشرب كمیة من الماء .  ، لالستراحة نصف ساعة

األسئلة 
عنوانا آخر للنص .اختر –1: فهم النص

یمرن ـ خاویة ..: ضع الكلمتین اآلتیتین في جملتین مفیدتین–2
استخرج من النص الكلمة المرادفة للسباحة .–3
من هو الشخص الذي یساعدنا على ممارسة السباحة السلیمة ؟ لماذا ؟ –4

" وللحصول على هذه الفوائد ....": واو في بدایة الفقرتینالحظ وجود ال–1: بناء النص
" ولزیادة االستفادة ..." ؟ وغیرها بأداة أخرى مناسبة .

" وعند االنتهاء من السباحة ....من الماء " في آخر النص ؟ : لماذا جاءت الجملة–2
استخرج من النص اسما موصوال .–1: لغة النص

: أسند العبارة التالیة إلى المثنى المؤنث–2
" بمساعدة مدرب خاص یوجه ویمرن على كیفیة ممارسة التمارین "

لماذا كتبت الهمزة المتطرفة على السطر في كلمة " البدء " ؟ –3
:الوضعیة اإلدماجیة

ترددت طویال ثم قررت .اكتب نصا ال یقل عن ، تمارسهاطلب منك أبوك أن تختار ریاضة ـ غیر السباحة ـ 
سطرا تصف فیه الریاضة وتبین فوائدها مستعمال أسلوب التعجب مرة واحدة  مسطرا تحته .12
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صفیرا مخیفا، والبرد تلبدت السماء بغیوم رمادیة، أخذت تزحف ببطء في الفضاء العالي، وكانت الریح تصفر
.بیوتهم وأوصدو أبوابهمتجمیدا شدیدا، سارع األطفال إلىالقارس یجمد ما على األرض 

كأنها سبانخ من القطن، فتتناولها الریح، وتدور وما هو إال زمن یسیر حتى أخذت الثلوج تنفلت من الغیوم
.أسفل، إلى أن ترمي بها، فإذا هي على األرض بساط ابیضبها من هنا إلى هناك، ومن أعلى إلى

النافذة، وصاح بأخته سعدیة قائال: انظري یا سعدیة هذا البساط األبیض الجمیل، زجاجتطلع مقران من وراء 
.یمتد ویمتد، یغطي األرض والسطوح وأغصان األشجارإنه

المقابل، والثلوج تهاجمها من كل جهة، وهذه سیارة تقف وال تستطیع السیر: هذه بقعة سوداء وراء الجدار
حافة فلم یهتد إلى عشه، ووقف على، دم، وهذا عصفور تأخر في رحلتهتدور في مكانها وال تتقعجالتها

.النافذة یرتجف من البرد، وینتظر هدوء العاصفة
:األسئلة

:النصفهم
.عط عنوانا مناسبا للنص. أ-1
ولماذا؟بم شبه الكاتب الثلوج المتساقطة؟. -2
:جملة مفیدةكل واحدة فياستخرج من النص مرادف كل كلمة من الكلمات التالیة ثم ضع . -3

.سكون–أغلقوا 
:بناء النص

.كلمات دالة على الشتاءاستخرج من النص أربع. -1
:حول الجملة التالیة إلى جملة تعجبیة. -2

.سعدیة هذا البساط األبیض الجمیلانظري یا
:لغة النص

.منادى مفرد–توكید لفظي –مطلقا استخرج من النص: مفعوال. -1
.وراء-سبائخ –كتابة الهمزة في الكلمات التالیة: ببطءعلل . -2
:حول الجملة التالیة إلى الجمع. -3

.ووقف على حافة النافذة یرتجف من البردهذا عصفور تأخر في رحلته،
:الوضعیة اإلدماجیة

بالثلوج قد أیام الشتاء استیقظت باكرا، تستعد للذهاب إلى المدرسة، فتحت نافذة المنزل وٕاذاذات یوم من
.غطت األرض

المفعول معه وتوكید :في ذلك الیوم مستعمالأسطر تبین فیها شعورك وما قمت به10اكتب فقرة ال تقل عن 
.معنوي وتعیینهما بالتسطیر
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النص
)وجمیلة تتألف من طابقین ولها عدة ابواب منها الصغیرة وأبواب أخرى كبیرة بمصرعینمدرستنا ( واسعة

للمدیرو مراحیضفیها مكتبو بها فناء واسع نلعب فیه في أوقات الفسحهو الدخول والخروجتفتح وقت 
.حجرات كثیرة یتعلم فیها التالمیذو مطعمو 

الّلونخرائط. لها باب وعدة نوافذ طلیت بطالء بنيّ و مستطیلة الشكل وجدرانها مزینة بصورفحجرة الدرس
.وسبورة خضراءمكتب للمعلمو مصطبةو النالمیذ بهدوءبها طاوالت ومقاعد ( یجلس) علیها و 

.تهذب اخالقهمو نحن نحب مدرستنا النها كأالم الحنون تعطف عن ابنائها فتعلمهم

االسئلـــــــة
النصفهم
مدرستكم؟مم تتالف-
لماذا تذهب الى المدرسة؟-
ماذا یعلق على جدران الحجرات؟-

:بناء النص
التي بین قوسیناشرح الكلمات -

فحجرات) الدراسة مستطیلة الشكل(
)فناء واسع نلعب فیه في اوقات (الفسحةبالمدرسة

.الطیبه أذكرهافي النص عبارة تدل عن المشاعر-

:لغة النص
اعرب ما بین قوسین في النص--1
النقطه ثم وضحاكمل بهمزة مكان-2

الفا.زینیكون المجتهد في نهایة السنة من 
................على .........النكتبت الهمزةالتوضیح:

الوضعیة االدماجیة
اسطر تتحدث فیهاعن دورك مع زمالئك في هذه10تشجیر بالمدرسة. اكتب فقرة ال تتعدى شاركت في حملة

الصفه والموصوفو العملیة مستخدما یاء النداء
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ِلماذا : قاَلْت َلهُ و َبْعَد َقلیٍل َأَطلَّْت َعَلیِه الشَّْمُس ِمْن ِوراِء ُزجاِج النَّاِفَذةِ ، و ُغْرَفِتهِ َجَلَس َأمیُن َیْقَرُأ ُدروَسُه في 
فاْخُرْج ِإلى الَحدیَقِة َواْلَعْب َتْحَت َأِشعَّتي ، الِكتاَبَة ُتْتِعباِن اإلْنسانَ و الِقراَءةَ ؟ ِإنَّ َأمینُ َتْجِلُس في الُغْرَفِة یا 

َسُأْنهي : َبْل َأجاَب الّشْمَس ِمْن َغْیِر َأْن َیْرَفَع َرْأَسُه ِلَیراها، َهِذِه الَكِلماُت الِّتِّْلمیَذ النَّجیبَ َلْم ُتَحرِّكْ الذََّهِبیَِّة .
َل ألمیِن: َتعاَل ِإلى الَحْقلِ قا، و َبْعَد َقلیٍل َحطَّ ُعْصفوٌر َصغیٌر على النَّاِفَذةِ و ثُمَّ َأْخُرُج ِإلى الَّلِعِب .، َعَملي َأوَّالً 

اْسَتَمرَّ في َعَمِلِه قاِئًال ، و اْلَعْب َمَعنا َنْحُن الَعصافیُر في هذا الطَّْقِس الَجمیِل .َلْم َیَتَحرَّْك َأمیُن ِمْن َمْقَعِدهِ و 
َفَضِحَكْت ، َخَرَج إلى الَحدیَقةِ ، الَمْدَرِسّیةِ باِتهِ واجِ َلمَّا َأَتمَّ َأمیُن و ثُمَّ َأْخُرُج ِإَلْیَك .، َدْعني ُأْكِمُل َعَملي: ِلْلُعْصفورِ 

األْشجاُر .و َتَبسََّمْت َلُه اَألْزهارُ ، و َزْقَزَقْت َلُه الَعصافیرُ ، و َلُه الشَّْمُس 
: األسئلة
البناء الفكري :
: ملة التي ورد معناها في النصالجأمام) √ضع العالمة ( –)1
خرج أمین لیلعب في الحدیقة لما نادته الشمس .    -
خرج أمین لیلعب في الحدیقة لما ناداه العصفور .  --
خرج أمین لیلعب في الحدیقة بعد أن أتم إعداد دروسه .-
: ابحث في النص عن عبارات لها نفس معنى ما یلي-)2

*واصل عمله = ...............................
=...............................*سأتمُّ عملي 

: وظف المفردتین اآلتیتین في جملتین مفیدتین-)3
النجیب :.........................-
.........................: استمر-
: البناء اللغوي
: أسند الجملة اآلتیة إلى المثنى-)1

العْب تحَت أشعَّتي الَذهبیِة " و " اخرْج إلى الحدیقةِ 
: أعرب ما تحته خط في النص-)2
صفتین / فعال ناقصا /فعال أجوفا / فعال مثاال / كلمتین بهما همزة قطع / كلمتین : استخرج من النص-)3

بهما همزة وصل / مفعوال به 
: الوضعیة اإلدماجیة

یصبحوا مثلكتتمنى أن ، أنت تلمیذ نجیب، و في قسمك زمالء یمیلون إلى اللعب أكثر مما یحبون الدراسة
اكتب فقرة ال تقل عن عشرة أسطر ُتَضّمّ◌ُنها :؛ مثل أمینو 

عبارات التحذیر ، و موظفا فعل األمر في صیغة الجمع، معتمدا على ما فهمته من النص، نصیحة لزمالئك
المناسبة للوضعیة . 
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: َسَأَل َأَحُدُهْم َأباهُ ، الَحدیثِ َیَتباَدلوَن َأْطراَف ، جاِلسیَن َحْوَل واِلِدِهمْ اَألْبناءُ َبْیَنما كاَن 
یا َأبي ؟ ، َبْیَن الُمَعّلمِ و َهْل یوَجُد َشَبٌه َبْیَنكَ -
َنَعْم .: قاَل َأبوهُ -
، الُمَعّلمینَ ُیطیُع ، الّتْلمیُذ (الُمَهذَّب)، و إِفاَدِتكَ ، و ِرعاَیِتكَ لِ َحیاَتهُ َیعیُش ، و َنْفِعكَ َعَلىَیْحِرُص ُبَنيَّ یاالُمَعلِّمُ ″
ِمْن َأْجِل َتْرِبَیِتكَ ، َیْبُذلوَن ُجهوَدُهمْ ، اْحِتراِمِهما َفالُمَعلِّموَن َجمیًعاو ِمْثَل طاَعِتِه ِلْلواِلَدْینِ ، َیْحَتِرُم ( الُمَعلِّمات)و 
َكما ، ِتْلمیٍذ َفْضَل الُمَعلِِّم َعَلْیهِ َأْن( َیْعِرف) ُكّل و َفَیِجُب َعلى َأْبناِئُم التَّالمیُذ َأْن َیْسَمعوا َنصاِئَحُهْم ، َتْعلیِمكَ و 

َیْعِرُف الَفْضَل َألبیِه .
اْعَمُلوا ِبَنشاٍط ، و َأَ◌ْحِسنوا ِإلى َمْن ُیْحِسْن ِإَلْیُكمْ ، و ِتُكمْ واِجبافيُتَقّصرواال″: قالَ ، و اَألُب ِإلى َأْبناِئهِ اْلَتَفتَ ثُمَّ 

.″ُكْم  ِخْدَمِة َوَطنِ ، و في َسبیِل ُمْسَتْقَبِلُكمْ 
أسئلة الفهم

هاَت ُعْنواًنا ِللنَِّص / 1
فیما ُیْشِبُه الُمَعلِّم اَألَب ؟ 
ما ِهَي واِجباُت التالمیِذ ؟ 
ما ِهَي واِجباُت األبناَء ؟ 

ُمَهذٌَّب   َیْحِرُص    في َسبیِل : َوظِّْف ُكلَّ واِحَدٍة في ُجْمَلةٍ و اْشَرِح الَكِلماِت اآلِتَیةِ 
اللغةأسئلة 

: اْسَتْخِرْج ِمَن النَّصِّ 
ظْرُف َزماٍن ظْرُف َمكاٍن َج الُمَؤنَّْث السَّاِلمَج الُمَذكَّر السَّاِلمَجْمُع َتْكسیٍر َكِلَمٌة ُمْعَرَبةٌ َكِلَمٌة َمْبِنیَّةٌ 

.......................................................................................
:َأْعِرْب َما َتْحَتُه َخطّ 

َیْعِرف -الُمَعِلَمات -الُمَهذب:اْشُكْل َأَواِخَر الَكِلَماِت الَواِقَعِة َبْیَن َقْوَسْیِن ِفي النَّصِ 
روا في واِجباِتُكمْ : خاِطْب ِبالِعباَرِة اآلتَیِة الُمثَنَّى اْعَمُلوا ِبَنشاٍط ، و ِإَلْیُكمْ َأَ◌ْحِسنوا ِإلى َمْن ُیْحِسْن ، و " ال ُتَقصِّ

ِخْدَمِة َوَطِنُكْم  " ، و في َسبیِل ُمْسَتْقَبِلُكمْ 
:الوضعیة اإلدماجیةُ 

َفُهَو ُیَؤّدي واِجَبُه .، َتْعلیِمكَ و ِإنَّ الُمَعلَِّم َیْشقى َمْن َأْجِل َتْرِبَیِتكَ 
.مسطرا تحت صفتین، وحالین،ُاْكُتْب َفْقَرًة ُتَبّیُن فیها واِجباِتَك َنْحَو ُمَعّلمیكَ 
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د:السن
حتى ، أخذت حالته تسوء، و امتنع عن تناول الطعام، و یحكى أن أمیرا أصیب بمرض عصبي

و لما عجز »أطعموا الناس من لحمي و اذبحوني«ویصرخ قائال:، تحول إلى بقرة.فكان یقلد خوارها
، في عالجهرغبة، ابن سینالجأ أقاربه إلى الطبیب ، یئسوا من شفائه، و األطباء عن معالجته
، وقف في وسط البیت یشحذ سكینا كبیرة شحذا، و معه نفر من مساعدیهو فذهب إلى بیت األمیر

»؟ین هذه البقرة التي تریدون ذبحهاأ«: ثم صرخ قائال
هرول نحو ابن سینا، فأشار إلى أربعة ، و خار بصوت مرتفعو فلما سمع األمیر ذلك اغتبط

، یجس  جسمه بطرف السكینو وأخذ ابن سینا یفحصه، طرحوه أرضاو راألمیفقیدوا ، مساعدین
تصبحو فاعلفوها حتى تسمن، حدألهزیلة الجسم ال تصلح غذاء ، إن هذه البقرة نحیفة«: وقال

».صالحا، عندئذ نحضر لذبحهامأكوال
:فهم النص-1
أعط عنوانا مناسبا للنص.-أ

سینا أراد ذبح األمیر.استخرج من النص العبارات التي تبین أن ابن -ب
وظف كال منها في جملة مفیدة:و ثم، ایت بمرادف لكل كلمة مما یأتي-جـ 

توّهم، هرول
:بناء النص-2
)شیئا فشیئاایت بجملة على منوال الجملة: (تحسنت صحته-أ

(فأشار،فقیدوا،فاعلفوها،........).-فـ–لماذا بدأ الكاتب األفعال الواردة في النص بحرف الفاء -ب
:لغة النص-3
مفعوال مطلقا.، اسما موصوال، تمییزااستخرج من النص:-أ

أعرب الكلمات التي تحتها خط في النص إعرابا كامال.-ب
في الماضي، المضارع، واألمر مع الضمائر: أنا، أنِت، هن، نحنصرف الفعل (وقف)-جـ 
في كلمة (مأكوالت)؟بهذا الشكلكتبت الهمزةلم -د
:اإلدماجیةالوضعیة -4

اكتب تعبیرا ال یقل عن ، لكنه رفض تناولهو وصف له دواء،، لما أخذه أبوك عند الطبیب، و مرض أخوك الصغیر
مع التسطیر ، مفعوال ألجله، و تبین الحیلة التي استعملت لكي یتناول دواءه، مستعمال حاال جملة فعلیة، سطرا12

أسفلهما.
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ألعاب القوى في التاریخ اإلسالمي 
، وقد صارت في عهدهم عنوانا لقوة الشباب ورمزا للرجولة، أول من أخترع ریاضة ألعاب القوى هم اإلغریقإن

فأقاموا الحفالت والمهرجانات لهذه األلعاب وأهمها ما یقام بجبل أولْمب ببالد الیونان وَسمُّوا ما یقام من هذه 
الحفالت باأللعاب األولمبیة نسبة لذلك الجبل.

وشملت كل أنواع الریاضات الحدیثة والقدیمة .وعندما وصل اإلسالم إلى مصر ، نـطاق هذه األلعابوقد اتســع
نتیجة ُمَمارسة الرومان لها إبان حكمهم لمصر، وقد أخذها عنهم المصریون ُحبا في كانت تلك الریاضة معروفة

وكانوا یتبارون بها في االحتفاالت التي أقامها عمرو بن العاص بعد تولیه الحكم ولو أن ، هذا النوع من الریاضة
هي لدیهم رمز المروءة      و .الفروسیة العرب ریاضتهم المفضلة 

وقد أحبوا منها الركض وقذف الرمح والوثب ، الرجولة ألنهم وجدوا فیها ما یؤهل الفارس الماهر لُمزاولتهاو 
اتخذوها وسیــلة وقت الحرب في اقتحام الحصون و یعدون أبناءهـم لها على نطاق واسع.،بالبوصة وصاروا

وأثاروا دهشة أعدائهم وذلك راجع لتمكنهم من إجادة "الوثب بالبوصة "یقرب علوها  سبعة أمتار لــكن شدة بأسهم 
قت له نصرا مبینا في العدید من في قذف الرماح لمسافات بعیدة زادت (المحارب) العربي حمــاسا وهیبة وقــد  حق

المعارك مما جعلهم یحبونها ویتبارون بها في كل حفل ویطبقونها في كل حرب وما من جیش من جیوش العالم 
إال وكانت هذه الریاضة (أساس) ألعابه بما

.منتصراو قد أكسبت الجندي  صبرا وصالبة  .وبفضلها عــــاد من المعركة 
: أ* أسئلة الفهم

من ابتكر العاب القوى؟-*1
من نقلها إلى مصر قبل وصول اإلسالم ؟-

اقتحام –الفروسیة : * وظف الكلمات في جمل مفیدة2
........................... ≠اتسع....................... ≠نصًرا : ما ضد الكلمات*3

: ب * أسئلة اللغة
*أعرب ما تحته خط في النص .1
* أشكل الكلمة التي بین قوسین وبین إعرابها 2
كانت هذه الریاضة( أساس) ألعابه  /  زادت ( المحارب) العربي.-
مثال / أجوف : * استخرج من النص فعلین معتلین3
* استخرج الفعل من كلمة" الركض" ثم هات  ثالث مشتقات له .4
بناءهم ). لماذا ؟ رسمت الهمزة على السطر في الكلمة ( أ-اإلمالء:* 5

العصا ) .، كیف كتبت األلف في الكلمتین ( الفتى-
ج* الوضعیة اإلدماجیة :

، أسطر مستعمال  جملة استفهامیة10إلى 8صف مجریاتها في فقرة من ، شاهدت مقابلة ریاضیة بین فریقین
.وجملة تعجبیة .  مع توظیف الصفة في حالتین  وتعیینها بسطر 
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السند
یخبره بأنه اختیر للمشاركة و ،وٕاذا بصوت یحییهالسماعةكان رامي بجانب سماعة التلیفون،و عندما رن رفع 

یستعد لتحطیم الرقم القیاسي و في األلعاب األولمبیة.قبل ذهابه للمشاركة في هذه األلعاب كان یتدرب یومیا
بالتمرن على مائة متر سباحة.

اندفع كالسهم و رامي على خط االنطالق في المكان المحدد له، ثنى ظهره بمرونة، وقف الحاسمو في الیوم
بلغ المشاهدین الذین راحوا یجففونه عنهم صارخین:هیا و تطایر الماءو في الماء، فأثار موجة من الرذاذ،

رامي هیا.
یقة الفراشة فیكاد ال هو یسبح بطر و كأنه یتراقصو انقضى األمر خالل عدة ثواني،و أتم البطل رامي مائة متر

حطم الرقم القیاسي.و یالمس الماء.فاز رامي
حانت لحظة التكریم،و صاح المذیع:لرامي المیدالیة الذهبیة في السباحة الحرة مائة متر.

:البناء الفكري
أختار الجواب الصحیح بوضعه داخل إطار.1
یمارس رامي ریاضة فردیة-
یمارس رامي ریاضة جماعیة-
بمیدالیة ذهبیة في سباحة الفراشةفاز رامي-
فاز رامي بمیدالیة ذهبیة في السباحة الحرة-
انتهى-استخرج من النص مرادف الكلمتین المحدد  .2

البناء اللغوي :
صنف في الجدول الكلمات اآلتیة حسب نظام الجدول المرسوم:.1

الماء، الذین، موجة، صاح، یتراقص، ثوان، أتم، اندفع، ثنى، وقف، بلغ
الفعل 

الصحیح
الفعل 

األجوف
الفعل 

الناقص
الفعل 
المزید

الفعل 
المثال

همزة 
الوصل

همزة 
القطع

حمع 
التكسیر

االسم 
الموصول

االسم 
الممدود

أعرب ماتحته خط في السند:-2
ر ما یجب تغییرهغیّ و السباحون،ـ: استبدل كلمة رامي ب

اندفع كالسهم في الماءو ثنى ظهره بمرونةو على خط االنطالق في المكان المحدد لهراميوقف
الوضعیة اإلدماجیة

ٕان أو و حاال و سطرا عن الریاضة التي تحب ممارستها  موظفا  فعال ناقصا12و8تحدث في  فقرة بین 
إحدى أخواتها.
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الجمل سفینة الّصحراء . یتكّیف الجمل مع ظروف یعتبر ، بجسمه الّضخم وساقه القوي وخفـّه المفلطح اللّین
الذي یعلو ظهره خّزانا للطاقة بالّدهن الذي یحتویه ویستفید الّسنامحیث أّن ، البیئة الّصحراویة وجّوها الحارّ 

منه أثناء سیره مسافات طویلة . أما األنف فانه كبیر الفتحات ویمكـنه غلقها أو فتحها للتحّكم في كمیة 
داخل ومنع دخول الرمال الى رئتیه أثناء العاصفة . كما أن لعینیه رموش طویلة تحّد من دخول الهواء ال

شفته العلیا مشقوقة تمكـّنه من أكل النباتات الشوكیة والجافة . یعمل خفـّه كوسادة ، حبات الرمل المتطایرة
عنــاء. ووبره المتراّص على طریة تحمل الجسم الثقیل وتمنع غوص قدمه في الرمال وتعینه على السیر دون 

طبقة من الهواء بین  الجلد وهذا الوبر فیعمل على تبرید الجسم نهارا یحبسجسمه یعمل كمكیف هواء حیث 
وتدفئته لیال .

كبیرة لمسافات طویلة متحمال الظمأ والجوع مستهلكا مخزون الماء والغذاء الى حین أثقاالیحمل الجمل44
( أفال ینظرون الى االبل كیف خلقت ؟ ) .: اء والكأل . قال اهللا تعالىوصوله الى مكان فیه  الم

: األسئلــــــــــة
: البنـــاء الفكــري

ــ من بین العناوین اآلتیة اختر عنوانا مناسبا للنص .1
ــّور الحصــــــان         الجمـــــل         الث

المذكـــور في النـــص .ــ بین وظیفة رموش العینین عند الحیوان 2
ــ اشرح الكلمات اآلتیة ووظفها في جمل 3

طریـــّــــة          الظمــأ          العنـــــــاء.

: البـنـــاء اللغــوي
ــ اعرب ما تحته خــط في النــــص .1
الظمـــأ .: ــ علل ( وضـح ) سبب كتابة الهمزة على األلف في كلمة2
شكل الجملة اآلتیــة :ــ اضبط بال3

فیعمل على تبرید الجسم نهارا
الوضعیة االدماجیـــة :

وهاهو الیوم یستعمل وسائل متطورة ، تحّمل االنسان المشاق واستعمل الحیوانات في ترحاله
الصفة  ــ جملة أسطر عن وسیلة من وسائل النقل الحدیث مستعمال :10تحدث في فقرة ال تقل عن 

جملة تعجبیة  ــ فعال معتــال .استفهامیة  ــ
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التنقیب عن البترول
وكثبان الرمال ، الحرارة تلفح وجهه، و أصبح األب بعیدا انه في رحلة البحث عن القوت ألبنائه، الشمس حارقة

هو منتبه إلى اآللة التي یدیرها انتباها شدیدا، ألن التهاون قد یلحق الضرر و تحیط بمعسكره من كل الجهات،
بزمالئه في الورشة.

والعمال یتناوبون في أداء واجبهم بإصرار وتفان رغم قسوة الطبیعة.، العمل مستمر ال یتوقف
شرد قلیال وبدأ یسأل نفسه قائال هل أبنائي یحسون بالمشاق التي أتكبدها من أجلهم؟. وهل سأفرح بنتائجهم 

في االمتحانات عندما أعود؟).
العمل یصرخ: یا ناصر انتبه إلى یدك !.في هذه اللحظة سمع رئیسه في

األسئلة.
ن).2.5فهم النص: (

ن).1* أین یعمل األب ؟ .أثبت ذلك من النص.(1
ن).1.5تلفح ). (-* اشرح الكلمتین التالیتین ووظفهما في جمل من إنشائك. ( أتكبدها 2

ن).2بناء النص: (
ن).1* في النص كلمتان متضادتان استخر جهما . (1
ن).0.5بدل الكلمة التي بین قوسین في هذه الجملة بأخرى تؤدي نفس المعنى . (*2
ألن ( التهاون ) قد یلحق الضرر بزمالئه في الورشة. -
ن).0.5* أجب عن السؤال الثاني الذي سأله األب لنفسه. (3

).2.5لغة النص: (
ن).1* أسند العبارة بین قوسین في السند إلى المفرد المذكر. (1
ن).0.5* حاول أن تكتشف في السند فعال أجوفا.ثم استخرجه. (2
).1* أعرب الكلمتین اللتین تحتهما خط في النص . (3

ن).3(: الوضعیة اإلدماجیة
غاب أبوك عن البیت مدة طویلة نتیجة ظروف عمله.

بیة ومفعوال مطلقا. التعلیمة: أكتب رسالة تخبره فیها بنتائجك الرائعة بعد جد واجتهاد، موظفا جملة تعج
مستفسرا عن موعد عودته إلى البیت.
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السند :
فلسطین إّن في قلب كل مسلم جزائري من قضیتك جروحا دامیة وفي جفن كل مسلم جزائري یا

من قطعةفلسطین : من محنتك عبرات هامیة وعلى لسان كل مسلم جزائري كلمة مترّددة هي
وطني اإلسالمي الكبیر قبل أن تكون قطعة من وطني العربي الكبیر.

اهللا بها ضمائركم وهممكم ووحدتكم.))امتحنأّیها العرب إّن قضیة(( فلسطین محنة 

األسئلة
الفهم :

ا) لمن وّجه الكاتب كالمه ؟-
محنة، عبرات: ب) اشرح الكلمتین التالیتین ووظف كل منهما في جملة مفیدة-

اللغة :
ا) اعرب ماتحته خط في النص-
ب ) اسند العبارة التي بین قوسین الى الجمع المتكلم-
مسلم جزائري من قضّیتك جروحاإّن في قلب كّل : ج ) اشكل العبارة  التالیة شكال تاّما-
ضمائركم: د ) عّلل كتابة الهمزة بهذا الشكل في كلمة-

الوضعیة اإلدماجیة
الیندمل وحكایة شعب جریح.فلسطین جرح 

اكتب فقرة تبّین فیها ماذا تمثل لك فلسطین موظفا فیها الحال والّصفات
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النص :
في إحدى الحدائق العامة،یتعهدها بالتعشیب والحراسة والسقایة،وكان یقطن بیتا عامالكان سعید 

هو وزوجته  وأوالده . وكان یجهد كل جهد بهمة ونشاط وٕاخالص في سبیل أسرته لتأمین القوت 
في ضنك وفاقة ولكنها األسرةفعاشت ، لها . كان الراتب الذي یتـقاضاه ضئیال والعبء كبیرا

األمل والرجاء والمحبة والتعاون. مرت األیام والحال كما هو واألوالد مواظبون متفائلة یغمرها 
على الدراسة والتحصیل بهمة عالیة واجتهاد عظیم إلى أن تفوق أحد األبناء في الدراسة فأرسلته 

فنال منصب عمل وأخذ ، الدولة على نفقتها إلى إحدى الجامعات التي تكّون بها وعاد  إلى وطنه
، إلیهما (وأخذ یتعهد إخوته بالرعایة إلى أن نجحوا)یحسنیه ویغدق علیهما بكسبه و یبر والد

وحسن التدبیر.، وهكذا أصبحت األسرة تحیا حیاة سعیدة بفضل الجد والتعاون والمحبة

األسئــــــلة
البنــــــــــاء الفكري :

یتحدث النص عن أسرة فقیرة استخرج منه ما یدل على ذلك .-1
ما الصفات التي تتحلى بها األسرة رغم ضیق عیشها ؟ـ 2
یغمرها = .........،ضنك =.......،تأمین =.......: اشرح الكلمات التالیة-3

البنـــــــــاء اللغوي :
أعرب ما تحته خط في النص.-1
الجمع المؤنث المخاطب.: حّول ما بین قوسین في النص إلى-2
تفوق–عالیة –األمل : حسب موقعها من النص شكال تاماأشكل الكلمات التالیة -3

: الوضعیة اإلدماجیة
وال یرید اللعب فسألته مرة عن حاله لتعرف ، ال یحب المرح، زمیلك في القسم قلیل الكالم منطو على نفسه

فاستنتجت سبب انطوائه .، فحكى لك شیئا عن ظروفه األسریة، ظروفه
الحال.و مستعمال كان، أسطر تحكي فیه ما سمعته عن ظروفه األسریة10او 8اكتب موضوعا من: التعلیمة
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البیئة
وتشمل البیئة الهواء والماء ، ومختلف الكائنات الحیةاإلنسانالبیئة هي الوسط الذي یعیش فیه 

وهذه العناصر األساسیة قد تتعرض لإلتالف بسبب رمي القاذورات والنفایات ، النباتو والتربة
الحرائق ودخان المصانع والسیارات.بسبب 

الكائنات الَحیة األخرى إلى مختلف األخطار، مثل و عناصر البیئة یعّرض حیاة اإلنسانإتالف إن
إصابة اإلنسان باألمراض المزمنة كمرض الَربو لذلك ینبغي تجنب كل ما یؤدي إلى تلوث البیئة 

وٕاتالف عناصرها 

األسئلة :
ن)3أسئلة الفهم () أ
ما هي العناصر األساسیة للبیئة ؟ـ

ـ إالم یعّرض إتالف العناصر األساسیة للبیئة حیاة اإلنسان ؟
المزمنة، اإلتالف: ـ اشرح الكلمتین اآلتیتْین

ن)3أسئلة اللغة () ب
ـ أعرب ما تحته خط في النص .

هو .، أنتِ ، ـ ما نوع الفعل " عاش" صرفه في المضارع مع الضمائر :أنا
كتابة الهمزة بالشكل الذي تراه في كلمة :"یؤدي" ؟ـ علل

ن)4الوضعیة اإلدماجیة (ج) 
سطرًا ) عن المتسبب األول في تلّویث البیئة وأقترح 12إلى8ـ أكتب فقرة (من

جملة تعجبیة .و موظفا جملة استفهامیة، الحلول المناسبة لحمایة البیئة من التلویث
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بضرورة العمل، لیحصل على طعام یأكله، وسرابیل تقیه من الحّر والقّر وسالح أحّس اإلنسان ـ منذ أن ُوجد ـ
یدافع به عن نفسه، وقد وجد اإلنسان أن األرض هي المصدر األول الذي یمكّنه من الحصول على الّرزق 

رغبًة في فاشتغل بالّزراعة، ثّم ازدادت حاجته، ففكر أن ینسج ثوبا وأن یصنع آنیة للّطعام وأن یخترع وسیلَة◌َ 
.االنتقال، ألنه یرید الّتعرف على غیره والّتعامل مع اآلخرین

الّتعاون واألمانة واإلخالص واإلتقان لقوله ، ومن األخالق اّلتي تساعد على الّنجاح في العمل نجاحا باهرا
ن".َلُكْم َوَرُسوُلُه والُمْؤِمُنوَوُقْل اْعَمُلوا َفَسَیرى اللَُّه َعمَ : "تعالى

:األسئلة
)ن2.5(فهم النص:

.أعط عنوانا منسبا للنص
ستخرج من النص مرادف كل من الكلمتین اآلتیتین: ا

.....=البرد،المالبس =....
.یخترع–ضع كل كلمة في جملة مفیدة: المصدر 

.في النص أدوات صنعها اإلنسان لتساعده على العیش. أذكرها

ن)1.5(بناء النص:
.المنوال: سعى اإلنسان راغبا لتطویر حیاتهاكتب جملة على هذا

.استخرج من النص كلمات دالة على أساس الّنجاح

ن)2(لغة النص:
.فعل ناقص–فعل مثال : استخرج من النص

لماذا جاءت كلمة " وسیلة " منصوبة؟
أعرب ما تحته خط؟

:أسند العبارة التالیة إلى الجمع المذكر
آنیة للّطعام وأن یخترع وسیلَةَ◌ رغبًة في االنتقالففكر أن ینسج ثوبا وأن یصنع 

ن)4: (الوضعیة اإلدماجیة
ذكرت ، ترید أن تتحسن حالته فوّجهت له نصیحة،في أسرتك شخص ال یعمل ویشكو دائما من سوء معیشته

.بالتسطیرسطرا) مستعمالالظرف والحال مع تعیینهما 12فیها فوائد العمل.أكتب ما قلت في فقرة ال تتجاوز (
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النص
فتسّلق ، نحوهماقادماوٕاذا بهما  یلمحان دّبا ، یتنّزهان في رحلة إلى إحدى الغاباتصدیقانخرج 

فارتمى الّصدیق على األرض ، أحدهما شجرة وترك صاحبه یستغیث به دون أن یكترث له
فارق الحیاة، الرجلوأقبل الدب فأخذ یتحّسس جسمه ویشّمه ثّم انصرف وهو یظّن أّن ، وتماوت

بماذا كان یهمس الدّب في : وعندئذ نزل الصدیق األول من الشجرة وأقبل على صاحبه یسأله
كان ینصحني أّال أصاحب إنسانا یترك رفیقه وقت الشّدة " : أذنك ؟  فأجابه

ألسئلةا
البناء الفكري

ـ هات عنوانا للّنص      .  1
ـ  یكتــرث   ـ  تمــاوت  ـ  یهمس .: وّظف كل كلمة في جملةو ـ اشرح2

البناء الّلغوي
الرجل)، الّصدیقان، ـ اعرب ماتحته خط في النص (قادما1
ـ استبدل ( الّصدیقان) بـ :( الّصدیقتان) وغّیر مایجب تغییره فیمابین قوسین 2
حال یكون جملة ، خبرا یكون جملة فعلّیة أو اسمّیة، فعل مزید، فعل مجّرد: ـ استخرج من الّنص3

الوضعّیة اإلدماجیة
، ) أسطر تتحّدث فیها عن الّصداقة8- 6أكتب في فقرة من (، 

وكلمات وردت فیها الهمزة منفردة. ، مستعمال تمییزا، والّصفات اّلتي یجب أن تتوّفر في الّصدیق
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السند :
وبینما الضیوف على الطعام جاء جحا وبیده ظرف مكتوب وطرق الباب، فتحوا له ، أقام أحدهم ولیمة عرس

وقدم المكتوب إلى ، فسلم، فأدخله الخادم، أجاب قائال: معي مكتوب لصاحب البیت، وسألوهعن حاجته
وجلس  مسرعا أمام المائدة یزدردالطعام في لهفة، فلما نظر صاحب البیت إلى الورقة صاح قائال ، صاحبه

فأرجو عفوك .، أجل إن الورقة الكتابة فیها ألني جئت مستعجال: ه الورقة بیضاءال كتابةفیها . فقال جحا:هذ
ن)2.5(: البناء الفكري

ن)0.5ـ أربط الجملة بمایناسبها الستكمال المعنى . (1
* ادخل الخادم جحا                  ألنهم في ولیمة عرس 

ألنه جائع
ألنه یحمل رسالة

یعرف جحا*  صاحب البیت             
یعرف ما في المكتوب

یعرف القراءة 
ن)01اثنین من كل نوع حسب الجدول .(أسجل ، وأخرى صحیحة، ـ في السند تصرفات خاطئة لجحا2

ن)0.5ـ استنتج الصفة المناسبة لصاحب البیت . (3
مغفـل      متسـامح       غنـي: * صاحب البیت

ن)0.5ـ أوظف هاتین الكلمتین في عبارتین من إنشائي .(4
ولیمة  ـ حاجته

ن)2.5(: البناء اللغوي
ن)0.75اعرب ما تحته خط في النص .()1
ن)01أسند الجملة الواقعة بین قوسین في السند إلى جمع المذكر الغائب .()2
ألن .............................على جئت كتبت الهمزة في : جئت: أكمل الفراغ)3

ن)05الوضعیة اإلدماجیة  . (
وهو صاحب البیت ویقول :، وشهدت موقفا جحا، لقد كنت أحد المدعوین لولیمة العرس

، الخبر جملة، أشیروا إلي یاأصحابي ماذا أفعل ؟ ساعد صاحب البیت على اتخاذ القرار الحكیم موظفا النداء
المفعول المطلق.

التصرفان الخاطئانالتصرفان الصحیحان
1
2

1
2
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الساخر أو الكاریكاتور من األعمال الثقافیة المتكاملة التي تجمع جمعا فریدا بین الفن والثقافة والترفیه، الرسمیعتبر 
اختیار الموضوع الجاد، والشكل الرسامفنیا حقیقیا إال إذا راعى فیه تعبیرافالعمل الكاریكاتوري ال یمكن أن یعبر 

ة القارئ.الجذاب، والتعلیق الساخر تحقیقا لمتع
الفهم:

اشرح: الترفیه، الجذاب.-1
ایت بثالث كلمات من أسرة رسم.-2
ما جمع الكلمات اآلتیة: ثقافة، تعلیق.-3
لماذا اعتبر الكاتب الرسم الساخر من األعمال الثقافیة المتكاملة؟ -4

التراكیب والصرف والتحویل:
أعرب ما تحته خط.-1
استخرج من النص جملة تتضمن مفعوال مطلقا.-2
استخرج من النص مفعوال ألجله.-3
صرف فعل سعى في األمر مع الضمیرین: أنت، أنتما.-4
حول الفعل المجرد إلى مزید، والمزید إلى مجرد:-5

انقلبتزلزل......أخرجالفعل المزید
..............عمل......الفعل المجرد

ضع عالمة في المكان المناسب:-6
خطأصحیحنوعهاالكلمة
اسم منقوصهـــدى
اسم ممدودعصــــا

اسم مقصورالراعـــي
اسم ممدودإمـــــالء

اإلمالء:
في الجمل التالیة، واكتب أمامها صحیح أم خطأ:"ابن"الحظ كلمة -1
وأتمم بكتابة التاء المناسبة:انقل الفقرة التالیة-2

دخلـــت القطــة بهدوء إلى الخزانـ..، فسمعــ.. خشخشـ.. بین الكتب، كمنــ.. 
في صمـــ.. لعلها تظفر بالغنیمـــ..، وتعیش لحظا.. سعیدة.

مرة مرفوعتین ومرة منصوبتین:"ـال"اجعل الكلمتین التالیتین بعد حذف -3
في حالة النصبنكرة نكرة في حالة الرفعاالسم

المنادي
الثـــــرى

الوضعیة اإلدماجیة:
علمت أن أخاك خــــســــر في المسابقة التي نظمتها مدرستك في الرسم الساخر، عبر عن شعورك. 

سافر محمد ابن علي إلى الرباط.
ساعدني ابن عمي في األعمال.

المسیح هو عیسى بن مریم
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أصبح التلفاز في عصرنا الحاضر مهما في حیاتنا الیومیة، فهو یقدم لنا الصورة والصوت مع الكلمة الجمیلة، 
التحسینات تدخل على التلفاز، سواء من ناحیة صناعته أم من ناحیة اإلرسال واالستقبال، حتى تصل ومازالت 

إلینا الصورة مع الصوت على أكمل وجه.
یفضلونه على السینما جمیعهمولقد أضحى التلفاز وسیلة ضروریة للثقافة وملء وقت الفراغ، وأصبح الناس 

واآلثار النفسیة والجسمیة ، السلبیةبل له بعض الجوانب ناتحسوالمسرح، ومع ذلك فالتلفاز لیس كله 
الوخیمة على المشاهد المدمن، فهو سالح ذو حدین، كما ینفع قد یضر.

:               الفهم
أعط عنوانا مناسبا للنص-1
بماذا یتمیز التلفاز عن المذیاع؟-2
.اشرح: الوخیمة-3
الجوانب.-ما مفرد: اآلثار-4

التراكیب:
أعرب ما تحته سطر في النص.    -1
الصرف والتحویل:-2

.فعال صحیحا، وفعال معتال : استخرج من الفقرة األولى
استخرج من الفقرة األولى فعال مجردا وآخر مزیدا.

مع الشكل التام.، أنتم–في األمر مع الضمیرین: أنت )جرى(صرف فعل: 
أنتن:–الماضي مع الضمیرین: نحن حول الجملة التالیة إلى 

)أحب مشاهدة التلفاز في وقت فراغي(
اإلمالء:

اشكل الجملتین التالیتین:-1
مررت بفتى یحمل عصا.-رأیت القاضي في المحكمة.        *-*
:أتمم شكل هذه الجملة-2

االســـالم دین الــمحبة واالخــــاء.
:مكان النقط"بن"أو "ابن"اكتب -3

محمد ... عبد اهللا هو خاتم األنبیاء.-التقیت بأحمد ...عائشة.   *
رعا...-معلوما...  -زیــ.... - :       كبریـ... اكتب التاء المناسبة مع بیان السبب-4

(أسلوب إلقاء الخبر)اإلنشاء:
توصلت بهذا الخبر.بلغك خبر إقبال مدرستك على تنظیم مسابقة ثقافیة، كیف 
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»إتقان العمل«
تضحیة في ساعة و أداء للواجب، و ٕانما هو عمل مثمرو تتردد على الشفاهكلمةلیس حب الوطن 

إلیها فالصناع ینتسبالتي األمةالعسر. إن الذي یحب وطنه هو من یبذل جهده فیما یرفع قدر 
یربین أوالدهن على الفضیلة النساء الالئيو الذین یتقنون أعمالهم یخدمون وطنهم ویحبونه

بذلك یبرهنون ، و التالمیذ الذین یجدون في تحصیل العلم یبنون مجد بالدهم، و یرفعن شأن أمتهن
، على حبهم لها

فلنبرهن جمیعا على حب وطننا بإتقان أعمالنا.
البناء الفكري:

: اختر الجملة التي ورد معناها في النص-أ
فقط .الذي یحب وطنه یؤدي واجباته -
الذي یحب وطنه یتفنن في أخذ حقوقه .-
الذي یحب وطنه یعمل على رفع قیمة األمة .-

یجدون-یتقنون : وظف المفردتین اآلتیتین في جملتین مفیدتین-ب

البناء اللغوي:
اعرب ما تحته خط في النص -أ

ینتسُب - األمة–كلمة 
: أسند العبارة اآلتیة إلى المفردة المؤنثة-ب

»فالصناع الذین یتقنون أعمالهم یخدمون وطنهم«
علل كتابة التاء في كلمة " الفضیلــــة " -ج
استخرج من النص ضد كلمة " ینزلــــــــن " -د 

الوضعیة االدماجیة :
»ــــــــب الوطـــــن من اإلیمانحــــــــ«

واجباتك نحوهو الوطنسطور تتحدث فیه عن 10اكتب نصا ال یقل عن : التعلیمة
الوطن الصفات التي یتمیز بها وطنك . مقدما نصائحا تحث فیها أبناء، و المضارعةو األفعال الماضیة: موظفا

تقدمهاو اتقانه لرقیة الجزائرو على العمل
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السند
الیستطیع اإلنسان أن یعیش منعزال عن غیره ألنه معرض لحوادث في حیاته الیومیة یعجز عن 

بمفرده بل هو في حاجة إلى من یؤازره ویتضامن معه.مواجهتها 
فالتضامن عمل إنساني ضروري یقوم به األفراد والجماعات لمساعدة المحتاجین والمتضررین 

من الحوادث المختلفة كالزالزل واألوبئة والمجاعات والفیضانات .
یعمل على غرس روح التعاون والتآزر والمحبة بین األفراد عند وقوع األزمات .التضامنإن 

ن)3أ.أسئلة الفهم: (
ماهي فوائد التصامن التي ذكرها الكاتب في هذا النص ؟. 1
األزمات .-األوبئة    - منعزال    : هات مرادف كل كلمة من الكلمات اآلتیة.2

ن)3(ب. أسئلة اللغة 
الناقص في كل جملة مما یلي ثم بین نوعها:أتمم .1
أعظم فوائد التضامن.. *

هل یستطیع اإلنسان أن یعیش منعزال عن غیره...* 
ینشر التضامن .......بین الناس.*
أعرب ماتحته خط في النص..2
استعمل ، شفي، وقف، غرس، عاش: صنف األفعال اآلتیة في مانها المناسب من الجدول.3

فعل أجوففعل مزیدفعل ناقصفعل مثالفعل صحیح

علل كتابة الهمزة المتوسطة على النبرة في كلمة "األوبئة".4

جـ .الوضعیة اإلدماجیة:
*وقع انهیار ألحد البیوت في حیكم  فأسرع سكان الحي جمیعا للتصامن مع العائلة المتضررة :

ــ اكتب فقرة قصیرة تتحدث عن ذلك
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السند
اإلنسان أن یعیش منعزال عن غیره ألنه معرض لحوادث في حیاته الیومیة یعجز عن یستطیعال 

فالتضامن عمل إنساني ، مواجهتها بمفرده بل هو في حاجة إلى من یؤازره ویتضامن معه
والمتضررین من الكوارث المختلفة المحتاجین ضروري یقوم به األفراد والجماعات لمساعدة 

واألوبئة والمجاعات والفیضانات .كالزلزال 
إن التضامن یعمل على غرس روح التعاون والتآزر والمحبة بین األفراد عند وقوع األزمات.

األسئلة
البناء الفكري :

هات عنوانا مناسبا للنص -1
اذكر فوائد التضامن من خالل النص -2
یؤازره –یعجز –منعزال : اشرح الكلمات التالیة-3

البناء اللغوي 
أعرب ما تحته خط في النص -أ

أكمل كتابة الجملة وغیر ما یجب تغییره :-ب
ال یعیش اإلنسان منعزال عن غیره ألنه معرض للحوادث

ال یعیش الناس ....................................................
لیة :صحح األخطاء الموجودة في كتابة الهمزة في الكلمات التا-ج

َمأُدبة - الَقِارُء –الِبیَأة 

الوضعیة اإلدماجیة :
حدثت في بالدنا كوارث طبیعیة عدة .

تحدث في بضعة اسطر عن واحدة من الكوارث التي أصابت وطننا العزیز مبینا كیف هب الشعب الجزائري 
متضامنا مع إخوانه المتضررین مستعمال أسلوب النداء واالستفهام .
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................................
تتمثل في إزهاق األرواح وٕاتالف مركبات ، تخلف حوادث المرور خسائَر كبیرة بشریة ومادیة

اشتراها أصحابها بأثمان باهظة.
حوادث المرور عن أسباب كثیرة،قد تكون مباشرة مثل مخالفة قوانین المرور من طرف تنتجو 

نتباه أثناء القیادة وغفلة الراجلین عند عبور الطریق.أو أسباب غیر السائقین والراجلین،أو قلة اال 
مباشرة كعدم تفقد أجزاء السیارة قبل السیر وتدهور حالة الطرقات.

( لذا وجب علینا أن نحرص على حیاتنا ، على سالمة نفسه وغیرهمسؤوالً لقد أصبح المواطن 
).یجعل كل واحد منا یعیش آمــًنا مطمئنا، كبیراحرصا 

أسئلة الفهم
ما األسباب المباشرة لحوادث المرور؟.1
أعط الفكرة العامة للنص..2
هات معاني المفردات التالیة: إزهاق األرواح=.........، إتالف المراكب=........،.3
اإلهمال:.........، هات أضداد الكلمات التالیة من النص:  رخیصة:...........4

أسئلة اللغة 
وفعال معتال، النص: فعال صحیحااستخرج من .1
أسند مابین قوسین في النص إلى الضمیر (أنتم).2
أعرب ما تحته خط في النص ..3
استخرج من النص اسما ممدودا.4

الوضعیة اإلدماجیة
تتسبب حوادث المرور ببالدنا في خسائر كبیرة وفادحة.

مقدما تعلیمات إلى السائقین ونصائح إلى ، أسطر تصف فیها هذا المشهد المرعب8الى6أكتب فقرة من -
الراجلین. 
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، وتعلق علیكم آماًال كبیرة )، فال تخذلوا بلدكم، وأمل المستقبل .( بالدكم تنتظركم، أنتم رجال الغد
في طلب یجاهدونفالذین یصبرون و ، واصبروا على المشقة والكد، وثابروا في تحصیل العلم

وكونوا ، أوصیكم ونفسي بتقوى اهللا وبالجد واالجتهاد، العلم أولئك هم الفائزون . أبنائي وبناتي
وكانت نسبة نجاحهم مشرفة .، جمیًعانجحواكزمالئكم في العام الماضي الذین 

:أسئلة الفهم
من ه م الفائزون من خالل النص ؟.1
بم أوصى المعلم تالمیذه ؟.2
الكد = ...............، ثابروا = ..............: أكمل ما یلي .3
استخرج من النص  فعال معتال .4

:أسئلة اللغة 
" ثابروا في تحصیل العلم  "اضبط بالشكل العبارة.1
أعرب ما تحته خط في النص.2
أشّطب الجواب الخاطئ ثم أكمل الناقص.3

..............عالمةو –مجرور –مرفوع –منصوب –اسم –فعل -: الفائزون
أسند  الجملة التي بین قوسین إلى  المفرد.4

الوضعیة اإلدماجیة
ومن ثم تحقیق ما تصبوا تثابر هذه السنة لتحقق النجاح الذي یمنحك تأشیرة المواصلة في مستویات أعلى، 

إلیه، كإدخال الفرحة إلى قلوب العائلة.
) أسطر عن آمالك في النجاح وعن ما تؤدیه من واجب االجتهاد لتحقیق مبتغاك، مسطرا 10–8تحدث في (

تحت جملة استفهامیة، وأخرى تعجبیة.
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النجار المهمل
كان هذا النجار هزیل و في نجارا في دكان صغیریعملكان في إحدى القرى شاب اسمه مسعود 

أعاله احمر . كان و طربوشا  أسفله أسودیضع على رأسه، الجسم اصفر الوجه یلبس ثیابا قذرة
منتفختین كأنه قریب العهد بنوم طویل ثقیل .         بعینینإذا نظر إلى أحد نظر 

یشاجرهم و على وجهه غبار كأن الماء لم یمسسه قط ( أقوى شيء فیه لسانه حین یسب الناس
یخاصمهم .و ما أعلى صوته حین یشتم الناس، )

:أسئلة الفهم
بماذا وصف الكاتب جسم مسعود ؟.1
استخرج من النص كلمتان لهما نفس المعنى .2
استخرج من النص جملة تعجبیة.3
أدخل في جملة من إنشائك  الكلمة    "  قط   "   .4

:أسئلة اللغة
أضبط بالشكل  الجملة  "   على وجهه غبار   ".1
أعرب ما تحته خط من النص.2
أسند الجملة التي بین قوسین إلى المؤنث .3

:الوضعیة اإلدماجیة
على ضوء النص صف معلمك متبعا المراحل التالیة 

أوصاف جسمه
أوصاف ثیابه
أوصاف معاملته

و ال تنس استعمال جملة تعجبیة . 
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.الفواكه غذاء مثالي فهي مهیأة لكي تكون طعاما طبیعیا یستفید منه جسم اإلنسان مباشرة
الجسموالفواكه غذاء ودواء في نفس الوقت، فهي تساعد على شفاء كثیر من العلل، وتكسب 

.عن الدواء إلى الغذاءاعدل: مناعة ضدها،وقد روى عن الطبیب( ابن سینا ) قوله
والفواكه خیر دواء لإلنسان، فهي تحتوي على الفیتامینات واألمالح المعدنیة،والجهاز الهضمي 

.منشأ األمراضلدى اإلنسان هو
وأكثر حاالت التسمم التي یصاب بها الجسم ناجمة عن الطعام السیئ، لذا فالعالج المعتمد على 
الفواكه یساعد على ضبط عمل الجهاز الهضمي وعلى إذابة السموم، مما یؤدي إلى تنقیة 

.السموم منها

األسئلة
:البناء الفكري

هات عنوانا مناسبا للنص.
 ما المقصود بالغذاء المثالي الذي یتحدث عنه النص؟
   منشأ–ناجمة -العلل اشرح الكلمات اآلتیة ثم وظفها في جمل مفیدة

البناء اللغوي
 أعرب الكلمات المسطرة من النص
اضبط الجملة اآلتیة بالشكل:

)ضدهاوتكسب الجسم مناعة ، فهي تساعد على شفاء كثیر من العلل( 
الطبیب -الجهاز -دواء -غذاء : حول هذه الكلمات إلى الجمع

: الوضعیة اإلدماجیة
التغذیة الصحیة هي التغذیة التي تعتمد على األطعمة الصحیة والنظیفة والتي تؤخذ في أوقات محددة 

اكتب فقرة من ثمانیة اسطر تتناول فیها أهمیة الغذاء في حیاتنا وأنواع األطعمة الصحیة ونظافتها مستشهدا 
.بحدیث دیني موظفا في تعبیرك إحدى أدوات الجر 
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ْزقِ و ِاْصَطَحَب َثْعَلبانِ  َبْیَن َیَدْیِه َفتقدَّما ، َفأقَبَل علْیِهما أَسٌد َیزأرُ ، اتَّفقا على أْن َیْبَحثا َعِن الرِّ
َفِجْئناَك ِلَتْقِسَم َبْیننا ، اْختَلفنا في ِقْسَمِتهاو َوَجْدنا أْغناًما، قال أَحُدُهما :" أیُّها األَسدُ و خاِضَعْینِ 

بالَعْدل " فقال األَسُد :" لَیّذَهْب أَحُدُكما َفَیأٍتَي بَهِذِه األْغنام .
َلْم َیُعْد فقاَل اآلَخُر :" َلَقد غَاَب اْلخاِئَن و ، اخَتَفى فیهاو ْلِعَنبِ َلَجأ إلى ُكُروِم او ، ذَهَب أَحدُهما مْسرًِعا

َلْم َیُعْد ُهَو اآلَخر و َتَسلََّق حاِئًطاو لَیأُخَذ األغناَم َوْحَده " أَمَرُه األَسُد بإْحضارِِه َمَع األْغناِم َفاْنَصَرفَ 
.

أَمَرُه بالنُّزوِل ِلَیْحُكَم و اني َفْوَق اْلحاِئِط َفَسأَلُه َعن صاِحِبهذَهَب األَسُد في َطَلِبِهَما فَرأى الثَّْعَلَب الثَّ 
َهَكَذا َعَرفا َكْیَف َیْنُجواِن ِبُحْسن حیَلِتِهما و فقاَل الثْعَلُب :" َلقْد اْصَطَلِحنا فاْذَهْب أْیَن ِشئت "، َبْیَنُهَما

.

أسئلة الفهم :
األسد ؟لماذا لم یهرب الثعلبان لما أقبل علیهما .1
هل صحیح أن الثعلب غاب لیأخذ األغنام وحده ؟ .2
كیف كنت تتصرف لو كنت مكان األسد ؟.3

: أسئلة اللغة
من كم فقرة یتكون هذا النص ؟.1
أكمل  حسب المنوال .2

مكتوبكاتبأكتبیكتبكتب
قّسم
أمر
طائعین           الهبوط : أیت بمرادف الكلمتین من النص.3
آخر مضارعا  و استخرج من النص فعال ماضیا.4
ْزِق   )و حول إلى الجمع الجملة    (  .5 اّتَفقا على أْن َیْبَحثا َعِن الرِّ

الوضعیة اإلدماجیة 
رأینا في نص القراءة رسالة سالم أن الحیوانات اتفقت على أن تبعث لإلنسان  رسالة للسالم 

ما تقوله الحیوانات لإلنسان في تسع أسطر مبّینا فقرات النص الذي تكتبهأكتب 
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............................
لكن الجیش  االستعماري كان كثیر و ، فقام شعبه بمقاومة الغزاة، غزا المستعمرون  بلدا صغیرا

فغلب جیش الوطنیین في إحدى المعارك .، العتادو العدد
استغرق و فانزوى القائد في جهة، تشاوروا مّدة دون أن یصلوا إلى حلو اجتمع جیش الوطنیین

قبل أن تصل و ، فجأة رأى نملة تجّر حبة قمح  تحاول الوصول بها إلى مكان مرتفعو ، في التفكیر
ى أن أوصلتها بقیت مثابرة على هذه الحال إلو تدحرجت فلم تتخل عنهاو إلیه  أفلتت منها الحبة

.إلى المكان المقصود
أعاد الحرب على الغزاة و ، قال في نفسه سأكون مثل النملة مثابراو أعجب القائد بمثابرة النملة

طردهم من البالد .و إلى ان هزمهم

البناء الفكري :
اختر عنوانا مناسبا للنص.1
ما سبب تغلب المستعمرین على جیش الوطنیین ؟.2
أذكر أهم حادثة في القصة .3

: البناء الّلغوي
كبیر، تتمّسك، قلیل: من النص صد الكلمات التالیةاستخرج .1
موصوفاو استخرج من النص صفة.2
حّول إلى المثّنى الجملة  "  نملة تجر حبة قمح تحاول الوصول بها لمكان مرتفع ".3
أشكل الجملة   " غزا المستعمرون بلدا صغیرا ".4

:الوضعیة اإلدماجیة
تریده أن یكون مثل النملة مثابرا للنجاح ، الّسنة الخامسةالحظت صدیقك متهاونا یائسا بعد أن أعاد 

بالشهادة .
تحتهما .الصفة مسطراو المثابرة كالنمل مستعمال  فعل األمرو اسطر تحثه فیها على الجد08أكتب فقرة من 
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وتنفست القدر الّصعداء
ولم تمض غیر لحظات ) النارثم نصبت القدر على، فوضعت في القدر الزیت والبصل،(بدأت األم تعد األكل

حتى نشب نزاع حاد بین مختلف المواد الغذائیة .
وحاول أن یرمي البصل ، وتطایر شرره، وشرع البصل یسبح على سطحه فغضب الزیت، بدأ الزیت في الغلیان

النزاع .حّدةلكن اللحم تدخل بتوابله فهدأ من، خارج القدر
، فانكمش اللحم، وغیر لونه، وتخلله، فغمر اللحم، للمعركة من جدیدوراح یعد ، یستسلمغیر أن الزیت لم 

واستأنف المعركة .، فثارت ثائرته، لحیلة اللحمالزیتربح المحركة . وعندئذ تفطن محاوالوأفرز ماءه 
ألن ، لكن محاولتها باءت بالفشل، ولما وصلت الطماطم حاولت بدورها فرض سیطرتها على كل ما في القدر

وأصبح سیدا للموقف .، والنت له جمیع األطراف المتنازعة، نزل على إثرها  بالمیدانالماء 
في المرق . ثم حلت البطاطا سابحا، وصار الكّل یتراقص ویتصارع، اشتّدت المعركة، ولما غلى الماء

وتنفست القدر فأطفأت األم الّنار ، فهدأ الغلیان وأخذت تمتص المرق . إلى أن نضجت األكلة، بالمیدان
الصعداء .

02: أسئلة الفهم
ما المواد التي استعملتها األم لتحضیر هذه األكلة؟.1
اذكر وضعها بالترتیب . .2
بما شبه الكاتب غلیان المواد الغذائیة ؟.3
أدخلها في جملة من إنشائكو اشرح الكلمة التي داخل إطار.4

ن05: أسئلة اللغة
أعرب ما تحته خط من النص.1
استخرج من النص اسما ممدودا.2
غیر ما یجب تغییرهو عّوض األم باألب في الجملة التي بین قوسین.3
أشكل الجملة    "  حاول أن یرمي البصل خارج القدر   ".4

ن03: الوضعیة اإلدماجیة
أكتب فقرة تشرح فیها كیفیة إعداد طبق تحّبه أو شاهدته في التلفاز أو قرأت عنه مستعمال فعال مضارعا 

مجزوما 



5 

96

فهیأ الّلوازم التي یحتاجها في عمله وتجنب الّلجوء إلى ، الّلبیب من استعد لألمور قبل وقوعها
من خصص ، بیب كذلكفال یؤذي غیره بقول أو فعل . والل، غیره .وهو من كان صواًنا للسان

ومازًحا مع المازح . وأنه اَلصدیق الوفي لمن ، فكان جادا مع الجاد، أوقاتًا للجد، و أوقاتًا للهو
والمتسامح الحلیم مع من یعادیه .، یصادقه

:أسئلة الفهم
أكتب ثالث صفات للبیب من خالل النص.1
أكمل :و الحظ.2

لب = عقل           لبیب = ................
شطب الصفات غیر الالئقة باللبیب من خالل النص.3

الكسولالفوضويالمثابرالمتهاونالمهتمالذكي
في المعنى .( متعاكستان )استخرج من النص كلمتان متضادتان .4

:أسئلة اللغة
حول ما بین قوسین حسب الضمیر المسند إلیه.1

(الحلیم)  مع من (یعادیه)  .و(المتسامح)  ، وأنهما (َالصدیق) (الوفي)  لمن (یصادقه)
ضع الّشدة إن وجدت  " فكان جادا مع الجاد "و أشكل الجملة التّالیة.2
صنف الكلمات التالیة في الجدول.3

بقولٍ –صّوانـًا –الّلبیُب 
اسم منصوباسم مجروراسم مرفوع

:الوضعیة اإلدماجیة
ال بد أنك أحببت أن تكون لبیبا و ، عرفت من هو اللبیب

ي تعبیرك أسلوب أصدقائك كي تكون لبیبا عاقال مستعمال فو أسطر عن كیفیة تعاملك مع جیرانك8أكتب في 
نهي مسطرا تحته .
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عداد من األكبر الى األصغررتب األ
140,25 – 14,025 – 142,05 – 140,125 – 140,51



العملیات التالیة عمودیاأنجز
452,223 + 2585,65= 321,002 – 289,302= 45,5 x 5,135=


من مجموع المتمدرسین% 20البنات یمثلمتمدرسا حیث عدد 520في مدرسة 
ما هو عدد البنات؟-
ما هو عدد البنین ؟-



25mوطولها m2 300مساحة أرض 
محیطها؟احسب-



للكیلوغرام الواحد ونقلها الى متجره في عربة دفع 62daمن الطماطم بسعر 5qاشترى تاجر 
800daلصاحبها 

ثمن شراء الطماطم؟احسب-
كلفة الطماطم؟ احسب-

للكیلوغرام83daـ من الطماطم وباع الباقي ب60kgفسد
كمیة الطماطم الصالحة للبیع؟احسب-
ثمن بیع الطماطم؟احسب-
هل ربح التاجر أم خسر؟-



األعداد اآلتیة بالحروف اكتب
4605؛    100000445؛    00090061؛   6005407



رتب األعداد اآلتیة من األكبر إلى األصغر 
6034105-20050047 -710945 -28762.



Oمستقیمین متعامدین في النقطة ارسم
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cm3بـ Oعلى أحد المستقیمین بحیث تبعد عن النقطة Aعلم النقطة 
OAنصف قطرها و Oالدائرة التي مركزها ارسم

المستقیمین المتعامدین و مكان تقاطع الدائرةB ،C ،Dعلم النقط 
المضلع الناتج ارسم



دینارا . 19000خروفا ثمن الخروف الواحد 15اشترى مربي الخرفان 
ماهو ثمن الخرفان التي اشتراها المربي ؟ 

دینارا 26000باع الكبش الواحد بثمن و إذا علمت أنه ربى الخرفان فأصبحت كباشا سمینة
؟ماهو ثمن بیع الكباش

ماهو المبلغ الذي ربحه؟ 
دینارا 25300إذا كان قد صرف على تربیة الكباش مبلغ 

فما هو المبلغ البــــــاقي الذي ربحه ؟ 


أجزاء متساویة 8شریطا وقم بتجزئته إلى ارسم
ه بالحروف اكتبو عبر عنه بكسرو نصف الشریط المعطىارسم
ه بالحروف  اكتبو عنه بكسرعبرو من الشریط المعطىاواحداجزءارسم



حول إلى الوحدات المطلوبة فیما یلي : 
500 dl = ……….. cl 14 cl = ………… ml
250 dl = ………..cl 2437 ml = ………


]FE[منتصف قطعة المستقیم Oعلم النقطة و E ،Fیشمل النقطتین)D(المستقیمارسم
)D(و یعامد المستقیم Oالذي یشمل النقطة Yالمستقیم ارسم

ما نوع الـــــــزوایا الناتجة ؟ 
ینصف إحدى الزوایا إلى نصفین و Oیشمل النقطة)H(مستقیما آخرارسم

سم الزاویة التي تمثل ضعف الزاویة القائمة   


، DA16000جمع محمد مبلغ كریم في جمع ثمنه حیث:و لشراء حاسوب اشترك األخوان محمد
وجمع كریم ضعف ما جمع محمد 
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المبلغ الذي جمعه كریم ؟ احسب-
مـــــاهو ثمن الحاسوب ؟ -

دینارا، وطاولة للحاسوب ثمنها 9600لشراء طابعة ثمنها امالیاإذا علمت أنهما اقترضا مبلغ
دینارا 5500

المبلغ الذي اقترضاه؟احسب-
ما یلزمه ؟ و ماهو المبلغ اإلجمالي الذي دفعاه لشـــــــراء الحاسوب-



األعداد العشریة اآلتیة على شكل كسر عشري اكتب
45.2 ،4.52 ،0.452 ،452.0.



األطوال اآلتیة على شكل عدد عشرياكتب
125 dm 5 cm = …………… 11 m 7cm = ……………….
157 dam 36 dm = ………… 9 km 4 m = ………………..


في منتصفهــــــــــا .Eعلم النقطـــــــــة ، cm6طولها ] CD[قطعة المستقیمارسم
]EC[ةقطعة المستقیمالوطول نصف قطرها Cأنشئ الدائـــــــرة التي مركزها النقطة -
]ED[طول نصف قطرها قطعة المستقیمو Dأنشئ الدائــــــــــرة التي مركزها النقطة -



kg12.5یزن كل صندوق، صنادیق من البرتقال10اشترى تاجر 
ماهو وزن البرتقال الذي اشتراه التاجر ؟ -

DA80د هوأن سعر الكیلوغرام الواحإذا علمت 
د ثمن شراء البرتقال ؟ ج-

DA500ـا إلى متجره بمبلغنقله
كلفة البرتقال ؟احسب-



سم140محیط مربع یساوي 
طول ضلعــــه ؟ احسب

سم13عرضه و 2سم260مساحة مستطیل 
طوله ؟ احسب
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مئتا ألف ومئتان وثالثــــة أعشار
العدد باألرقـــــــام اكتب-1
ــــــــه على شكل كسر اكتب-2
مـــــاهو رقم آالفه و مـــــــاهو رقم آحاده ؟-3



موظفا في دار البلدیة التابعة لبلدیتنا موزعین حسب الجدول اآلتي: 40یشتغل 
النسبــة المئویة الوظیفـــــــــة 

٪30عمال مصلحة الحالة المدنیة
٪10عمال مصلحة االنتخابات

٪25عمال حظیرة البلدیة
٪15عمـــــال التنظیف

٪20الحــــــــراس
عدد العمـــــال في كل وظیفة ؟ احسب-

.من عمال مصلحة الحالة المدنیة مختصون في استخراج عقود الزواج3إذا علمت أن 
أوجد النسبة المئویة لهؤالء العمال في هذه المصلحة ؟  -



؟25في العدد 05كم مرة یتكرر الرقم 
؟45في العدد09كم مرة یتكرر الرقم 



cm6] هو  OAحیث طول القطعة [AوOنقطة ) D(عّلـــم على مستقیم
مستقیما عمودیًا على قطعة المستقیم بحیث یكون منصفًا لها ؟ارسم

المستقیم العمودي؟و Oما هو البعد بین النقطة 


النتائج دون إجراء العملیاتاكتب
 =...........100×15 =..........52 ×100 =.........1000 ×8
 =...........10 ×23 =...........20 ×37 =.........4 ×200





5

5

إذا علمت أن ثمن ، أطفال الحافلة6ومن األبوینفي رحلة خارج المدینة استقلت العائلة المكونة 
دینارًا وثمن تذكرة األطفال نصف تذكرة الكبار.800التذكرة الواحدة هي 

   ماهو ثمن تذكرة األطفال؟
ماهو ثمن تذكرة األبوین؟
ماهو المبلغ الذي تدفعه العائلة؟



كل عملیة من العملیات التالیة :وأنجزانقل
  ......=×54457... ..=+ 42.52245.75 .....=73-958



12.7و12.5عددا عشریا محصورا بین    اكتب
9.16و9.15عددا عشریا محصورا بین   اكتب
23و22عددا عشریا محصورا بین      اكتب

***********************************************************
عدٍد طبیعيٍّ :و األعداد العشرّیة على شكل مجموع كسراكتب

226,17-35,06-230,212-40,6-1,19.


ببالط من نفس النوع .یرید رجل تغطیة فناء منزله 
.m 8عرضه و m 10الفناء على شكل مستطیل طوله 

بالطة .25لتغطیة متر مربع واحد یلزم 
ما هو عدد البالط الالزم لتبلیط هذا الفناء ؟)1
دینار.1500ثمن العلبة الواحدة و بالطة .50تباع البالطات في  علب تحتوي كل علبة على )2

للبالط الالزم ؟كم یدفع هذا الرجل ثمنا 


ما هو رقم اآلحاد في كل من األعداد التالیة ؟ 
150,24-5,05-204,15-15,024

على شكل كسر كل من هذه األعداد .اكتب
12,247–14,01–0,1–147,004-



% .10دینار. خفض التاجر سعره بـ 1500سعر فستان 
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كم أصبح سعر الفستان بعد التخفیض؟


نصف. و لترات3، كان مملوًء بالبنزین، استهلكت منه L 50سعة خزّان سّیارة صغیرة 
كم لترًا من البنزین بقَي في الخزّان ؟



معلمین .10وتلمیذ120شارك فیها ،مدرسة رحلةنظمت 
راكبا . 45استأجر المدیر حافالت لنقل المشاركین تتسع كل حافلة لـ 

 ما هو عدد الحافالت الالزمة لنقل كل المشاركین ؟
دینار ودفعت 150دینارا وكل معلم بمبلغ 50لدفع ثمن استئجار الحافالت شارك كل تلمیذ بمبلغ 

دینار . 900اإلدارة 
 ما هو ثمن استئجار الحافالت ؟



4cmحیث یكون البعد بینهما  BوA) ثم عین علیه النقطتین  (oالمستقیم ارسم
] في منتصفهاABویقطع القطعة [(o)حیث یكون عمودیا على (n)المستقیم ارسم

؟(n)والمستقیم Aمالبعد بین النقطة 


وردات . 8وردة . یرید تشكیل باقات في كل باقة 150عند بائع أزهار  
ما هو أكبر عدد من الباقات التي یمكن تشكیلها ؟



مایلي:أنجز
4h 12min 12s – 45min 24s = 2h 22min + 3h 47min =
4min 10s – 1min 53s = 41min 55s + 1h 23min =


عدٍد طبیعيٍّ :و األعداد العشرّیة على شكل مجموع كسراكتب
226,17–35,06–230,212–40,6–1,19.



ماهو؟) أحد األعداد التالیة یساوي الكسر 1
72.100     ,0.72     ,7.2     ,7.02    ,7200

أنقله : 5.06) أحد الكسور التالیة یساوي العدد 2
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، ، ،


في كل صف نفس عدد التالمیذ . ،صفا15تلمیذ. وقفوا لتحیة العلم في 180في المدرسة 
عدد التالمیذ في كل صف ؟ وما ه



1hبعد مرورBفوصل الى المدینة 13h 45minعلى الساعة Aانطلق قطار من المدینة 
13min

؟Bكم یكون الوقت عندما یصل القطار الى المدینة 


لترات من الحلیب 5لصنع كیلو غرام واحد من الجبن نستعمل 
لترا من الحلیب یومیا لصنع الجبن  .70یستعمل اللبان 

دینارا .50. ثمن كل قطعة 140gیباع الجبن على شكل قطع ذات 
) ما هو عدد قطع الجبن التي یصنعها هذا اللبان یومیا ؟1
) ما هو المبلغ الذي یجمعه هذا اللبان من بیع الجبن خالل األسبوع ؟ 2



أكمــــــل مـا یلي
3.127km=…km…hm…dam 67.5dm=…m
31.6dam=…hm 38m=…dam…m
0.520dm=…..mm 54hm=… km


طولها ضعف عرضهاقاعـــة
؟ما هو محیطها

m 27,5ما هي مساحتها ؟ إذا علمت أن عرضها 


ما هو ؟20.5أ) من بین الكسور اآلتیة یوجد كسر یساوي 
2052520502005
1001001000100

ما یلي :   أنجزب )  
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6.87 x 25 = 450 ÷ 12= 789 - 569.55 =


مبلغ الدفعة ،دفعات6والباقي قسط على da 19000لشراء ثالجة  وغسالة دفع األب للتاجر 
3500daالواحدة 

da 2500إذا علمت أن ثمن الغسالة یزید عن ثمن الثالجة  بــ
ما هو ثمن الغسالة ؟ -
ما هو ثمن الثالجة ؟-



الكسور اآلتیة على شكــــل عدد عشــــــري اكتب



رتب األعداد التــــالیة من األصغـــــر إلى األكبــــــر
2,6-2,58 -2,06-2,571-20,66-20,8-2,57



أكــــــمل ما یلـــي :
60dl  = .. cl 356 dl = ..L
2645 ml = .. dl 25,7 L =  .. dl
250 ÷ 100 = 4859 ÷10 =
654 ÷1000 = 23,45 x 100 =


العملیـــــــــــــات عمــــودیـــــــــــا :أنجز
859+26,45 = 110 – 56,14  = 1274,653 x 54 =


إّال الطابـــق األرضي  m 3,64طابقــــــــــا . ارتفاع كـل طابق 15تتكـــــــــون عمارة من 
.   m4فــارتفــاعه 

؟ـا هو ارتفـــــــاع العمــــارةمـــــ


m 32,2وعرضه  m 45حقل مستطیل الشكل طوله 
ما هو محیط الحقل ؟ 
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ما هي مساحته ؟ 
أجزاء طماطم 4أجزاء بصال  و3أجزاء متساویة فـغرس 10جـــزأ الفالح حقله إلى 

المغروسة بصال وطماطم؟ما هي مساحة األجزاء 
ما هي مساحة األرض الباقیة؟(غیر المغروسة) 



العملیات اآلتیة:أنجز
915 : 100 = 435,5 – 23,25 = 97,03 × 1000 =


أتمم التحویالت اآلتیة:
567 Cm  = …… m ……. Dm…….. cm 43 dm  =…………  m
95 m  =…………. Hm 23 hm =…….…… km


أحمد الذي یبعد بیته عن بیت یرافق زمیلهوفي طریقه إلیها ، 2km: ـتبعد المدرسة عن بیت علي ب
1250mعلي بـ: 

أحمد معا إلى المدرسة.و المسافة التي یقطعها الزمیالن علياحسب


رتب األعداد العشریة اآلتیة من األكبر إلى األصغر
0,50-50,05-0,05-05,00-1,05-05,10



g50غالف كتلته، و g0,3كتلة كل ورقة منهورقة ،100یتكون كتاب من 
كتلة هذا الكتاب.احسب



15000وغسالة ثمنها دینار،22000أراد رجل شراء جهاز تلفاز ثمنه في نهایة شهر فیفري،
دینار

الغسالة معا؟و ما هو ثمن التلفاز-
فاتفق مع البائع على أن یسدد المبلغ المتبقي با لتقسیط دینار فقط،10000ولكن هذا الرجل معه 

دینار 2500أشهر، بشرط أن یدفع مبلغا إضافیا قدره 5لمدة 
المبلغ الذي بقي علیه دفعهاحسب-
مبلغ كل قسطاحسب-
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رتب السعات اآلتیة من األكبر إلى األصغر : 
35,07 DL – 15 DL – 0,125 L – 45 CL



780gتزن علبة حلوى
حبة ؟30ما هو وزن القطعة الواحدة من الحلوى إذا علمت أن العلبة تحتوي على 



مساحتان مختلفتانو شكلْین لهما نفس المحیطارسم


قارورةو da7,5حیث ثمن الرغیف الواحد ، رغیفا للمطعم المدرسي36ر مدرسة اشترى مدی
da800غاز صغیرة الحجم بـ :

da2000من فئةةمالیةأعطى المدیر التاجر ورق
للمدیر؟فما هو المبلغ الذي یعیده التاجر



، m 36حدیقٌة مستطیلٌة طولها 
طولهاعرضها إذا كان یساوياحسب



أكمل:
…… ÷ 10 = 3,7
……. ÷ 100 = 465,85
……. ÷ 1000 = 6,235


ما یلي :أنجز
7h 12min – 5h 43min = ......
34min 25s + 1h 35min 48s = ……
10h 20min 15s x 3 = ……


L2ماء جافیل ثم أفرغه في قارورات سعة الواحدة L300اشترى بقال 
التي مألها ؟القاروراتما هو عدد 
DA50,50الواحدة بـ:القارورةباع البقال 
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؟القاروراتما هو ثمن بیع كل 
.da 10، وثمن القارورة الواحدة da 9000إذا كان ثمن شراء الجافیل 

؟ما هو ربحه


رتب الحجوم التالیة من األكبر إلى األصغر
24 dl - 10 ml – 0,125 cm3 = 0,245 dm3



من بدء الملء توقف عمل المضخة.3hلكن بعد 5hفي 1250Lیمتلئ خزان ماء سعته 
ما هو حجم الماء ؟ -
ما هو عدد اللترات الالزمة لملء الخزان ؟و -



من عدد التالمیذ.%45تلمیذ. تمثل نسبة البنات 360في مدرسة یوجد 
عدد البنات ثم عدد البنیناحسب



جد عدد خفقات جناح الحمامة في:،خفقة15یخفق جناح حمامة في الدقیقة الواحدة حوالي 
12min      ,27min     ,10min



.]OM[وطول نصف قطرها هو طول قطعة المستقیم Oالدائرة التي مركزها النقطة ارسم
Oرأسها COBزاویة قائمة ارسم

لرسم الزاویة القائمة؟ Cكم وضعیة للنقطة 


المناسب:بسط اكمل بكتابة ال



رتب الكسور التالیة ترتیبا تصاعدیا



في المرحلة الثانیة1200mفي المرحلة األولى و4kmقطع دراج 
ماهي المسافة التي قطعها الدراج؟ 
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900mحیث أن بعدي أرضه،في الیوم الواحدیحرث فالح مساحة من أرضه مقدارها
لي:على التوا200mو

haثم aمساحة األرض الكلیة معبرا عنها بـ : احسب
ا كلها ؟كم من یوم یلزمه لحرثه

دقیقة ؟45وساعات7یومیاكم ساعة تلزمه اذا كان یشتغل 


108km/hبسرعة 35minقطع دراج المسافة بین مدینتین في مدة 
لمدینتینأوجد المسافة بین ا



g90كمیة السكر في الحلوى هي ,g360صنعت سیدة قطعة حلوى كتلتها 
ما هو الكسر الذي یمثل نسبة السكر في الحلوى؟



:رتب ترتیبا تنازلیا األعداد اآلتیة
0,5  ,50   ,50,5  ,50,05    ,55,05    ,55,5   ,5



29واألصغر من 6األكبر من 3ما هي مضاعفات العدد 
من بین األعداد التالیة استخرج األعداد الزوجیة  :

59 ,254 ,201 ,3502 ,1008 ,65,196
ما یلي:أنجز

451÷17=........
1458÷14=.......


للقنطار الواحد یحتوي الصندوق الواحد على 450daصندوقا من البرتقال بـ 20اشترى تاجر 
25kg

ما هو وزن البرتقال بالقنطار؟
اء البرتقال؟ما هو ثمن شر 

من ثمن الشراء%5كلفه نقل البرتقال 
ء البرتقالكلفة شرااحسبمصاریف  النقل  ثم احسب

150daباع التاجر الصندوق الواحد بـ: 
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من بیع كل البرتقال؟ما هو ث
كم ربح التاجر؟



72,4ومن السكر في الیوم األول57KGباع تاجر  KGفي الیوم الثاني
من السكر قبل البیع ؟157,5KGكمیة السكر الباقیة اذا علمت  أن التاجر كان یملك احسب



یملؤه صاحبها كل یومین40Lسعة خزان سیارة 
أیام؟8* ما هي كمیة البنزین المستهلكة في 
؟22,25DA*  وما ثمنه إذا كان اللتر الواحد منه 



9hكان عمله فوصل إلیه على الساعةقاصدا م8h 14minانطلق محمد من بیته على الساعة  
11min

مدة تنقله احسب


وعرضه نصف طوله , أحاطه بسیاج وترك بابا 168mیملك فالح حقال مستطیل الشكل طوله 
5mعرضه 

مساحة الحقلاحسب* 
طول السیاج احسب* 

da 11.36* ابحث عن ثمن السیاج اذا كان سعر المتر منه 


240 min = ……………h ……………..min
96.4 : 100 = …………...…………………….
29 dam² = ………………A = …………..m²
14 ha = …………………… A


min 45واستغرق الشوط األول min 55وكرة القدم على الساعة السابعةبدأت مقابلة في 
ــ متى ینتهي الشوط األول ؟



.8mوعرضه m 10فناء منزل مستطیل الشكل طوله  
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مساحته ؟ احسب
1mبالطة في كل  25یرید صاحبه تغطیة فناء منزله ببالط من نفس النوع حیث یلزم 

ما هو عدد البالط الالزم لتبلیط هذا الفناء ؟
بالطة .50تباع البالطات في علب تحتوي كل علبة على 

ما هو عدد العلب ؟


cm2 1600مساحة مربع 

جــــد طول ضلعه


كل كسر عشري على شكل عدد عشري اكتب
0,001-8,605-4,07-24,5



من القماش 9تین یلزمنا فساةلخیاطة تسع
فستانا؟12فساتین ؟ 6كم مترا یلزمنا لخیاطة 



؟74للحصول على 73,48ما هو العدد الذي نضیفه للعدد 
؟ 100للحصول على 73,48ما هو العدد الذي نضیفه للعدد 
؟ 74,48للحصول على 73,48ما هو العدد الذي نضیفه للعدد 



da 9750ومصاریف المنزل da 1200علما ان مصاریفه da 640یتقاضى عامل یومیا 
ومصاریف استهالك الماء ربع مصاریفه.

ابحث عن جملة مصاریف هذا العامل شهریا.
كم دینارا یوفره شهریا؟

؟da 24550شهر شراء ثالجة ثمنها 16هل یستطیع بعد 


أتمم المساویات التالیة
6m²= …………dm² 5cm²=..………mm² 2km²=………m²


=  مكان النقط ، <، ضع الرمز  >
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6,8...................3,8 23,45 ...............129,6
0,001...........10,001 21,4 .............21,40



متتالیینین عددین طبیعیین أحصر كل عدد عشري ب
...........................<1.568<..........................
...........................<15.68<..........................

 ............................<2.25<...........................
...........................<22.3<............................

...........................<0.223<......................... ..


25mعرضهاو 30mأراد علي بناء مسكن عائلي على قطعة أرض مستطیلة الشكل طولها
مساحة قطعة األرض ؟       احسب

.9mبنى مسكنا مرّبع الشكل طول ضلعه = 
؟مساحتهاحسب
؟     المساحة الباقیةاحسب



األعداد اآلتیة على شكل كسوراكتب
26,146 -2,74-74,3-634,5–2,6



عمودیا ما یلي احسب
27,75 +253,7 +15
126,7 +8,731 +37,50



لترا حلیبا14تعطي البقرة في الیوم الواحد 
كم لترا تعطي هذه البقرة في األسبوع؟-
كم لترا تعطي هذه البقرة في أسبوعین؟-



da 25000وتلفازا ثمنه da 27000اشترى أبو مصطفى ثالجة ثمنها 
da 1750وطاولة ثمنها 
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ما صرفه أبو مصطفىاحسب


m45وعرضهاm280یملك رجل قطعة أرض مستطیلة محیطها 
مساحتها؟احسب

DA84,5أحاطها بسیاج ثمن المتر الواحد 
ثمن السیاج ؟احسب

m25مربعا طول ضلعهخصص لغرس األزهار جزءا 
والباقي لغرس أشجار متنوعة 

المساحة المخصصة لزراعة األشجار؟احسب


كل عملیة من العملیات التالیة :وأنجزانقل
958 – 73 = 245,75 + 42,52 = 25,12 × 12,6 =


12,7و12,5عددا عشریا محصورا بین    اكتب
9,16و9,15عددا عشریا محصورا بین   اكتب
23و22عددا عشریا محصورا بین      اكتب



جوهرة.2468جوهرة  وعند سعاد 2268عند مریم 
جواهر .10ترید كل منهما صنع عقود ذات 

یمكنها صنع أكبر عدد من العقود ؟أي البنتین 


رتب األعداد العشریة اآلتیة من األكبر إلى األصغر
0,50-50,05-0,05-05,00-1,05-05,10



النتائج دون إجراء العملیاتاكتب
 =...........100×15=..........52 ×100 =.........1000 ×8

 =...........10 ×23 =...........20 ×37 =.........4 ×200


العملیات اآلتیة:أنجز
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915 ÷ 100 435,5 – 23,25 =
97,03 × 1000 = 213,03 + 15=


أتمم التحویالت اآلتیة:
567 Cm    =........m....... dm....... cm - 43 dm  =........m

- 95 m  =……. hm23 hm =……..km


ما هو رقم اآلحاد في كل من األعداد التالیة ؟ 
1540,24-362,05-2001,15 -3720,024

على شكل كسر كل عدد من  األعداد السابقة اكتب


m60وعرضها  m25400قطعة أرض مستطیلة الشكل مساحتها  
محیطها .احسب

DA7500ما هو ثمن شرائها إذا كان ثمن المتر المربع


مایلي:أنجز
4h 12min 12s – 45min 24s = 2h 22min + 3h 47min =


أكمــــــل مـا یلي
31,6 dam = …….hm 3,127 km = ……km…..hm…..dam
67,5 dm = ……..m 38 m = …..dam…..m
0,520 dm = ……..mm 1000 mm = …………. m


اعـــة طولها ضعف عرضهاق
؟ماهو محیطها

m 7,5إذا علمت أن عرضهاوماهي مساحتها؟


ما هو ؟20.5من بین الكسور اآلتیة یوجد كسر یساوي 

، ، ، ،
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مایليأنجز
789 – 569,55 = 450 ÷ 12 = 6,87 × 25 =


.m7وعرضها m 10طول ساحة منزل 
مساحتها؟احسب
محیطها؟ احسب



رتب السعات اآلتیة من األكبر إلى األصغر : 
LC45-L125,0-DL15-DL07,35



قارورة غاز و da7,5رغیفا للمطعم المدرسي حیث ثمن الرغیف الواحد  36اشترى مدیر مدرسة  
.da150صغیرة الحجم بـ 

da200أعطى المدیر التاجر ورقتین مالیتین من فئة
فما هو المبلغ الذي یعیده التاجر للمدیر؟



مستطیالت متطابقة 3، نقسمه الى 120mحقل مربع الشكل محیطه 
ماهو محیط كل شكل ؟ 



مایلي:أنجز

7h 12min – 5h 43min =
34min 25s + 1h 35min 48s =
10h 20min 15s x 3 =


الى األصغررتب الحجوم التالیة من األكبر 
24dl - 10ml - 0.125 cm3- 0.245 dm3



%2.5مقدار الزكاة الذي یدفعه هذا الرجل اذا كانت النسبة هي ، احسبda146528لرجل مبلغ 
فأخذ األول الثلث وأخذ الثاني الباقي، قسم الرجل مابقي من ماله على ولدیه



5

19

مقدار المال الذي أخذه كل ولداحسب


3cmتبعد عنه بـAوعلم النقطة Dمستقیما ارسم
Bفي النقطة Dویقطع المستقیم Aمستقیما یشمل النقطة ارسم
Cویقطعه في النقطة Dویكون عمودیا على المستقیم Aمستقیما یشمل النقطة ارسم

الناتج عن تقاطع  هذه المستقیمات ؟ماذا نسمي الشكل 


ط المناسباكمل بكتابة البس



رتب الكسور التالیة ترتیبا تصاعدیا



:رتب ترتیبا تنازلیا األعداد اآلتیة
0,5-50-50,5-50,05-55,05-55,5-5



األعداد اآلتیة على شكل كسوراكتب
26,146 -2,74-74,3-634,5–2,6



عمودیا ما یلي احسب
27,75 +253,7 +15
126,7 +8,731 +37,50



؟40mوطوله m2 1200ما عرض مستطیل مساحته 
؟DA80000بـالواحد منهماهو ثمن بیعه إذا بیع اآلر



m1800مربع محیطه 
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مساحتهاحسب


% 25مرشحا نجح منهم 40تقدم إلى امتحان شهادة سیاقة السیارات 
عدد الراسبین ؟احسب



رتب األعداد التالیة من األصغر إلى األكبر :
120,5-1,205-12,05-12,34 -12,5



كیلوا غرام 39شجرة برتقال تنتج  كل واحدة 18یوجد في بستان فالح 
دج 190كیلوا غرام وباع الكیس الواحد بـ 9وضع البرتقال في أكیاس ذات 

غلة البرتقال التي جناها الفالح ؟احسب
ثمن بیع البرتقال؟احسب



عمودیا ما یلي احسب
27,75 +253,7 +15
126,7 +8,731 +37,50



:حول ما یلي إلى المطلوب
250 mm =….…..cm 3600 m =........km
475 dal   =….....…..hl 25 kg =..........g
6 t    = ….....….q 82min=…...…h…....min


الحظ الرسم ثم استخرج جمیع القطع المستقیمة الممكنة :

DB          CA


قاعدتها.؟وارتفاعهاm126ماهي مساحة أرض مثلثة الشكل طول قاعدتها 


دینارا 750اشترى عبد الرؤوف ثالثة كتب ثمن الكتاب األول 
دینار30دینار وثمن الثالث ینقص عن األول بـ 25والثاني یزید عن األول بـ
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ثمن الكتب؟احسب
دینارا35إذا علمت أنه بقي معه ما هو المبلغ الذي كان عنده؟



المبلغ دراجةاشترى بـ Da3548عند علي 
ما هو ثمن الدراجة؟

كم بقي معه؟


في مدة ساعتینkm270قطعت سیارة مسافة 
ما هي السرعة المتوسطة لهذه السیارة؟



للكراسة الواحدة Da25كراس في حزمتین بـ3500اشترى مكتبي 
ما هو عدد الكراریس في كل حزمة ؟

ما هو ثمن شراء الكراریس؟


>)، =، <العالمة المناسبة مكان النقط  (ضع
2,75  ......27,5166,00 ......1665 ×5 ......5+5



عن مدینتنا KM 118تلمیذ في رحلة مدرسیة إلى مدینة تبعد بـ 30نقل 
DA45اءــــــوطلـب شـركة الهن،دینار للكیلومتر الواحدDA60طلبت شركة الوئام لنقل المسافرین

للكیلومتر الواحد.
إذا اختارت المدرسة شركة الهناء؟ما هو المبلغ الالزم لهذه الرحلة

دینارا 350إذا دفع كل تلمیذ 
المبلغ الباقي لشراء وجبات الغذاءاحسب



.min45في km18قطع دراج مسافة 
ي سرعته المتوسطة في الدقیقة ثم في الساعة؟ماه



.DA67فإذا كان ما عند مصطفى یزید عما عند خالد بـ DA487عند مصطفى وخالد معا  
المبلغ الموجود عند كل واحد منهما؟احسب-
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أشهر5% سنویا لمدة 7بفائدة  DA18000استثمر تاجر مبلغ من المال قدره  
.فكم دینار قبض في نهایة المدة -



دینارا 35صحنا سعر الواحد 125اشترى تاجر في الشهر األول 
للصحن الواحد .DA42باع الباقي بـ، صحون6أثناء النقل تكسرت 

ثمن الصحون  ؟احسب-
ثمن الربح ؟احسب-

.DA5200صحن بـ130في الشهر الثاني اشترى 
ما هو ثمن شراء الصحن الواحد؟ -



العملیاتأنجزصحح األخطاء ثم 



.DA180000أشهر بـمبلغ 10استأجرت حنیفة منزال لمدة 
مبلغ الكراء للشهر الواحد؟احسب-
ما هو مبلغ كراء عام واحد؟-



برنامج إنشاء تصف فیه مراحل رسم الشكل المقابل لشخص اكتب
لم یشهده حیث یكون وصفك كافیا إلنشاء هذا الشكل



.حددهأحد هذه األعداد یساوي الكسر -أ 
1300ـ  1,03ـ   1,3ـ    0,13ـ  13,100

استخرجه4,08أحد هذه الكسور  یساوي العدد   -ب 
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.خفقة20یخفق جناح العصفور في الدقیقة 
أوجد عدد الخفقات في:

1h
1h 30 min
30 min


لشراء حاسوب اشترك كل من دحمان وأخیه رضا في  جمع ثمنه 
أخوه.وجمع رضا ضعف ما جمع Da16009.50جمع دحمان 

المبلغ الذي جمعه دحمان ؟احسب-
ثمن الحاسوب؟احسب-



:باكتشاف الرقم بدال من النجمةأكمل المجامیع التالیة
35,147 + **8*** =
*579 + **** = 6800
**** + 1254 = 5397


L37500خزان مملوء بالماء سعته
سعة هذا الماء واستعمل في المرة الثانیة   استعمل صاحبه  

ما هي كمیة  الماء المستعملة في المرة األولــى؟-
ما هو كمیة الماء  المستعمل في المرة الثانیة ؟-
ما هي كمیة الباقیة في الخزان ؟-



cm 19,78وعرضهcm 23,26مستطیل طوله
أوجد مساحته  ثم محیطه ؟-



استخرجه .أحد هذه األعداد یساوي الكسر 
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6200ـ  6,02ـ   6,2ـ    0,62ـ  26,100
استخرجه5,06أحد هذه الكسور یساوي العدد -أ 



رتب األعداد التالیة:
5,1-8-6,1-8,01-4,02-24,5-3-1,5



ساعات من بدء العمل توقف عمل 3ساعات لكن بعد 5في 1250یمتلئ خزان ماء سعته 
المضخة .

ماهي كمیة الماء في الخزان التي ضخت في الخزان؟-
كمیة الماء الالزمة لملء الخزان؟احسب-



570لحما بسعر kg 2ذهب كمال إلى السوق فاشترى  DAللكیلوغرام الواحد
75من الفول بـ 5kgو  DA2وkg 150من التمر سعر الكیلوغرام منه DA

العلم أن كمال دفع المبلغ في قسطین (على دفعتین )مع 
ما هو ثمن البضاعة؟-
ما هو المبلغ الذي یدفعه في كل قسط ؟-



انقل وانحز كل عملیة من العملیات التالیة 
1528 x 98 = 245,12 x 100 = 21000 – 6897 =


كل كسر من الكسور التالیة في شكل عدد عشري:اكتبأـ 

كل عدد عشري في شكل كسر .اكتبب ـ 
0,33-0,003-120,01-12,40-0,75



% منها لملجإ األیتام 20وجبة یومیا توجه 450یعد مطعم 
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؟إه للملجهعدد الوجبات الموجاحسب-


ثالثة أضعاف عرضههطولو m 50مستطیل الشكل عرضه حقل 
ماهي مساحته؟ -

مساحة الحقلتساوي االشكل مساحتهأنشئت داخله حدیقة مربعة 
ماهي مساحة الحدیقة ؟

قمحامتبقیةزرعت المساحة ال
.المساحة المزروعة قمحااحسب

kg8,5ینتج المتر المربع الواحد
كمیة القمح التي أنتجها الحقل؟ احسب



إلیك مواقیت اإلفطار واإلمساك لشهر رمضان :
اإلفطاراإلمساك

5 h 45 min18 h 40 minأول یوم من شهر رمضان
5 h 30 min18 h 55 min من شهر رمضان15الیوم
5 h 15 min19 h 10 minالیوم األخیر من شهر رمضان

ما هي مدة الصوم في الیوم األول ؟-
اإلمساك للیوم األول والیوم الخامس عشر ؟تي الفرق بین موقاحسب-
الفرق بین مواقیت اإلفطار للیوم األول واألخیر؟احسب-



أكمل مایلي:-
240=......×243500=10×......

64000=1000×.......82400=100×......
8,65=100÷......58=.....÷5800



18أصـبح عنـد عبـد الرحمـان كریـة بعـد أن لعبـا معـا12كریة ولعبـد الرحمـان 45عبد الوهاب عند
كریة .

ما هو عدد الكرایات الباقیة عند عبد الوهاب؟-
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12,7و12,5عدد عشریا  محصورا بین اكتب
9,16و9,15عدد عشریا  محصورا بین اكتب-
23و22عددا عشریا  محصورا بین اكتب-



kg25صندوقا من التمر، یحتوي كل صندوق على20اشترى بائع فواكه 
ما هو وزن التمر؟-
دج ؟75ما هو ثمن شراء التمر إذا علمت أن ثمن الكیلوغرام الواحد هو-

% من ثمن الشراء 8تمثل مصاریف النقل  
مصاریف النقل؟احسب

دج 90باع الكیلوغرام الواحد بـ -
ما هو ثمن بیع التمر؟-

فائدة البائع التي جناها من التمر؟احسب


كل عملیة من العملیات التالیة : وأنجزانقل
958 – 75 = 245,75 + 42,52 = 457 × 54 =


12.7و12.5عددا عشریا محصورا بین اكتب
9.16و9.15عددا عشریا محصورا بین اكتب
23و22عددا عشریا محصورا بین اكتب



رتب األعداد العشریة اآلتیة من األكبر إلى األصغر
0,50-50,05-0,05-05,00-1,05-05,10



النتائج دون إجراء العملیاتاكتب
 =...........100×15 =..........52 ×100 =.........1000 ×8
 =...........10 ×23 =...........20 ×37 =.........4 ×200



العملیات اآلتیة:أنجز
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123,89 – 89,254 = 258,2 × 25 =
456,58 + 69,874 = 12,98 x 76 =


مایلي:أنجز
4h 12min 12s – 45min 24s = 2h 22min + 3h 47min =
4min 10s – 1min 53s = 41min 55s + 1h 23min =


ضعف عرضهاقاعة طولها 
m 27,5محیطها مساحتها؟ إذا علمت أن عرضها احسب



رتب السعات اآلتیة من األكبر إلى األصغر : 
LC45  .L125,0 .DL15  .DL07 ,35



رتب الحجوم التالیة من األكبر الى األصغر
0,245 dm3 - 24 dl - 10 ml - 0,125 cm3



اكمل بكتابة البسط المناسب



رتب الكسور التالیة ترتیبا تصاعدیا



12,7و12,5:عددا عشریا محصورا بیناكتب
9,16و9,15: عددا عشریا محصورا بیناكتب
23و22: عددا عشریا محصورا بیناكتب



هو رقم اآلحاد في كل من األعداد التالیة؟ ام
150,24-5,05-204,15-15,024

على شكل كسر كل من هذه األعداد .اكتب
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ماهو؟) أحد األعداد التالیة یساوي الكسر 1
172,100-0,172-17,2-17,02-17200

أنقله : 15.06) أحد الكسور التالیة یساوي العدد 2
،،،



الكسور اآلتیة على شكــــل عدد عشــــــري اكتبأ )  

ب ) رتب األعداد التــــا لیة من األصغـــــر إلى األكبــــــر
2,6-2,58 -2,06-2,571-20,66-20,8-2,57



أكــــــمل ما یلـــي :)أ
60dl  = .. cl 356 dl = ..L 2645 ml = .. dl
25,7 L   =  .. dl 4,7dl = ....c l 250 ÷ 100 =
4859 ÷10 = 654 ÷1000 = 123,56 x 1000 =

العملیـــــــــــــات عمــــودیـــــــــــا :أنجزب) 
859+26,45 = 110 – 56,14 = 1274,653 x 54 =


مایلي:أنجز
7h 12min – 5h 43min = 34min 25s + 1h 35min 48s =

10h 20min 15s x 3 =


:رتب ترتیبا تنازلیا األعداد اآلتیة
0,5-50-50,5-50,05-55,05 -55,5-5



مایلي:أنجز
451÷17=........
1458÷14=.......
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123.14DAسعر الّسهم األّول ، سهمًا في البنك الوطني الجزائري15اشترت مؤّسسة " أدكور" 
.14.23DAوالباقي سعرها 

ما هو مجموع هذه األسهم  ؟ .1
من ثمن األسهم؟ 15%ما هي حّصة الشریك من هذه األسهم إذا علمَت أّن حّصَته تساوي .2



وعند شرائها ، 346780.22DAحاسوبا، ثمن الحاسوب الواحد 15اقتنت شركة عمومّیة 
.كتخفیضثمن بیع كل الحواسیب من1/3نَِّعة للحواسیب َخَصَمْت الشركة الُمصَ 

ما هو ثمن الحواسیب قبل التخفیض ؟ .1
ما هو ثمن الحواسیب بعد التخفیض ؟ .2
% من المبلغ اإلجمالّي 7ما هو المبلغ اإلجمالّي بالقیمة المضافة إذا علمَت أّنها تساوي  .3

بعد التخفیض ؟ 


،98879DAمرّتب " أحمد" هو: 
اء % أتاوة لمؤّسسة الكهرب6و% أتاواٍة لمؤّسسة المیاه23و،% منه یذهب لدفع ضرائب الدولة12
دفع أحمد لتلك المؤّسسات ؟ یكم .1
بقي بحوزته ؟ یكم .2



ُخِصَم و بسبب غیابه1233.33DAُخِصَم منه 34698DAمرّتب عامل  في شركة وطنّیة 
4569DAكرسوم تابعة للدولة .6ولصالح البرید %

كم ُخِصَم له من مرّتبه ؟ .1
كم بقي له ؟ .2



طولهسدسعرضها و m 40مزرعة مستطیلة الّشكل طولها 
محیطها .احسب.1
مساحتها .احسب.2

؟ cm 20أراد صاحبها أن یبّلطها فكم بالطة یحتاج إذا علمَت أن طول ضلعها 
؟ 14,12DAكم ثمن الّتبلیط إذا علمَت أّن ثمن البالطِة الواحدِة هو : .3
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عرضها و m 964مسجدًا على قطعة أرٍض یبلغ طولها و أرادت بلدّیة " بئر الخادم " أْن تبنَي مدرسةً 
346 m ، اإلجمالّیة  .من المساحة ¼  علمًا أنَّ مساحتها ( مساحة المدرسة ) هي

ما هي المساحة المدرسة ؟ .1
ما هي مساحة المسجد ؟ .2



أحیط بثالثة ضفوف من األسالك الشائكة  ، 12Mعرضه و 75Mحقل مستطیل الشكل طوله 
عمودًا حدیدّیًا . 66ُمثبََّتٌة على 

ما هو طول الّسلك الُمْسَتْعَمل ؟ .1
؟ 58DAالُمْسَتْعَمل إذا علمَت أّن سعر المتر الواحد هو : ما هو ثمن الّسلك.2
أجرة العّمال هيو 240DAما هي ُكلفة تسییج الحقل ِعْلمًا أنَّ ثمن العمود الواحد هو.3

1400DA ؟


بثالثة صفوف من الشریط الّشائك . 206Mأحیط حقل مرّبع الشكل طول ضلعه 
ُترَكْت من دون 20Mِعْلمًا أنَّ فتحة باب الحقل عرضها  ، ما هو طول الشریط المستعمل.1

تسِییج ؟ 
؟ 24DAما هي كلفة الّتسِییج إذا كاَن ثمُن المتِر من الّشریِط الشَّائِك هو : .2



مختلفتان .مساحتان و المحیططوللهما نفسما هما الشكالن اللذان 


. min 5من الدقیق في كیٍس واحٍد في ُمدَِّة  kg 24ُتْفِرُغ آلٌة 
كیسا ؟ 16، كیسا12، أكیاس6ما هو وزن .1
كیسًا  ؟ 24ما هي المّدة الُمْسَتْغَرقة لملء .2



M²2,14المساحة اإلجمالّیة لكّل مائدة  ، مائدة2300صنعْت شركة إنتاِج الخشِب 
كم هي مساحة الخشب المستعمل ؟



لحرِث  قطعِة أرٍض . h 12فإذا اسُتْعِمَل  هذا الجرّاُر لمّدِة ، A/h 120یحرث جرّاٌر  
ما هي مساحة هذه األرض ؟ .1
400إذا علمَت أنَّ القطعة مستطیلة طولها .2 m
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ما هو عرضها ؟ .3


KM 40من البنزین في كل 6Lتستهلك سیارة 
؟200KM ،250KM ،300KM ،350KMما هو عدد الّلْتراِت  التي تْسَتْهِلُكَها في .1
اشرح الّطریقًة اّلتي استعمْلَتَها ..2
: 45DA: أكمل الجدول األتي إذا علمَت أّن ثمَن الّلتر الواحِد  هو.3

)Lعدد الّلترات (
).DAالثمن( 



. 10CMلّطباشیر مّكعبة الشكِل طول حرفها ایحتوي صندوق على ُعلب 
؟ 20CMعرضه و 40CMما هو حجم الّصندوق إذا علمَت أّن طوله .1
ما هو حجم علبة الطباشیر ؟ .2
ما هو عدد علب الطباشیر الممكن وضُعها في الصندوق ؟ .3



بعد تحمیض األفالِم ألصق ، لقطةً 32أفالم في آلة تصویر حیث یتضّمن كلُّ فلٍم 6استعمل مصّور 
صوٍر بكّل صفحٍة من دفتٍر الّتذكار .6
ما هو عدد الصفحات التي ألصق علیها الصور كاملًة ؟ .1
ما هو عدد الصور المتبّقیة ؟ .2



.% من ثمنها12فإذا َخفََّض التّاجر للمشتري 98000DAثمن ثّالجة 
فكم یصیر ثمن الثّالجة ؟ 



باعا الثّالجات ، ثّالجةً 23في الثاني و ثّالجةً 43في المحّل األول ، تجاریْینیملك أخوان َمَحلَّْیِن 
29468DAاقتسما الثمن بالّتساوي .و للواحدة

ما هو المبلغ الذي تسّلمه األخوان  ؟ .1
ما هو المبلغ اّلذي یأخذه ُكلَّ واحد ؟ .2
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أفرغ فیه في ، 2.4Mارتفاعه و 14Mعرضه و 20Mطوله حوض على شكل متوازي مستطیالت 
.1235.7M3في المرة الثانیة و من الماء246.5M3المّرة األولى 

ما هو حجم الماء المفرغ في الحوض ؟ .1
ما هو حجم الماء الذي نضیفه لملء الحوض ؟ .2



هذا العلف یكفي لمّدة شهرْین . ، من العلف ألبقاره450,20qیشتري مرّبي أبقار 
% 70أشهر إذا عِلمَت  أّن األبقار تستهلك  8، أشهر 6ما هو وزن العلف الكافي لمّدة .1

الباقي یضّیع  ؟ و من العلف
أشهر ؟ 4ما هو وزن العلف الذي تستهلكه األبقار في مدة شهرین ثّم .2
ما هي نسبة العلف الضائع ؟ .3
وزن العلف الضائع في مّدة شهرین ثّم في مّدة َسَنة ؟ ما هو .4



اكترى جرّارا لحرثها حیث یحرث في ، 344mعرضها و 200mلفّالح أرض مستطیلة الشكل طولها  
. 4hفي مّدة 2300m2الیوم مساحًة  قدرها 

ما هي مساحة األرض ؟ .1
.A ،HAعّبْر عنها بـ : .2
بعد  كم یوم ینتهي الحرث ؟ .3
عدد الّساعاِت الّالزمة للحرِث  . احسب.4



4300clفي الیوم الثّاني و 40clباع في الیوم األّول  ، من الحلیب1400clعند لّبان 
 كم لترًا من الحلیب بقَي عند اللّبان ؟



8,20daسعر الخبزة الواحدة ، خبزًة للمطعم المدرسيّ 63یشتري مدیر مؤّسسة یومّیًا 
 كم یدفع المدیر لصاحب المخبزة ؟



50لصنع و من الماّدة األّولّیة 120qصفیحًة من الحدید یلزمنا 75لصنع 
صفیحًة 120

 بابًا حدیدّیًا  ؟ 122كم قنطاًرا من الماّدة األّولّیة یلزمنا لصنع
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مخّططًا لكمِّیة األمطار المتساقطة خالل سّتة أشهٍر في مدینة الجزائر أنجزثّم ، الحظ الجدول اآلتي
الشَّهرسبتمبرأكتوبرنوفمبردیسمبرفیفريجانفي
كّمیة الّتَساقط60403015104

. اشرح المخّطط


من العصیر . 2clمن السّكر لكّل 20gلتحضیر عصیر من الفواكه یستعمل 
من العصیر ؟ 5lومن العصیر ؟3lما هي كتلة السّكر الّالزمة لتحضیر .1
؟104gما هو حجم العصیر الدي ُیَحلَّى بـ : .2
الجدول الذي یوّضح الوضعّیة الّتناسبّیة الخاّصة بتحضیر العصیر  :أكمل .3

.)gوزن السّكر ( 
) .lسعة العصیر (



علمًا أنَّ وزن الّزبدِة متناسب مع ، من حلیب البقر3lمن الّزبدة یلزمنا 300gللحصول على 
عدد الّلترات من الحلیب . 

؟75lما هي كتلة الزبدة المستخرجة من .1
ما هو وزن الزبدة المستخرجة بالكیلوغرام  ؟ .2



.da/kg 39فإذا باع نصف وزن الطماطم بسعر 2700daمن الطماطم بسعر4qباع خّضار 
سعر بیع الكیلوغرام من بقّیة الطماطم . احسب



، َخصَّص رقعًة مربَّعًة لغرس البطاطا62.34mعرضه و 120mلفّالح حقل مستطیل الشكل طوله 
. 5.40mخصََّص  رقعًة أخرى لغرس البصل مساحتها و 20mطول ضلعها 

المساحة الباقیة .احسب


ُكلَّْف َبنَّاٌء بتبلیط فناِء داٍر على شكل مستطیل ببالطات مرّبعِة الشكل من نفس الَمَقاِس حیث یحتوي 
بالطاٍت .6یحتوي العرض على و بالطة 12طول الفناء على 

َوْضغ بالطات مزركشة و اشترط صاحب الدار على البّناء َوْضَع بالطات حمراَء على أطراف الفناء
الّلون داخَله 
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كم بالطًة مزركشة توجد في الفناء ؟


حیث َیِتمُّ تعبید ، على ثالِث مراحَل 8kmقّرَرْت شركة األشغال العمومّیة تعبید طریٍق طوُله 
2500m130وفي المرحلة األولىdamالباقي في المرحلة الثالثة . و في الرحلة الثانیة

 أِجْب عْنه .و المناسبِجْد السؤال


عدٍد طبیعيٍّ :و األعداد العشرّیة على شكل مجموع كسراكتب
226,17–35,06–230,212–40,6–1,19.



حّول الحجوم التالیة : 
3446cm3= ……… dm 54dm3=……….m3

4.5dm3=……cm 2.7m3=………dm3



من الزیتون .800gومن الطماطم1500gومن البطاطا3kgاشترى ولید 
وزن كّل المشتریات . احسب



؟74للحصول على 73.48ما هو العدد الذي نضیفه للعدد .1
؟ 100للحصول على 73.48ما هو العدد الذي نضیفه للعدد .2
؟ 74.48للحصول على 73.48ما هو العدد الذي نضیفه للعدد .3



مــاهــو رقم المئات في كل عدد من األعداد اآلتیة:
7904–1028–410–480340–4758–45823



وردات.9وردة یرید بها تشكیل باقات تحتوي كل باقة على 78عند بائع الورود 
ماهو أكبر عدد من الباقات یمكنه تشكیلها؟-



احصر كل عدد من األعداد اآلتیة بین عددین عشراتهما متتالیة:
219067–5623–78685



4cmونصف قطرها Oأنشئ دائرة مركزها -1
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بحیث یكونان متعامدینACقطري الدائرة ،ارسم-2
ما نوعه؟ABCDالرباعي الذي رؤوسه النقط ارسم-3



تلمیذا.120ومعلما20نظمت مدرسة رحلة إلى متنزه في الغابة، شارك فیها 
راكبا.35المشاركین تتسع كل حافلة لـ استأجر المدیر حافالت لنقل -1
ما هو عدد الحافالت الالزمة لنقل كل المشاركین؟ -
دینارا ودفعت 150دینارا وكل معلم بـ: 500لدفع ثمن استئجار الحافالت شارك كل تلمیذ بـ: -2

دینار.1000اإلدارة 
ماهو ثمن استئجار الحافالت؟-



احصر كل عدد من األعداد اآلتیة بین عددین مئتاهما متتالیة:
105830–29679–1503



فردا.65یتكون فریق من الكشافة اإلسالمیة من 
أفراد یمكن تشكیله في هذا الفریق؟8كم فوجا من -



عن Bبهـذا الترتیب حیث تبعد A,B,C، عّلم على هـذا المستقیم النقط ( D )مستقیما ارسم-1
C : 2بـcm وتبعدA عنC : 5بــcm.
استخرج كل القطع المستقیمة في الشكل.-2
.BوAاستنتج البعد بین -3



أقسام.5تتكون مدرسة من طابقین كل طابق به 
كرسیا؟38هذه المدرسة علما أن كل قسك یضم كم تلمیذا یمكن تسجیله في-



للصندوق DA 1850صندوقا بــ:17من البرتقال، اشترى تاجر kg 20یحتوي صندوق على 
الواحد.

ماهو ثمن شراء البرتقال؟-1
للكیلوغرام الواحد.140DAباع التاجر البرتقال بــ: -2
البرتقال.ماهو ثمن بیع -
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2000خزان سعته l 250برمیال سعة كل برمیل 50مملوء بالماء، أفرغ منه dl.
أوجد كمیة الماء المتبقیة في الخزان.-



(E) ،مستقیمA,B,C ثالث نقاط منه علما أنCنقطة من القطعة المستقیمة]AB[
CBو = 4cm.
الشكل.ارسم-1
أوجد جمیع القطع المستقیمة في الشكل.-2



.96تلمیذا االمتحان، فنجح منهم 140اجتاز 
عدد الراسبین.احسب-



أكمل ما یلي:
2400 mm = ...............dm 200 dm = ..................m

23 m = ......................... cm


.850DAوتنورة بــ: 1800DAدخلت امرأة إلى سوق المالبس فاشترت فستانا بــ: 
ماهو ثمن المشتریات؟-1
؟4500DAكم دینارا بقي معها إذا علمت أنها دفعت للتاجر -2
ثمن المتر الواحد منه m 9أرادت المرأة أن تشتري بالمبلغ المتبقي قطعة قماش طولها -3

250 DA.
ثمن هذه القطعة؟احسبأ/ 

ب/ هل المبلغ المتبقي لدیها یكفي لشراء القطعة؟


عددا محصورا بین كل عددین من األعداد اآلتیة:اكتب
17.3 <............<  17.4
24.27 <..........< 24.29

14< ............. < 15
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انقل الرسم ولون كل شكل حسب الكسر الموجود تحته:



عمودیا  على هذه القطعة )D(مستقیماارسمثم 6cmطولها ]AB[قطعة مستقیمة ارسم-1
.Aویشمل النقطة 

.cm 4بــ: Aالتي تبعد عن Cالنقطة )D(عّلم على المستقیم-2
.A,B,Cأ/ أكمل رسم المضلع الذي رؤوسه النقط 

ب/ ما نوعــه؟


33cmمحیط المضلع المقابل هو: 
ماهو طول الضلع الغیر معطى ؟-



من الزیت وزن اللتر الواحد منها 100lحیث بداخله Kg 170لتاجر برمیل مملوء بالزیت یزن 
1.4kg (أي اللتر الواحد ) 103.50وثمن بیعه DA.

ماهو وزن البرمیل فارغا؟-1
بیعها؟باع التاجر كل الزیت. كم دینارا قبض ثمن -2



.2200DAمن زیت الزیتون بــ: l5یبیع بقال كل
من هذا الزیت؟l8بكم یبیع -



؟

7.2cm

9.8cm

4.5cm

3

4

1

2

5

6
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10hغادرت سیارة من مدینة جیجل متجهة نحو مدینة قسنطینة التي وصلتها على الساعة 
25min 2بعد أن سارت في الطریق مدةh 15min.

كم كانت الساعة عند انطالقها؟-


رتب األعداد اآلتیة ترتیبا تنازلیا من الیسار إلى الیمین
44.82–44.630–44.70–44.64–44.9–44.625



.4cmطولها ABقطعة مستقیمة ارسم-1
.ABمنتصف القطعة Oعّلم النقطة -2
.AOونصف قطرها القطعة المستقیمة Aالدائرة التي مركزها ارسم-3



للمتر الواحد فاستعملت منها في المرة DA 185بــ: 8.5mاشترت خیاطة قطعة قماش طولها 
.2.25mوفي المرة الثانیة 4.75mاألولى 

ما هو ثمن شراء القطعة؟-1
هو طول القماش الباقي؟ما -2

. كم cm 25استغلت الخیاطة القماش المتبقي لخیاطة منادیل لها نفس الطول، طول الواحد منها 
مندیال خاطت؟



تلمیذا.29أقسام وفي كل قسم 12یوجد في مدرسة 
؟129ما هو عدد اإلناث إذا كان عدد الذكور هو -



.cm 5المسافة بینهما A,Bیشمل النقطتین (f)مستقیما ارسم-1
.Aفي (f)عمودي على المستقیم (k)مستقیماارسم-2
.Bفي (f)عمودي على المستقیم (J)مستقیما ارسم-3
؟(k) ,(J)ماذا نقول عن المستقیمین -4



.8500DAعلى أجرته المقدرة بـــ: 8استفاد عامل من زیادة قدرها % 
قیمة الزیادة.احسب-1
األجرة بعد الزیادة.احسب-2
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.2hفي مدة km 150تقطع سیارة مسافة 
؟375KMما هي المدة الالزمة لتقطع المسافة 



.350mاستصلح فالح حقال مربعا طول ضلعه 
ما هي المساحة المستصلحة ؟

للیوم الواحد.DA 850شغل الفالح عامال مقابل 
أیام؟7ما هي أجرة العامل علما أنه اشتغل 

.120,5DAأحیط الحقل بسیاج ثمن المتر الواحد منه 
محیط هــذا الحقل.احسب

ما هو ثمن السیاج المستعمل؟


العدد المناسب مكان الفراغ:اكتب
4500 = 10 × ……..  = .......100 ÷456

1500 × ..... =1.5 2.6 ÷ ..... =260


لیومین.4500DAاستأجر األب من صاحب المستودع سیارة بــ: 
أیام؟5ما هو المبلغ الذي سیدفعه خالل 



.DA 124كراریس ومجموعة من األقالم بــ : 7اشترى رضا 
40DAثمن الكراس الواحد إذا علمت أن جمیع األقالم ثمنها احسب-1
؟8DAما هو عدد األقالم علما أن القلم الواحد ثمنه -2



.cm 2ونصف قطرها Oأنشئ الدائرة التي مركزها النقطة 
قطر الدائرة.ارسم-1
.A,B,C,Dعلم على الدائرة النقط -2
الرباعي الذي رؤوسه النقط السابقة.ارسم-3



مسافرا واقفا.68مسافرا جالسا و156قطار قلی
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ما هو عدد كل المسافرین؟-1
، وبقي اآلخرون إلى النهایة.48الثانیة في المحطة األولى، بینما نزل في المحطة 35نزل منهم 

كم مسافرا بقي في القطار إلى نهایة الرحلة؟-أ
.500DAإذا علمت أن ثمن التذكرة هــو ؛مدخول القطار في هذه الرحلةاحسب- ب



ساعات.3في مدة 42kmقطع عداء مسافة 
ساعات.7المسافة التي یقطعها في مدة احسب-



.100mوعرضه m 392.04حقل مستطیل الشكل طوله 
مساحة الحقل.احسب-



.100kmمن البنزین في كل L 6,5تستهلك سیارة 
.750kmفكم تستهلك هذه السیارة إذا قطعت -



كیسا من 45وللكیس الواحد،125DAكیسا من الرمل بـ: 112قام مقاول بترمیم منزل، فاشترى 
.1500DAللكیس الواحد، واكترى شاحنة لنقل هذه األكیاس بــ: DA 700االسمنت بـ: 

ثمن شراء الرمل.احسب-1
ثمن شراء االسمنت.احسب-2

المبلغ الذي صرفه المقاول.احسب


الكسور اآلتیة في شكل أعداد عشریة، ثم قم بترتیب هذه األعداد العشریة ترتیبا تصاعدیا اكتب-
باستعمال الرمز المناسب: 

، ،


.h 15 min 2، حیث قطع المسافة في مدة Bمتوجها نحو المدینة Aانطلق دراج من المدینة 
.h 20 min 10ما هو وقت انطالقه إذا علمت أنه وصل على الساعة -



دینار 1000دینارا، حیث أعطى للتاجر ورقتین إحداهما ذات 1395اشترى أحمد بضاعة تقدر بــ 
دینار.500والثانیة ذات 
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المبلغ الذي أعطاه أحمد للتاجر.احسب-1
المبلغ الذي یرده التاجر ألحمد.احسب-2



cm 9، طول قاعدته Bقائما في ABCمثلثا ارسم
قس ارتفاعه



150سعر المتر الواحد منه 7,80mأراد شخص أن یوصل الماء إلى بیته فلزمه أنبوب طوله 
دینارا.2570دینارا، وعداد ثمنه 

ثمن شراء األنبوب.احسب-1
أیام .3دینارا مقابل عمل 2250دفع صاحب البیت للمرصص -2
األجرة الیومیة لهذا المرصص.احسبأ/ 

ب/ ما هي كلفة إیصال الماء للبیت؟


الجدول:صنف األعداد اآلتیة في 
75 ،24 ،81 ،12 ،27 ،15

9مضاعفات 5مضاعفات 2مضاعفات 



أكمل الفاتورة التالیة:
الموادالكمیةسعر الوحدة بالدینارالمبلغ بالدینار

البطاطا405...
الحلیب2...60
الخبز...757.5



من 20minقاصدا مركز إجراء االمتحان فوصلت بعد 7h10minخرجت من بیتك على الساعة 
السیر.

وقت الوصول.احسب-


.6cmطولها ABقطعة المستقیم ارسم-1
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منتصف هذه القطعة.Oعین النقطة -2
.AOطول القطعة احسب-3



6500نجاحك في االمتحان، أقامت عائلتك حفلة، اشترى أبــوك أطباقا من الحلویات بـ بمناسبة
قارورة صغیرة، سعر القارورة 24صنادیق من المشروبات، یحتوي كل صندوق على 6ودینار

دینارا.15.4الواحدة هو 
عدد القارورات.احسب-1
ثمن المشروبات.احسب-2

مجموع ما دفعه األب.احسب


حــــــــول إلى الوحدة المطلوبة 
1h4min =    .     min ; 2h 35 min =    .    min
…… minو .   h = 200 min ; 180 min =     .     h


إناثا . منهم ٪ 60، تلمیــــــــذا200في مدرسة 
ماهو عدد الذكــــــــور ؟ -
ماهي نسبة الذكـــــــور ؟ -



. Aمستقیما آخر یعامده في النقطة و )H(المستقیمارسم
على المستقیم الثاني .Cعلم النقطة و )H(على المستقیمBعلـــــــم نقطة 

.CوBمستقیما آخر یشمل النقطتین ارسم
ما الشكــــــــل المحصل علیه ؟ ما نوعــــــه ؟ 



عرضها نصف طولها .و m460رقعــــــــــة أرض مستطیلة الشكل طولها 
( الدیكامتر مربع ) dam2مساحتها بـ احسب-

mإذا علمت أنه خصص لزراعة الخضر وترك المساحة الباقیة لغرس أشجار مثمرة 245,541
المســـــاحة الباقیة لغرس األشجار المثمرة ؟ احسب-



5مجموع أرقامه و 55األصغر من و 45األكبر من 5عمر رجل من مضاعفات العدد 
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فما هو عمـــــــر الرجل ؟  -


.5h 45 minووقت اإلفطــــار h 45min 6في الیوم األول من رمضان كان وقت اإلمساك 
مدة الصوم ؟ احسب-



t 2,70مرة و 42,5qقامت شاحنة بنقل محصــــــــول الشعیر فنقلت مرتین 
؟فمـــــا هو مجموع محصول الشعیر المنقول بالقنطار -



.m 90عرضها و m 150یملك فالح أرض طولها  
في اآلر الواحد . 12kgغرسها فوال بحیث أنتجت 

مـــــــاهو إنتاج األرض المغروسة ؟ -
:فكــــــر

لزراعة الخضر وترك المساحة الباقیة لغرس أشجار مثمرة m245,541إذا علمت أنه خصص
المســـــاحة الباقیة لغرس األشجار المثمرة ؟ احسب-



احصر كل عدد عشري بین عددین طبیعیین متتالیین  
707,50 -70,7-54,5-16.45.



:مما یأتيعــبر بكسر عن كل عدد عشري
0,5 – 1,457 – 35,12 – 123,457



٪ ذكــــــورا. 40تلمیــذ 370في مدرسة 
جد عدد اإلناث ؟ 

ماهي نسبة اإلناث ؟ 


ساعات 6لمدة و یحرث یومیاm200عرضهاو m800لسـالم أرض مستطیلة الشكل طولها 
.m21600مساحة قدرهــــــا

. haثم بـ  aعبر عنها بـ و مساحة األرضاحسب-
یلزم لحرثها كلها ؟ ایومكـــــم-
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كــــــم ساعة تلزم لحرثــــــها ؟ -


} 1275، 6300، 16، 51، 14535، 34، 1260، 90س= { 
ارمز لها بـ : ص و 9عین بالقائمة مجموعة األعداد التي تقبل القسمة على -أ

ارمز لها بـ : ع و 2عین بالقائمة مجموعة األعداد التي تقبل القسمة على - ب
ع∩ص ما هي العناصر المشتركة بین المجموعتین -ج



سنویـــــةاالحتیاط بفائــــــدةو في صندوق التوفیرDA 96000وضع رجـل مبلغا من المال قدره 
٪ 5قدرها

؟السنةفيعلیهایتحصلالتيالفائدةما
؟سنةبعدحسابهفيیصیرالذياإلجماليالمبلـــــــغما



خصصحیث،نجاحهمابمناسبةوأحمدعمرولدیـــــــهعلىیوزعهاأنأراد، DA 500األبلدى
.األولىالمرتبةعلىلحصولهالمبلغمنلعمــــــر

أحمـد؟أخذكـم


M 120عرضـــــهو M 150طولــــــهمستطیلحقل
مساحته؟مـا

. M 20,5مربعة الشكل طول ضلعه حدیقةفیهغرست
؟المغـــــــروسةاألرضمساحةمـا

. ساعات4الجرارعملفإذاالواحدةللساعةدج500بـالحقللحرثجرارااألرضصاحباكترى
؟الجــــرارلصاحبیدفعهالذيالمبلغمـا

؟DA 6000: ـبمنهالمربعالمتركانإذاالحقلشراءثمنمـــــا


خصصحیث. نجاحهمابمناسبةوأحمدعمرولدیـــــــهعلىیوزعهاأنأراد. دج5000األبلدى
األولىالمرتبةعلىلحصولهالمبلغمنلعمــــــر
؟أحمــــــــدأخذكـــــــم



م120عرضـــــهو م150طولــــــهمستطیلحقل
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؟مساحتــــــــهمـــــــا
. م20.5قطرهانصف. الشكلدائریةحدیقةفیهغرست

؟المغـــــــروسةاألرضمساحةمـــــا
. ساعات4الجرارعملفإذاالواحدةللساعةدج500بـلحرثهاجرارااألرضصاحباكترى
؟الجــــرارلصاحبیدفعهالذيالمبلغمــــا
؟دج2000: بـمنهالمربعالمتركانإذاالحقلشراءثمنمـــــا



: اآلتیةاألعدادبالحروفاكتب
12674-165340 -100540.



. تلمیذا35الواحدالقســــمفيأقســــام،8مدرسةفيیـوجد
؟المدرسةتالمــــیذعددماهو
؟تلمیذا147هوالذكورعددكانإذااإلنـــــاثعددماهو



. CM 4بینهــــماالمسافة. A ،BالنقطتینیشملDمستقیـماارسم
.ABالمستقیــــــمقطعةمنتصفOالنقطةعلـــــــم

الموجــــــودةالمستقیمقطعكلاستخرج
؟تلمیذا147هوالذكورعددكانإذااإلنـــــاثعددماهوالقطـــــعهذهأطوالاكتب



DA 250الواحدةسعرقصصثمانمنهاشترى، المــــــالمنمبلغاأحمدابنهاألبأعطى
DAسعرهاالصغیرألخیــــهولعبة 550 .

؟للقصصاالجماليالثمنمــــــاهو
المصـــــاریفاحسب

DA 100قدرهمبلغلـــــهبقي
؟ألحمــــــداألبأعطاهالذيالمبلغمـــــــاهو



.700mتبعد مدرسة رشید عن بیته بـــــــ 
اءعلى الساعة الثانیة عشر ة یرجع لتناول الغداء. ثـم یعود للدراسة مس

ماهي المسافة التي یقطعها في الیوم ؟
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.الصباحیة فقط. فبعدمایوم االثنین یدرس رشید الفترة إذا علمت أنه 
احسب المسافة المقطوعة خالل أیام األسبوع المقدرة بخمسة أیام



َأنشأ فیه صاحبه حوض مربع الشكل طول ، m30عرضه  و m150حقل مستطیل الشكل محیطه
، وغرس المساحة الباقیة.15mضلعه 

ما هي المساحة المغروسة ؟-
دینارا للمتر الواحد .25حقله بسیاج شائك اشتراه من السوق بـ أحاط الفالح

ما هو ثمن السیاج ؟ -


وآلة راقنة DA 5460 :وقصصا لألطفال بـDA 2450اشترى مدیر مدرسة مقعدا جدیدا بسعر
.بقي معه مبلغ من المالو . DA 2400 :(آلة للكتابة) بـ

.أن المبلغ الذي كان عنده قبل الشراء هو ضعف ثمن القصصإذا علمت 
فما هو المبلغ المتبقي عنده ؟



في الیوم20Lبقرات تحلب كل واحدة 5من الحلیب یومیا ولدیه L 250یحتاج لبان إلى 
للتر الواحد.DA 35یشتري اللبان الحلیب الناقص بسعر
من الحلیبL 50من الزبدة من كل 1Kgیمخض اللبان الحلیب فیحصل على 

دینار. 500دینارا للتر الواحد ویبیع الكیلوغرام الواحد من الزبدة بـ 40یبیع اللبان اللبن بسعر 
ثمن شراء الحلیب الناقص؟احسب. 1
. على كم دینار یحصل اللبان بعد البیع التام ؟2
ه بعد خصم ثمن الحلیب الذي اشتراه ؟.كم دینارا یبقى ل3



12دینارا للصحن الواحد , وعند انزالها لمتجره تكسر منها 65.5صحنا بـ 95اشترى بائع األواني 
دینارا لكل صحن .17صحنا ثم باع الباقي بفائدة قدرها 

ثمن شراء كل الصحون ثم فائدة بیعها احسب
ثمن بیع كل الصحون.احسب



دینارا للساعة الواحدة .50ساعات في الیوم . مقابل 8یعمل تاجر 
یوما)30ماهي أجرته الشهریة علما أن الشهر فیه (
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دینارا، ویوفر الباقي9000إذا كان یصرف هذا الرجل شهریا 
ماهو المبلغ الذي یوفره في الشهر؟

المبلغ الذي یوفره في السنة ؟وماهو 


یومیا . DA 4000,55كل شهــر وتتقاضى زوجته الطبیبة DA 23540یتقاضى عبداهللا
2008ما تتقاضاه الزوجة الطبیبة في شهر مارس احسب
الفرق بینهما .احسب

ماهو دخلهما في هذا الشهر ؟ علما أنهما یسددان فاتورتي الماء والكهرباء المقدرة  بـ 
12285,93 DA



كما اشترى كیسا من السكر بـ ، دینارا للطبق الواحد210,25طبقا من البیض بـ 20اشترى تاجر 
دینارا 50435,75

ماهو ثمن كل البیض ؟-
السكر ؟و شراء البیضماهو ثمن -
البیض ؟و فبكم باع السكر، دینارا128.50إذا خسر التاجر -
و ما هو المبلغ الباقي عنده ؟-



.ha3000قطعة أرض مساحتها 
%20غرس جزء منها بطاطا یقدر بـ 

مساحة الجزء المغروس بطاطااحسب
.Da32,7البطاطا باع صاحبها القنطار الواحد بـقنطارا من 16,8أنتج هذا الجزء 

ثمن بیع البطاطا.احسب
أنهى عمله على و صباحا8h 30minاستعمل جرارا لزرع المساحة المتبقیة فانطلق على الساعة 

.12h 30 minالساعة 
فما هي مدة عمله ؟ 

.Da2400ساعة هي12إذا كانت أجرة 
حب الجرار ؟.فما هي األجرة التي سیتقاضاها صا
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عرضها نصف طولها .و m574رقعــــــــــة أرض مستطیلة الشكل طولها 
( الدیكامتر مربع ) dam2مساحتها بـ احسب-

mإذا علمت أنه خصص لزراعة الخضر وترك المساحة الباقیة لغرس أشجار مثمرة 245,545
المســـــاحة الباقیة لغرس األشجار المثمرة ؟ احسب-



.m 90عرضها و m 150یملك فالح أرض طولها  
المتر المربع الواحدفي 10kgغرسها فوال بحیث أنتجت 

؟ في اآلر الواحدمـــــــاهو إنتاج األرض المغروسة-
فكــــــر 

mإذا علمت أنه خصص لزراعة الخضر وترك المساحة الباقیة لغرس أشجار مثمرة 245.541
المســـــاحة الباقیة لغرس األشجار المثمرة ؟ احسب-



ساعات 6یحرث یومیا ولمدة m200وعرضهاm800لســـــالم أرض مستطیلة الشكل طولها 
.m21600مساحة قدرهــــــا

. haثم بـ  aعبر عنها بـ و مساحة األرضاحسب-
كـــــم من یوم یلزم لحرثها كلها ؟ -
كــــــم ساعة تلزم لحرثــــــها ؟ -



.90mعرضها و ،150mیملك فالح قطعة أرض مستطیلة الشكل طولها 
محیطها.احسب-
مساحتها.احسب-

ترك الجزء المتبقي لزراعة البطاطا.و لزراعة أزهار،20,5mخصص منها جزءا مربعا طول ضلعه 
مساحة الجزء الذي خصصه لزراعة البطاطا.احسب-



ذهب األب إلى السوق لشراء اللوازم التالیة:
Kg3:بطاطا بda50للكیلوغرام الواحد

2kg:طماطم بda35للكیلوغرام الواحد
da1000ثم أعطى للتاجر ورقة مالیة ذات
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كم یرجع التاجر لألب؟
da424.50:ـذهب األب إلى الصیدلیة فاشترى دواء ب

كم صرف إجماال؟


30700دفع ثمن علفها ، دینار16500ثمن الخروف الواحد ، خروفا35اشترى مربي مواشي 
دینار.2000وتكلفة نقلها ، دینار

ما هو ثمن شراء الخرفان ؟-
ما هي كلفة هذه الخرفان ؟-

دینار في الخروف الواحد .1000باع الخرفان فربح 
بكم باع كل الخرفان ؟-



كلغ من البطاطا بثمن 5فاشترى ، دج1000في جیبه مبلغا قدره ذهب األب إلى متجر الخضار 
دج للكیلو غرام الواحد .45

دج للكیلو غرام الواحد.85كلغ من الطماطم بثمن 3و
ــ ما هو المبلغ المالي المتبقي مع األب ؟



وفي الیوم الثاني m 35استعمل في الیوم األول ،m 86عند الرصاص أنبوب من النحاس طوله 
18 m.

؟ طول األنبوب الذي استعمله الرصاصما هو -
ما هو طول األنبوب الباقي ؟ -



یمأل، البنزینمنℓ43یسافر السید أحمد بسیارته من وادي رهیو نحو النعامة. یسع خزان سیارته 
البنزین لمأل الخزان .منℓ23یضیفالطریقفيو ،الذهابقبلالسیارةخزان

عند الوصول إلى النعامة و km 82545عند االنطالق من وادي رهیو كان عداد السیارة یشیر إلى 
. km 100كلفيالبنزینمنℓ8إذا كان استهالك السیارة هو km 83295یشیر العداد 

كم كیلو مترا قطع  السید أحمد في رحلته ؟ -
لبنزین استهلك خالل هذه الرحلة ؟ كم لترا من ا-
أحمد الى النعامة ؟بقي من البنزین في الخزان عند وصول السیدلترا كم -
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2mترك مدخل عرضه و وعرضهـا نصف طولهـا، أحیطت بسیـاج مرتین36mرقعـة أرض طولهـا 
؟50daإذا كان سعر المتر منه ، ما هو ثمن السلك المستعمل-1

شجرت الرقعة الباقیة . 12mعرضه ، و 17mبني على الرقعة منزال طوله 
مسـاحة الرقعة المشجرةاحسب-2



وثمن اللعبة الثانیة ینقص عن األولى ،دینارا350لعب , ثمن اللعبة األولى 3اشترت األم البنتها 
دینارا 20وثمن اللعبة الثالثة یزید عن األولى بـ : دینارا80بـ: 

دینارا 40اذا علمت انه بقي معها 
ثمن اللعبة الثانیةاحسب
ثمن اللعبة الثالثةاحسب
المبلغ الذي كان عند األماحسب



لقسمة في الحاالت التالیة:وجد باقي اأ
, ,



.ml1قطرة من الماء تمأل إناء سعته20
؟L1ناء سعتهإكم قطرة تلزم لمل 



وعرضه نصف طوله .m450حقل مستطیل الشكل طوله 
محیطه ؟احسب



جواهر .10صنع عقود ذات تریدجوهرة،2463عند سمیة 
كبر عدد من العقود التي یمكن صنعها؟أاهو م

الباقیة ؟الجواهرعددماهو


ذهب األب إلى السوق لشراء اللوازم التالیة:
3 kg50:ـبطاطا ب DAللكیلوغرام الواحد
2 kg35:ـطماطم ب DAللكیلوغرام الواحد

DA 1000للتاجر ورقة مالیة ذاتثم أعطى 
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كم یرجع التاجر لألب؟
DA 424,50:ـذهب األب إلى الصیدلیة فاشترى دواء ب

كم صرف إجماال؟


أكمل مایلي :
4,8 < 4,6 < 4,4 < ………………………



m2.5وعرضها m4طولها لتبلیط غرفة مستطیلة الشكل،
.كم بالطة تلزمنا للغرفة ؟cm25استعملنا بالطات مربعة الشكل ضلع الواحدة 



رتب األعداد التالیة ترتیبا تصاعدیا 
- – 3,3 – 1,5 – 3,19 – 2,18 – 2,5 – 1,022



ولعبة ألخیه da250قصص ،سعر الواحدة 3اشترى منه ، من المالأعطى األب البنه مبلغا 
da10.5اقالم سعرا لواحد 10وda650.54الصغیر ثمنها 

ماهو الثمن اإلجمالي للقصص ؟ 
كل المصاریف ؟ احسب

da100.46بقي له مبلغ قدره 
ماهو المبلغ الذي أعطاه األب البنه ؟



=  مكان النقط:، > ، ضع الرموز المناسبة  < 
102310 …….. 56199
20389 ………. 20398
6874…….. 7001


:عداد التالیة تنازلیارتب األ
1487026–356145–1904526–10234–58964–125482



األعداد التالیة تصاعدیارتب
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132647–89657–1325471–486982–1452368–258741


وأخرى أضیق من القائمة وأخرى أوسع منها، زاویة قائمةارسم


79,45البیت لم یبق معه سـوى دینار ولما عاد إلى 1000ب إلى السوق ومعه ورقة ذات ذهب األ
دینار.

ثم ابحث عنه–أكمل المطلوب 


dal75,89من البنزین من برمیل سعته25Lأخذنا
ابحث عنه ؟و (أكمل المطلوب)



؟األنبوب األول عن الثانيزید طول بكم یdm566وطول األنبوب الثانيm95.56طول أنبوب 
طولهما معا؟احسب



أكثر من الثانيl300وسعة خزان ثانيdal75.20سعة خزان
ماسعة الخزان الثاني؟؟



عن األول .g3564.43ـ من البرتقال ووزن صندوق آخر یزید بkg25وزن صندوق
ماهو وزن الصندوق الثاني ؟

وزنهما معا؟احسب


دینار .1322,3وثمن الثاني ینارد1564,23ب قمیصین ثمن األول اشترى األ
مالفرق بین ثمن القمیصین؟

كم دفع أآلب لشراء القمیصین 
دینار1000ذا أعطى للبائع ورقتین ذات إ

فكم یرجع له البائع؟؟


یعبد عمال البلدیة طریقا وطنیا
فــــي الیــــوم m854,65أیــــام إذا كــــانو یعبــــدون6مــــاهو طــــول الطریــــق الــــذي ینجزونــــه خــــالل 

(بالكیلومتر)؟
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الواحد.دینار للمتر 89,64أرادت األم أن تصنع ستارا فاشترت سبعة أمتار من القماش بسعر 
ئع؟؟باللم دینارا دفعت ك

cm80,95بعد خیاطة الستار بقیت قطعة من القماش طولها
ماهو طول القماش المستعمل؟؟



یقطع هذه المسـافة أربـع مـرات فـي الیـوم ذهابـا km15,32یشتغل اآلب في مصنع یبعد عن منزله
وٕایابا

الیوم؟؟كم مترا یقطعه في 
المسافة التي یقطعها في أسبوع بالمتر ثم بالكیلومتر ؟احسب



من السكرkg5من البرتقال وkg6أرادت األم أن تحضر المربى فاستعملت
ما هو وزن الخلیط؟؟

kg2,56ینقص وزن المربى عند الطهي بـ  
ماهو وزن المربى المحصل علیه؟؟



لتـرا حتـى یمتلـئ . L 15,75مـن البنـزین ویجـب إضـافةL 25,25كان خزان سیارتي یحتـوي علـى 
ماسعة الخزان؟؟

dal1,5قمت بسفر وعن رجوعي لم یبق في الخزان إال 
كم لترا استهلكت السیارة؟؟



أكیـاس مـن الشـعیر بسـعر 5وللكـیس الواحـددینـارا1589,46بسعرأكیاس من القمح 6باع تاجر 
للكیس الواحددینارا1234,23

مجموع ماقبضه التاجر؟؟احسب


.7dg  8g5kgلوزن قطعة كبیرة من الجبن وضع التاجر على كفة المیزان المعاییر التالیة
الدیكاغرام ؟؟ماوزن الجبن بالغرامات ثم 

. L 10وسبع مراتdal65لملء برمیل أفرغنا أربع مرات15
ماسعة البرمیل بالدیكالتر ثم باللتر؟؟
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وطـول dm457,5وطـول الثـانيm12أنابیـب طـوا األول3إلطفاء حریق ألصق رجـال المطـافئ 
.dam2,95الثالث
طول كل األنابیب بالمتر؟؟احسب



لنتحصل علـى طـول قـدرهm12ینقصناm7,5ألصقنا مجموعة من األنابیب طول كل واحد  منها
dam7.
طول األنابیب كلها؟احسب
عدد األنابیب التي استعملناها؟؟احسب



dam4و5mطول أحد السلكین، m95,87كهربائیین طولهماألصقنا سلكین 
ماهو طول السلك الثاني؟؟



km189,56یقطع راكب دراجة
؟؟m19589,87ماهي المسافة الباقیة إذا كان قد قطع



طاوالت.9یحتوي مطعم مدرستنا على 
تلمیذا یتناول وجبته علما أن كل طاولة تستوعب ثمانیة تالمیذ؟؟كم 



بقعـة مـن الدرجـة الثانیـة. أقلعـت الطـائرة وعلـى 95بقعة من الدرجة األولـى و65تحتوي طائرة على 
مسافرا 115متنها 
عدد األماكن التي بقیت فارغة؟؟احسب



ئحتي یمتلl35في برمیل فارغ ویبقى ینقصl19أفرغنا خمسة أدنان سعة الواحد
سعة البرمیل؟؟احسب



.km425,8سافر سائق سیارة من الجزائر إلى وهران . المسافة بین المدینتین
غلیزانلیصل إلى km169لیصل إلى الشلف ثم km200قطع أوال
المسافة الباقیة لیصل إلى وهران؟؟احسب
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من القمح فسلمه البائع خمسة أكیـاس لهـا نفـس الـوزن فـدفع هـذا الشـخص kg250طلب شخص
دینار8648
وزن الكیس الواحد وثمنه؟؟احسب



في أربع حموالت متساویة.طنا من القمح 48,84حملت شاحنة 
كم قنطارا تحمل في كل حمولة؟؟



m30,85، قصت منهhm7و 5damاشترت األم حبال طوله
ماهو طول الحبل الباقي؟؟



hlوزعت محطة بنزین في الصباح 4dal   56 l3 وفي المساءhl    7dal 89 l5.
كمیة البنزین الموزعة باللتر؟؟احسب



أقل من األولm569.87وطول خندق آخرhm  8 dam   5m3طول خندق 
طول الخندق الثاني؟؟احسب



ویـوم الثالثـاء مسـافةhm1,5نظفـوا یـوم اإلثنـین، m895,56ینضف عمال البلدیـة طریقـا طولـه
m40,5.

طول الطریق الباقي دون تنضیف؟؟احسب


لفات 10من السلك لكن لتسییج حقله یحتاج إلى m50لفات ذات7اشترى فالح 
كم مترا ینقصه لتسییج حقله؟؟



نعجة على خمس مجموعات متساویة.. 480قسم فالح قطیعه المتكمن من 
كم نعجة في كل مجموعة؟؟



مسافرا.128ركب في قطار 
عدد العربات إذا كانت تتسع الواحدة ثمانیة مسافرین؟احسب



تلمیذا 30یوجد في ملعب أربعة صفوف ذات
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ما عدد التالمیذ؟
یجمع المعلم هؤالء التالمیذ ثم یصفهم في خمسة صفوف. 

ما عدد التالمیذ في كل صف؟ 


dal5برامیل سعة الواحد3من البنزین أخذنا منه l989صهریج یحتوي على
كم لترا بقي في الصهریج؟؟



؟؟km358.89نظم سباق للدراجات على مسافة مقسمة على ثالث مراحل طول كل مرحلة
المسافة المقطوعة.احسب



.dal45باع منها l229برامیل سعة الواحد3تسلم تاجر 
كم لترا بقي علیه أن یببیعه؟؟



تلمیذا47بنتا من بین 13مختلط یوجد في قسم 
ما هو عدد البنین؟؟؟



لفات10لكن لتسییج حقله یحتاج إلى، من السلكm50لفات ذات7اشترى فالح 
كم مترا ینقصه لتسسیج حقله؟؟.



..l32یوجد بهdal4سعة خزان سیارة
ینقصه لیمتلئ؟؟؟كم لترا



قلما16وأقالم10حزم ذات 8قلم  و125وضع المعلم في الخزانة علبة ذات  
ما عدد األقالم؟؟؟



أقل من األولl13من الحلیب،ویحتوي دن آخر علىl27یحتوي دن على
ماسعة الدلو الثاني؟؟؟



m15خیط طوله
؟؟؟dam12كم یجب أن نزیده لنتحصل على خیط طوله
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سنوات10ـسنة یقل عمر أحمد عنه ب23عمر علي 
ماهو سن أحمد؟؟؟



یوما21یستفید عامل من عطلة سنویة قدرها 
عدد األیام التي اشتغلها؟؟؟ماهو 



.dal5من الزیت أفرغنا منهl65یحتوي برمیل على
كم لترا بقي في البرمیل؟؟



كبشا69كبشا بیع منه 859یشتمل قطیع من الغنم على 
ما عدد الكباش الباقیة؟؟؟



أقل من األول.l25ویحتوي برمیل آخر على من الماء،3hl 7lیحتوي صهریج على
ماسعة البرمیل؟؟؟



دج42من اللیمون .إذا كان ثمن الكیلوغرام من البرتقـالkg29و..من البرتقالkg58باع خضار 
دج 37ثمن الكیلوغرام الواحد من اللیمونو 

مجمع  ماقبضه التاجر ؟؟؟احسب


.  m13,50لفات من الشباك إلحاطة حدیقة المنزل طول كل منهما  3ب اشترى األ
ماهو طول هذا الشباك؟؟؟

دینار.؟؟؟ 1285ثمن اللفتین معا إذا كان ثمن اللفة الواحدة احسب
ماهو ثمن المتر الواحد؟؟؟



قلما ملونا30وقلم رصاص25اشترى معلم 
ما عدد األقالم التي اشتراها المعلم؟؟؟

دینار180دینار فرد له البائع 500دفع للبائع ورقة ذات 
ماهو ثمن كل األقالم؟؟؟ 

ثمن القلم الواحد؟؟؟احسب
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. kg100الدقیق یحتوي كل كیسأكیاس من 7تسلم خباز 
ماهي الكمیة التي تسلمها الخباز؟؟؟



85كــراس وكیسـا ثالــث یحتــوي علــى95وضـع معلــم فــي خزانـة القســم كیســین یحتــوي كـل واحــد علــى
كراس.

عدد الكراریس التي وضعها المعلم في الخزانة؟؟؟ما


.  hl5من الزیت أضفنا لهl250یوجد في برمیل  
الزیت الموجودة في البرمیل؟؟؟كمیةاحسب



g7تزن علبة دواء فارغة
.dg5أقراص وزن كل قرص10ماهو وزنها الكلي إذا كانت تحتوي على 



من الزیت .l7ویحتوي علىdal1سعة برمیل 
كم نضیف إلیه لیمتلئ؟؟؟



dag2تزن علبة أقراص
؟؟؟g6ماهو وزن األقراص إذاكانت تزن وهي فارغة



g98.32تزن قطعة سكر
قطع بالغرام ثم بالدیكاغرام  ؟؟؟6ماهو وزن 



؟؟؟g56.23وضعنا فیها مسحوقا وزنه g95تزن قارورة فارغة
كم أصبح وزنها؟



10gمن الخمیرة فوضع كمیة على كفة المیزان تنقص ب g45طلب زبون من خباز أن یزن له
ما وزن هذه الكمیة؟



قفازین. g598األم بكبة صوف وزنهانسجت
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ماهو وزن القفاز الواحد؟؟


دینار.199دینار وبعد عودته إلى الدار لم یبق معه 590ذهب األب إلى السوق ومعه 
كم صرف؟؟؟



لترا بقي في الصهریج؟؟؟.  كم dal75من الماء من صهریج سعته l178أخذنا


دینار99دینار وبقي معها 285صرفت فاطمة 
ماهو المبلغ الذي كان عندها؟؟؟



.38وزعت كراسا لكل تلمیذ من تالمیذها الـ ، كراسا50لمعلمة حزمة ذات 
كم كراسا بقي معها؟؟؟



دج.27دج والجزر ب:32من الجزر .فباع البطاطا بـkg68من البطاطا وkg75جنى بستاني
ماهي الفائدة التي تحصل علیها؟؟؟



بطـة، إذا كـان ثمـن الدجاجـة الواحـدة 69ودجاجـة39بـاع منهـا بطة،86دجاجة و59ربى مزارع
DA289 وثمن البطة ،DA275  .

مجموع ماقبضه المزارع؟؟؟احسب


لكي یمتلئ dal178إلیهوأضفنا، l589یحتوي خزان بنزین على
ماسعة الخزان؟؟؟



من القماش لخیاط فستانm3یلزم
فساتین؟؟؟9كم مترا یلزم لصنع 



تالمیذ7فرق ذات 6في حصة للریاضة كون التالمیذ 
عدد تالمیذ القسم؟؟؟احسب



m28وأضفنا لهماm39ربطنا خیطین طول كل منهما
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ماهو طول الخیط الذي تحصلنا علیه؟؟؟


في ثالثة صفوفطاولة 24رتبنا 
كم تلمیذا یمكن أن یجلس في كل صف علما أن الطاولة الواحدة تستوعب تلمیذین؟؟؟



تلمیذا على ستة صفوف42اصطف 
كم تلمیذا في كل صف؟؟؟



مندیال56علب في كل علبة 9اشترى تاجر 
عدد المنادیل؟؟؟احسب

دینار 5.23إذا باع المندیل الواحد ب
مجموع ماقبضه التاجراحسب



cm56.87خط منكسر مكون من سبعة خطوط طول الخط الواحد
طوا هذا الخط؟؟؟   احسب



كتابا في ثالثة صفوف96رتبنا 
الكتب الموجودة في كل صف؟؟؟ماهو عدد 



دینار119دج فرد له 200أعطى للخباز  ، خبزات9اشترى علي 
ثمن الخبزة الواحدة ؟احسب



حول إلى الوحدات المطلوبة فیما یلي : 
500 DL = ……. CL ……… 14 CL = …..…. ML
250 DL = …….. CL 2347 ML = …..CL .....ML


األعداد العشریة اآلتیة على شكل كسر عشري اكتب
45,2-4,52-0,452-452,0.



األطوال اآلتیة على شكل عدد عشري اكتب
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125 DM 5 CM = ………… 11 M 7 CM = …………………
157 DAM 36 DM = …….. 9 KM 4 M = …………………


العملیات اآلتیة عمــودیا:أنجز
 =.................945.6-1711

 =.................4378.9 +297.64
 =.................8.7 ×65.9



.m120حقـل مـربع الشكــل محیــطه 
مســاحته . احسب



التحویالت التالیة:أنجز
Cm =............mm75وm5

m=............cm175وhm17
L =............dL22وhL13



أتمم العملیات التالیة بوضـع العــدد المناسب : 
23600 =.... ×23,6 757,8 =.... ×75,78 =10 ÷974.87



ثمن الكیلوغرامالمشتریات
DA35البطــاطا
DA38البصــل
DA55الطمـاطم
DA105البرتقـال
DA110المــوز
DA650اللحــم

دینار جــزائري لشـراء:3000معـه مبــلغ و ذهبت مـع أبیك إلـى السـوق
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Kg3مـن البطـاطا
Kg2مـن البصـل
Kg1مـن الطماطم
Kg1مـن البرتقال
Kg1مـن اللحــم

ثمن كــل المشتریات .احسب
المـبلغ الباقي عنـد األب .احسب



العملیات اآلتیة عمودیا:أنجز
=.........35 +76,819
=........3,75-186
=..........18,6 ×27,5



صنادیق لها نفس الوزن.07من التمر في kg224وضع الفالح 
ما هو وزن كل صندوق؟



مصلي ومصلیة.500عددهم في الجمعة الماضیة بلغ ، یؤم المسجد رجال ونساء
امرأة80إذا كان عدد النساء هو 

فما هي النسبة المئویة للرجال.


96كراریس بحجم 10إسالم تلمیذ في السنة الخامسة، كلفة أبوه أن یشتري أدواته بنفسه، فاشترى 
، ومحفظة ثمنها da120كتب ثمن الكتاب الواحد هو 7، وda19صفحة، ثمن الكراس الواحد هو 

da500 ومقلمة بأدواتها بثمن .da200.
ما هو ثمن كل الكراریس ؟-1
ما هو ثمن كل الكتب ؟-2

فكم یرجع له؟da2000إذا أعطاه األب 


أكمل ما یلي :
200 dl = …….. cl 47 m = 740 ….. 360 dam = 60,3 …..
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العرض)-لتبلیط متجرین قاس صاحبهما أبعادهما ( الطول
الحظ الجدول اآلتي ثم أكمل مكان النقط            

المتجر األول
المساحةالمحیطالعرضالطول

m86,4  mm.........m2.......

المتجر الثاني
المساحةالمحیطالعرضالطول

m107,5mm.........m2.......


المبلغ.دینارا صرف 640عند نبیل مبلغ من المال قدره 
ساعده على إیجاد المبلغ الذي صرفه. -
ما هو المبلغ الباقي عنده ؟-



ــب  ــى طبی ــي إل ــأعطى لهــا وصــفة لمــدة توجهــت جــدة عل ــون لمتابعــة عالجهــا ف أشــهر، حیــث 4العی
قارورات من الدواء.8تستعمل خاللها 

.da 222إذا كان ثمن القارورة الواحدة  
ثمن الدواء؟احسب

.da 1284كان مع الجدة مبلغ قدره 
ما هو المبلغ الذي ینقص الجدة إلكمال ثمن الدواء؟



رتب األعداد العشریة اآلتیة من األكبر  إلى األصغر:
0.50-50.05-0.05-05.00 -1.05-05.10



A،B،C،Dثم علم علیه النقط : ، yخط مستقیم ارسم
عین كل القطع المستقیمة الناتجة.



DAوفي الیوم الثالث DA1265وفي الیوم الثاني DA948.2ربح بائع في الیوم األول 
1045.75

كم دینارا قبض هذا البائع في األیام الثالثة ؟
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في كل صف نفس عدد التالمیذ.صفا12تلمیذا وقفوا لتحیة العلم في 360في المدرسة 
التالمیذ في كل صف ؟ما هو عدد -



كل عدد من األعداد العشریة التالیة على شكل كسر عشري: اكتب
56.3-82.62-30.9-14.514.



اتمم الجدول التالي :
ع-سس+ععس

16,28
179,7200,6

7,095,41


.m50أقیم داخلها مربع لغرس الورد ضلعه 390مشتلة مربعة الشكل طول ضلعها 
ما هي المساحة غیر المغروسة ؟



في الیوم الواحد. فكم تصرف في األسبوع ؟DA860عائلة تصرف 
وكم تصرف في الشهر؟



للعلف.DA5650لنقلها وDA2500ودفع DA364500خروفا بـ 25اشترى مربى مواشي 
.DA371000بعد مدة باع جمیع الخرفان بـ: 

ما هو ثمن شراء الخروف الواحد؟
كلفة جمیع الخرفان؟احسب

هل ربح أم خسر ؟ كم ؟


امأل الجدول اآلتي :

الكتابة بالحروفباألرقامالكتابة 
ثمن.............
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................

ربع............

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


العملیات اآلتیة:أنجز
82 × ……..= 8200
142 ÷ 10 = ………
12.7 × ….. = 12700


.Kg713.5ثم Kg416.5باع منه أوال ، من الحمصKg1785.5تاجر حبوب عنده 
مـا هي كمیة الحمص المباعة ؟ -
كم كیلوغراما من الحمص بقي عنده ؟ -



طوله .وعرضه m240حقل مستطیل الشكل طوله 
عرضه ؟ احسب-
مساحته ؟.احسب-



أحصر العددین العشریین بین عددین طبیعین متتالین :
 <  . . . . . . . .35.82. . . . . . . . <

  < . . . . . . . . .89.4. . . . . . . . <


أتمم التحویالت التالیة .
1h45 min   = …………..min 90min =………h ………min
17m2= …………dm2 8mL = ………….L


m96حدیقة منزلیة مربعة الشكل محیطها 
طول ضلع الحدیقة .احسب-
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مساحتها . احسب-


DA23.50كراریس ثمن الكراس الواحد 4اشترت فاطمة من المكتبة 
ثمن الكراریس .احسب-
. DA500دفعت لصاحب المكتبة -
المبلغ الباقي .احسب-



للمتر المربع .850DAبـ: 900m2اشترى رجل قطعة أرض مساحتها 
ثمن شراء األرض ؟ احسب-
وترك الباقي حدیقة. 20mبني في وسطها منزل مربع الشكل طول ضلعه -
مساحة المنزل .احسب-
مساحة الحدیقة .احسب-



.kg11وزن الصندوق معبأ ، g425تزن الواحدة ، علبة حلیب أطفال24في صندوق 
ما هو وزن الصندوق فارغا؟-



وغادرته بعـد انتهـاء الصـالة فـي h20دخلت المسجد برفقة والدك ألداء صالة التراویح في الساعة 
.min15h21الساعة 

حدد المدة الزمنیة التي قضیتها داخل المسجد.-


.cm3.5دائرة مركزها ونصف قطرها ارسم
أوجد قطرها ؟-
محیطها؟احسب-



ضع العالمة المناسبة مكان النقط
6,08.....6,8

........
3,7........3,70
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عدد كل التالمیذ.20تلمیذا.إذا علمت أن عدد تالمیذ السنة الخامسة یمثل ٪180في مدرسة 
ـ ما هو عدد تالمیذ السنة الخامسة ؟1
ـ ما هو عدد تالمیذ السنوات المتبقیة ؟2



12,6و12,5اذكر ثالثة أعداد محصورة بین 


لتبلیط غرفتین توصلنا إلى األبعاد المعطاة في الجدول التالي، الحظ ثم امأل الفراغ :
األبعــاد)01الغرفة()02الغرفة (

m8.7m6الطـــــــول
m5.6m6العــــــرض

الشـــــكـل
المحیــــــط
المســــاحــة



دینـارا للمتـر الواحـد، وبـاع 75للقطعة بــ باع التاجر في الفترة األولى m348قطعة قماش طولها 
دینارا للمتر الواحد .80الباقي بـ: 

في الفترة األولى ؟ما هو طول القماش المباع *
ما هو ثمن بیع هذا القماش ؟*
ما هو طول القماش الباقي ؟ وما هو ثمنه ؟*
ما هو ثمن بیع كل القماش ؟*



تیة على شكل عدد عشريالكسور اآلاكتب
, , ,



حویالت اآلتیة:أتمم الت
…….. dm = 49 m
3 h = ………. Min
7 hm = ………… km
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8 mm2 = …………. Cm2



مـا هـو ، m4إال الطابق األرضي فارتفاعـه ، m3.64ارتفاع كل طابق ، طابقا15تتكون عمارة من 
ارتفاع العمارة ؟ 



العملیات التالیة:أنجز
147,06 + 21,78      ;     259,241 -15,4     ;     1,25 × 3,7



.65daثمن المتر الواحد من القماش هو 
أكمل الجدول التالي:

(m)الطول 1210853
(da)الثمن 



900–123–55–24–20–8صنف في الجدول الموالي األعداد التالیة: 
5مضاعفات العدد 3مضاعفات العدد 2مضاعفات العدد 



حیث 20minوانطلقت سیارة من مدینة بشار، ووصلت إلى مدینة تاغیت في الساعة العاشرة
1hاستغرقت مدة الرحلة  15min.

وقت االنطالق.احسب


850mقسمناها إلى قسمین، األول مستطیل الشكل طوله 24hm2قطعة أرض زراعیة مساحتها 
خصص لزراعة القمح، أما الثاني فخصص لغرس الزیتون.200mوعرضه 

المساحة المخصصة لزراعة القمح.احسبـ 1
المساحة المخصصة لغرس الزیتون.احسبـ 2



رتب تصاعدیا الكتل التالیة:
543g – 1kg – 84dag – 7080g – 3dag
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في 1,87mفي المرحلة األولى ثم 3,65mاستعملنا منه 5,8mأنبوب من النحاس طوله 
المرحلة الثانیة.

األنبوب المتبقي؟ما هو طول 


وقطعة خشبیة أخرى مربعة الشكل طول ضلعها 25cmوعرضها 40cmقطعة خشبیة طولها 
20cm.

قارن بین مساحة القطعتین .


في الساعة العاشرةانطلق دراج من البلدیة "أ" في الساعة الثامنة صباحا ووصل إلى البلدیة "ب" 
.18minو

مدة الرحلة .احسب


علبة .12كل صندوق یحتوي على ، صندوقا من الطماطم15اشترى بقال 
عدد العلب في كل الصنادیق.احسب

.55DAإذا كان ثمن العلبة الواحدة 
ما هو ثمن كل العلب ؟

.65DAباع التاجر العلبة الواحدة بسعر 
ثمن بیع كل العلب.احسب



من بین ما یلي استنتج المتساوي منها:
0,250 ; ;   3,40     ; ;   0.25   ;   2.5   ;   3



العملیات التالیة:أنجز
5h 41min 25s + 3h 17min 23s =

7h 45min 35s -13min 17s =


تلمیذا. 30أقسام، في كل قسم 6في مدرسة  
ما هو عدد تالمیذ المدرسة ؟

؟100ما عـدد الذكور إذا علمت أن عدد اإلناث هو 
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التالیة:صنف في الجدول الموالي المقادیر 
3 t - 4,35 ha - 58 dm2 - 32 l - 745 mg - 0.2 ml

أوزانسعاتمسـاحات



للكبار، ونصف هذا المبلغ للصغار. 500daثمن تذكرة الدخول إلى السیرك هي 
ـ ما هو مبلغ تذكرة الصغار؟1

للكبـار.تذكرة 150تذكـرة، منهـا 230بیعت 
ـ ما هو عدد التذاكر التي بیعت للصغار ؟2
ـ ما هو ثمن التذاكر التي بیعت ؟3



احصر األعداد العشریة التالیة بین عددین طبیعیین متتالیین:
4,562 ،35,241 ،124,78



قسمناه إلى أربع مثلثات متساویة (انظر الشكل).40cmوعرضه 60cmمستطیل طوله 
أكمل الجدول التالي:



شهرا على دفعات متساویة، مبلـغ الدفعة 14أرادت عائلتـك شراء ثالجة بالتقسیط، مدة التقسیط 
دینارا. ساعد عائلتك في إیجاد ثمن الثالجة .2540الواحدة 



من وزنها.25قدرت بـ ٪مـن عجینة للحلویات500gكمیة السكـر فـي 
وزن السكر الموجود في العجینة.احسب



عدد المثلثات4321
(cm2)المساحة 
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40daوالثانیة یزید ثمنها عن األولى بـ : 450daلعب، ثمن اللعبة األولى 3اشترى األب ألبنائه 
.90daوثمن اللعبة الثالثة ینقص عن األولى بـ: 

ثمن اللعبة الثانیة والثالثة معا.احسبـ 1
، فما هو المبلغ الذي یرجعه له التاجر ؟2000daـ إذا أعطى للتاجر مبلغا قدره 2



:بنتیجتهاأربط العملیة 
258 ÷ 100 .                  .  0,0258

2,58 ÷ 10   .                 .  25,8
258 ÷ 1000 .                  .  0,258
2,58 ÷ 100  .                  .  2,58



. 30sو1minفي 100mیقطـع راجـل كل 
.800mالـزمن المستغرق  لقطع مسافة احسب



.……العملیات التالیة:أنجز X =

+ =

- =


قمیصا ؟15. ما هو ثمن 180daثمن ثالثة قمصان هو 


آخرون 3في امتحان شهادة التعلیم االبتدائي وانتقل 75تلمیذا نجح منهم ٪28قسم یتكون من 
باإلنقاذ.

عدد التالمیذ الناجحین في شهادة التعلیم االبتدائي.احسبـ 1
مجموع التالمیذ الذین انتقلوا إلى المتوسطة.احسبـ 2
عدد التالمیذ الذین یعیدون السنة الخامسة.احسبـ 3
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فاشترى ، 170daوأعطته أمه مبلغا قدره 250daمبلغا من المال قدره خالدابنهأعطي األب 
.370daلصدیقه هدیة ثمنها 

ما هو المبلغ الذي یبقى لعلي ؟


التالیة بین عددین طبیعیین متتالییناحصر الكسور 
< ∙ ∙ < ∙ ∙ < ∙∙



یملؤه صاحبه كل أربعة أیام.44Lسعة خزان سیارة 
السیارة في یومین ؟ما هي كمیة البنزین التي تستهلكها 



.ABمنتصف القطعة F، ثم عین النقطة 8cmطولها ABقطعة مستقیمةارسم
.FBوقطرها Mالدائرة التي مركزها ارسم



للكیلوغرام الواحد 60daمن البطاطا بثمن 3Kgحمل األب قفة فارغة وذهب للتسوق فاشترى 
.900daللكیلوغرام الواحد وكیلوغرام واحد من اللحم بثمن 50daبصال بثمن 2,5kgو
وزن السلعة الموجودة في القفةاحسبـ 1
ـ ما هو ثمن البطاطا والبصل معا ؟2
ثمن المشتریات ؟احسبـ 3



العملیات التالیة عمودیا:أنجز
256,74 + 321,22 =
357,41 - 89,3 =
32,01 + 5,2 - 0,357=


في 16cLو120Lمن الماء في المرحلة األولى، ثم 75cLو520Lأفرغنا في خزان حدیدي 
المرحلة الثانیة.

ما هي سعة الماء التي أصبحت في الخزان ؟


أكمل التحویالت التالیة:
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1km 25m = ……...... m
853g  =…….. hg …….. g

h = …….. min


العدد الطبیعي األقرب لكل عدد من األعداد العشریة التالیة:اكتب
15,97-,17845–342.7



.22mبنینا فیه منزال مربع الشكل طول ضلعه 90mوعرضه 285mحقل مستطیل الشكل طوله 
محیط الحقل.احسبـ 1
مساحة الحقل .احسبـ 2
مساحة المنزل .احسبـ 3

.9mأحطنا الحقل بسیاج وتركنا مدخال عرضه 
ـ ما هو طول السیاج المستعمل ؟4



الكسور العشریة التالیة على شكل أعداد عشریة:اكتب
, , , ,



بدأت مباراة في كرة القدم في الساعة الثامنة مساًء، فدام الشوط األول والثاني معا ساعة ونصف 
.15minمع العلم أن الالعبین یستریحون بین الشوطین 

ما هو زمن نهایة المباراة ؟


قارن المقادیر التالیة:
15km2 .    245600m2

27,4l    .    2dal
150min   .    2h 30min



000 24لشراء دراجة ناریة اشترك األخوان عمر ورضا في جمع ثمنها، حیث دفع عمر مبلغا قدره 
da ،.ودفع رضا نصف هذا المبلغ

ثمن الدراجة ؟احسب
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أبواب في الیوم الواحد.3صنع نجار 
أیام.4ـ كم بابا یصنعه في 1

.da 7000للباب الواحد، والباب الثامن باعه بـ  da 8500أبواب بثمن  7باع 
ثمن األبواب التي بیعت .احسبـ 2
عدد األبواب الباقیة.احسبـ 3



= ) مكان النقط: ، >، <ضع (
12,56 .   21,98
45,30   .   45,3

132,7   .   132,07


أتمم ما یلي:
(5 × .  )  +  .  = 28
(9 × .  )  +  .  = 40
(4 × .  )  +  .  = 112



.للبیعبالمئة على كل المالبس المعروضة 40وضع تاجر مالبس تخفیضا قدره 
.دینارا1250إذا كان ثمن السروال 

ـ ما هو مقدار التخفیض ؟1
ـ كم یصبح ثمن السروال بعد التخفیض؟2



ثالثـة أعشار . و مئتانو خمس مئـة ألـف
العدد باألرقـــام اكتب

ما هو رقم آحاده ؟
وما هو رقم آالفه ؟



لتأثیث بیتنا الجدید، اشترى أبي المستلزمات التالیة:
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DA 5000طاوالت بـ 8وأخیرا DA 000 25وخزانة مكتبة بـ DA 500 4أرائك سعر الواحدة 7
ثمن األثاث. احسب



ما هو رقم اآلحاد في كل عدد من األعداد التالیة
54,6842,589231,546



أمتار10لترا من البنزین كل 0,25تستهلك سیارة 
متر ؟100كم لترا تستهلك في 



أكمل بوضع اإلشارة المناسبة (  >  <  =  )
0,75  .
0,25   .
0,50   .


عمودیا العملیات التالیة أنجز
845,25 – 788  =
45,88 x 5 =
19,56 + 45 =


من الفرینةkg0,25حبات من الكعك یستعمل الخباز 10لصنع 
da 7,5یبیع الواحدة بـ   و حبة كعك2000یصنع هذا الخباز كل یوم 

حبة كعك یستطیع الخباز أن یصنع من كیلوغرام واحد من الفرینة ؟كم .1
المبلغ الذي یقبضه كل یوم من بیع الكعكاحسب.2
أوجد وزن الفرینة التي یستعملها یومیا.3



25 cm+10 dm = …….. cm
103 cm – 10 dm = ………… cm
55cm x 14 = ………..dm
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من بین األعداد التالیة3األعداد التي رقم مئاتها اكتب
1343  ,3436  ,2344  ,4345  ,33521



رقم مئاته أكبر رقم فرديو رقم عشراته نصف رقم آحادهو 8العدد اّلذي رقم آحاده اكتب


ذكرا , وزع المعّلم على التالمیذ في حّصة المطالعة قصصا حیث 16تلمیذا منهم 30قسم في 
صفحات   .10أعطى لكّل تلمیذین قّصة , في كّل قصة 

عدد اإلناث في القسم احسب.1
عدد القصص التي وّزعها المعلم على الّذكوراحسب.2
عدد صفحات كل القصص الموزعةاحسب.3



بالحروف األعداد التالیة :اكتب
215840011800002828900424569

<   >   =:  أكمل بوضع العالمة المناسبة    التمرین الثالث
32323..   .3232

243456....123456
67676...67676

46789...46879


تلمیذا  موزعین كما في  الجدول التالي :410في مدرستنا  
عدد التالمیذعدد األقسامالمستوى
260تحضیري
270األولى
290الثانیة
260الثالثة
260الرابعة

.2الخامسة
ما هو عدد تالمیذ السنة الخامسة ؟.1
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سنتیما حقوقا لالمتحان 16500دفع كل تلمیذ من السنة الخامسة مبلغ 
مجموع ما دفعه تالمیذ السنة الخامسة احسب.2
هذا العدد بالحروفاكتب.3



باألرقام األعداد التالیة اكتب
عشرونو خمسةو عشرون ملیوناو خمسة

سبعةو أربعة آالفو مئة
سبعونو اثنانو ثالثة عشر ألفاو تسعة مالیین



الرسم بما یناسببیاناتأكمل



أحصر األعداد التالیة بین عددین مئاتهما متتالیتین
< ......124568 < ......                         ....... <58867  ....... <

 < ......56684 < ......                        ....... <982468   ....... <


دج 93750، ودج لنقلها4500دفع ، ودج 690000خروفا بـ   75اشترى مربي المواشي 
للعلف .

دج.870000و بعد مدة  باع جمیع الخرفان بمبلغ : 
ما هو ثمن شراء الخروف الواحد؟؟-
ما هي كلفة جمیع الخرفان ؟؟-
ما هو ثمن بیع الخروف الواحد ؟؟-
ما هي الفائدة التي حققها ؟؟-



أكمل الجدول التالي : 
كتابة العدد باألرقامكتابة العدد بالحروف

m

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

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

....................
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................................................أربعمائة ألـف وخمسون. 
...............................................5422001

.............................................مئة وعشرون ألفا وتسعمائة وأربعون.
................................................100235



رتب األعداد التالیة ترتیبا  تنازلیا  وال تنس وضع اإلشارة المناسبة 
10054011004510104501145010110451



أكمل ما یلي :
6534 mm = …….... m  …….. cm  ………. mm
3700  mm = …….. m ……..… dm
245893 mm = ……. hm ……..... dm …..….. mm


من kg 35یستعمل یومیا ، و قطعة من البسكویت20من الفرینة kg 1یصنع الخباز من 
دینارا.15یبیع القطعة بـ : و ،الفرینة

؟قطع البسكویت التي یصنعها یومیاما هو عدد-
؟أیام10بسكویت الذي یصنعه خالل ما هو المبلغ الذي یقبضه من ال-



بالحروف األعداد التالیةاكتب
14568256408200005



باألرقام األعداد التالیة اكتب
سبعةو ألفاسبعونو مائة

ثمانونو سبعةو آالفثمانیة
ألفسبعمائة



دینارا 45دینارا  أعطت للتاجر مبلغا من المال  فأرجع لها 250ترید  نجاة شراء دمیة ثمنها 
ما هو المبلغ الذي كان بحوزتها ؟
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صفوف  متساویة العدد4تلمیذا یرید المعلم إجالسهم  في 36في قسم 
ما هو عدد الطاوالت في كل صف ؟



موظفا في دار البلدیة التابعة لبلدیتنا موزعین كاآلتي : 30یشتغل 
دینار شهریا 12000عامال یتقاضى كل واحد 20عمال النظافة 

دینار175000عمال مجموع رواتبهم الشهریة 10الحراس 
ما هو مجموع رواتب عمال النظافة ؟-
ما هو الراتب الشهري للحارس الواحد ؟-
كم دینارا تدفع البلدیة شهریا لعمالها  الثالثین ؟-



ما یليأنجز
………. – 1570 = 1850
73600 - ………. = 50000
97485 - 71679 =


220مربى الفواكه  بـ  و دینارا420بیضا بـ : و دینارا750لتحضیر الكعك اشترت األم فرینة بـ : 
بقي عندها مبلغ من المال .و دینارا

المبلغ الباقي عندها ؟ماذا ینقص في نص التمرین لنعرف -
إذا علمت أن المبلغ الذي كان عندها هو ضعف ثمن الفرینة -
فما هو المبلغ الذي كان عندها ؟-
كم تبقى عندها ؟ -



أكمل حسب المثال 
14,25 = 14 + +
232,07 =
35,701 =
22,4 =


بالحروف األعداد التالیةاكتب
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0,25 - 3,74 - 136,08


جزء العشري والتي تحوي رقمین في ال3، 5، 7باألرقام كل األعداد الممكن تكوینها من األرقاماكتب
دون تكرار األرقام.



أكمل الجدول التالي 

العدد العشريالعدد الطبیعي األقرب لهالعدد العشريالعدد الطبیعي األقرب له

3,20,3
18,716,4
35,920,1



18000متفّرج . جرت على هذا الملعب مباراة لكرة القدم حظرها 35000لـیتـّسع ملعب لكرة القدم 
دج 800دفع كل واحد منهم مبلغ ، متفرج

ما هو عدد المقاعد الفارغة في الملعب ؟.1
ما هو المبلغ الذي دفعه المتفرجون ؟.2

المتفرجین من الملعب دقائق خرج 10إذا علمت أنه قبل نهایة المباراة بـ 
عدد المتفرجین اللذین خرجوا من الملعباحسب.3
عدد المتفرجین الباقین داخل الملعباحسب.4



العملیات التالیة مباشرة :أنجز
12,3x100= 69,5x 100= 231x10=
564,23x 1000= 256,2x100= 2356x10=
3,056x100= 564,23x 10= 23,5x100=
20,01x1000= 8,954x100= 35x10=
2,66x10= 23x 1000= 0,256x1000=
45x100= 2,6x 10= 54x 100=
0,2x1000= 4,5x1000= 56,25x1000=
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23x10 = 25,0254x100= 589x10=


132dm +4 cm= 2 m 40cm= ……. Mm= …… cm
56km 20m= ……… m 546dm 32 cm=
32m +2cm  = ……. cm 23dam 3m=…… m
54dm  4mm= ……… mm 25 km  25 hm=…………… m
452dam+12 dm= 5 m 23cm=……. cm
89 hm  4m= …… m 87 m  4dm=……… dm


میز الكسور العشریة من بین الكسور التالیة :

10

2،
7

15،
15

10،
100

23،
10

564،
20

458،
10

42،
1000

9،
3

2،
1000

2568،
200

25،
3

2،
100

5،
100

54،
1000

25،
100

2

كل كسر عشري  على شكل عدد عشري.اكتب


العملیات التالیة عمودیا :أنجز
3,568 +45,235+7,60=……. 56,32+54+6,235=……….
456+658,32+5,12=……… 56,30+100+142,023=
54+123+32,650=……….. 547+2,356+605=…………
45,02+879,323=………… 654+65,56=……………..
894,235+684=………… 698+7896,98=……………
454,23+453=……………. 12.23+143,563=
45,365+8797=………….. 78,987+897,654=………..
85,003+32.015=…………


تحقق من نواتج العملیات التالیة :
532,21+4,253=5536,568
586+5,361=601,56
203+98,564=300,235




5

82

العملیات عمودیا :أنجز
569x47 896x78 213x 45 65x3256
69x56 87x941 756x458 209x80
659x8 604x780 3x98 02x789
68x978 54x78 47x58


العملیات التالیة عمودیا :أنجز
56.78x7 89.87x12      45.23x89 5.12x3.2         89x7
7.454x5           98x56 7.5x4.10 5.21x78 45.8x8
45.5x7 7.98x8 6.01x2.3 56.87x10         78x9.5


في كل من األعداد التالیة :7ماهي المرتبة التي یمثلها الرقم 
657450-45687-74589-701-879546-1023784-712568-

745894 -20175689-210457-124574


األعداد اآلتیة باألرقام :اكتب
عشرةو سبعون ألفو ستتو خمسمئة

سبعةو ستون ألفو خمسمئةو ثمانیة مالیین
ستونو مئتانو أربعمئة ألف

ستت عشرو خمسة آالفو أربعمئةو ثالثون ملیونو ستة
أربعمئةو ثمانون ألفو خمسة

مئة ألفو أربعة مالیین
خمس مالیین وستمئة ألف وأربعة

ستون ألف.و ملیون وخمسمئة


1cmه إلى مربعات طول ضلع كل مربع ئسنتیمترا. جز 1سنتیمترا وعرضه 18شریطا طوله ارسم
* لون باألحمر ،

18

باألخضرلون ، 7
18

5

عن األجزاء الملونة؟به *ما هو الكسر الذي نعبر 
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*ما هو الكسر الذي نعبر به عن األجزاء غیر الملونة


األعداد العشریة التالیة على كسور عشریة :اكتب
0,21–32,1–10,236–45,2–10,23–20,1–0,2–0,03–1,09–

4,025–0,15–6,544–0,1–6,9–8,01
لكل عدد عشري مما سبق العد الطبیعي األقرب لهاكتب
حسب المثال التالي :   12(األعداد العشریة السابقةاكتب (

1000

254 +45=45.254
بالحروف األعداد العشریة السابقةاكتب



للطبق الواحد 45daطبقا ب 70اشترى تاجر االواني 
للطبق الواحد .56daـ طبقا اثناء النقل . وباع االطباق الباقیة ب16تكسر له 

هل ربح التاجر ام خسر ؟ وكـــم؟


لكل عدد عشري العدد الطبیعي االقرب له .اكتب
 ...........136,8.........25,6 ..........50,1........2,01



1Lفي قارورة سعتها 75clافرغــــــــــنا 
ماهي الكمیة التي نضیفها كي تمتلئ القارورة ؟



مستطیالت متطابقة .4. نقسمه الى 160mحقل مربع الشكل محیطه 
ــــ ما هو محیط كل مستطیل ؟



الكسور على شكل أعداد عشریة فیما یلي :و األعداد العشریة على شكل كسر،اكتب). 1

25,12 ،100

3
 ،

10

246 ،160,001 ،
100

95
 ،0,09 ،

100

102

األعداد اآلتیة باألرقام :اكتب) 2
ستون و ن وسبعمئة  ألف وتسعةاملیون-
من ألف .اوخمسة عشر جزءاستة وسبعون ألف-
ثالثة .و خمسمئةو اثالثون ألف-
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...       99:       ...9مضاعفین متتالیین للعدد ) احصر العدد التالي بین 3
...25695احصر العدد التالي بین عددین آالفهما متتالیة:      ...  



، فطیرة واحدةو دنانیر10سعر الواحدة أربع هاللیاتو دنانیر9اشترت خدیجة خبزتین سعر الواحدة 
ما هو سعر الفطیرة ؟–دینارا  . 78دفعت خدیجة للبائع 

***********************************************************
193619971900200018861980السنة

عدد األیام
السنةلهذهالعشراتو اآلحادرقميمنالمكّونالعددكانإذاكبیسةالمیالدیةالسنةتكون

. 4للعددمضاعفا
.المناسبةالخانةفيیوما366أویوما365اكتب-1
.1950بعدمباشرةأتتالتيالكبیسةالسنةاكتب-2

ب ) رتب األعداد التــــالیة من األصغـــــر إلى األكبــــــر
2,6-2,58 -2,06-2,571-20,66-20,8-2,57



أ) أكــــــمل ما یلـــي :
60dl  = .. cl 356 dl = ..L
2645 ml = .. dl 25,7 L   =  .. dl
4,7dl = .. L

250 ÷ 100 = .. 4859 ÷10 = …
654 ÷1000 = …. 123,56 x 1000 = …….

العملیـات عمـودیـا:أنجزب) 
859+26,45 = 110 – 56,14  = 1274,653 x 54 =


شهرا على دفعات متساویة مبلغ الدفعة 14مدة التقسیط ،شراء ثالجة بالتقسیطعائشةأرادت عائلة 
459daالواحدة 

جد ثمن الثالجة بكیفیتین ؟–
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العصیر في صنادیق كم یلزمني في الصندوق إذا علمت أن الصندوق الواحد یكفي أرید وضع علب 
علبة .260علبة ,وأنا لدي 20



رّتب األعداد العشریة اآلتیة من األكبر إلى األصغر
209,50 - 150,05 - 110,05 - 205,00 - 201,05 - 115,101 .



.تلمیذا30أقسام في كل قسم 6یوجد في المدرسة 
ما هو عدد تالمیذ المدرسة؟

تلمیذة؟104ما هو عدد الذكور إذا علمت أن عدد اإلناث هو 


:= مكان النقط، >، ضع الرموز المناسبة <
199,56... 310,102 389,2 ... 389,02
459,123 ... 789,6 200 813,7 ... 431,805 7


سنة .25سنة .یزید عمر األم عن عمر ابنها بـ 45مجوع عمري األم وابنها مراد 
ماهو عمر كل واحد منهما ؟ 



غرف .4شقة شقق وفي كل6طابقا وفي كل طابق 12تتكون عمارة من 
ماهو عدد الغرف في العمارة؟



أوالد إلى قاعة السرك لحضور العرض.5دخلت عائلة مكونة من األب واألم و
ماهو المبلغ الذي تدفعه العائلة إذا علمت أن التذكرة الواحدة للصغار تساوي ثلث تذكرة الكبار.

دینار600تساوي والتذكرة الواحدة للكبار 


أعطاه أبوه ضعف ما لدیه .،دینارا680.50عند خالد مبلغ قدره 
كم صار عنده ؟



ضع مكان النجمة رقما مناسبا  
(325,*6 < 325,66) (72,1 = 72,* 0)
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(0,708 > 0,*5) (70,* < 70,12)
(*,91 < 1,02)


العملیات التالیة على ورقتك عمودیا أنجز
400 – 1.98 =……. 20.165 – 18.002 = ……..
50.75 + 148.6 = …….. 2000 + 0.3 = …..
84.6 x 9.3 =……….


رتب السعات اآلتیة من األصغر إلى األكبر :
14 L,25 DL,50.6 L,670.3 DL ,98 CL



رتب األعداد اآلتیة من األكبر إلى األصغر:
3256-3265-3266-2365-3267



باألرقام:اكتبا/ 
ثالثمائة وخمسة آالف وسبعون

وستةخمسة عشر ألف 
بالحروف:اكتبب/ 

520003 -30509


یبیع المتر المربع و م أراد صاحبها أن یزرعها كلها قمح5م وعرضها 10لفالح قطعة أرض طولها 
دج .5000الذي أنتجه من القمح بـ:

مساحة األرض؟احسب
ثمن القمح ؟احسب



العملیات اآلتیة :أنجز
12458,32×10=56502,15÷1000=12457-10024,97=



% .15دج استفاد من زیادة نسبتها 18000لرجل مرتبه الشهري 
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مقدار الزیادة التي استفاد منها العامل ؟احسب
المرتب الجدید لهذا العمل؟احسب



باألعداد :اكتب
مئتان =...........................................و ثمانیة وخمسون ألفا

عشرة =.............................................و ثالثة وعشرن مئة


مایلي عمودیـــا :احسب
62158 × 92 = 8123 – 987 =
235,145 + 12,9 = 118,75 × 98 =


<، >أكمل بوضع العدد أو الرمز المناسب : 
43890   .204560

204650  .200988
6450645  .64056645



الحظ الشكل المقابل:
ماذا یمثل؟ 

Oعین المنتصف في النقطة  
BوAوتمر من النقطتین Oالدائرة التي مركزها النقطة ارسم

؟]AB[ماذا نسمي القطعة
؟]OA[ماذا نسمي القطعة



العملیات التالیة عمودیا .أنجز
=36× 325=432.66ـــ 863.85=52.04+ 450.02



التالیة بین عددین طبیعیین متتالیین .احصر الكسور 

 ‹.....
5

2 › ......               .... ‹
3

1 ‹......         ...... ›
2

3..... ‹
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:في األعداد التالیة5حدد موقع 
125,0512,5021,2502



:بینامحصور اعشریاعدداكتب
23و9.122و12.79.15و12.5



كیلوغرام3.7فما هو وزنه إذا علمت أن وزن الماء ، كیلوغرام6.3وزن دلو مملوء ماء 


الحظ الشكل ثم أكمل الفراغ :
عدد رؤوسه :...........-
عدد أحرفه :............-
عدد أوجهه :...........-

؟ن أنام، أوجه متشابهة6ا كلها متقایسة وحرف12ورؤوس8ب/ أنا مجسم لي 


=  مكان النقط، > ، ضع الرموز المناسبة  < 
19956   .310102 3892    .38902

459123    .7896 2008137    .4318057
91238    .90238 9899    .98029



رتب األعداد التالیة تنازلیا :
0264871-124356 -52704619-05610 -005162 -46258



عداد التالیة تصاعدیا :رتب األ
149263-00383 -1943642-723486-2061452-732486



أكمل بكتابة رقم اآلحاد لكل عدد
رقم آحاده هو .................113,02
....................رقم آحاده هو 17,17

رقم آحاده هو ..................1,3007
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أراد أن یوزعها على أحفاده العشرة بالتساوي .DA3800عند الجد 
كم یأخذ كل حفید؟



=  مكان النقط  : ، > ، ضع الرموز المناسبة  < 
798,6 ….. 788,99 389,02 ….. 798,2
310,99 …… 310,9789 852,456 .... 900
7456 …. 7449,9985 5648,200 …. 5648,2


رتب السعات اآلتیة من األكبر إلى األصغر : 
35,07 DL – 15 DL – 0,125 L – 45 CL


تلمیذ .15عدد تالمیذ كل صف ، صفا21وقف تالمیذ مدرسة لتحیة العلم في 
مـا عدد تالمیذ هذه المدرسة ؟



رتب األعداد التــــا لیة من األصغـــــر إلى األكبــــــر
2,6-2,58 -2,06-2,571-20,66-20,8-2,57



أ) أكــــــمل ما یلـــي :
60dl  = .. cl 356 dl = ..L
2645 ml = .. dl 25,7 L   =  .. dl
4,7dl = .. L 250 ÷ 100 = ..
4859 ÷10 = … 654 ÷1000 = ….
123,56 x 1000 =…

العملیـــــــــــــات عمــــودیـــــــــــا :أنجزب) 
859+26,45 = …. 110 – 56,14  = …

1274,653 x 54 = …….


الكسور على شكل أعداد عشریة فیما یلي :  ، و األعداد العشریة على شكل كسراكتب)   1
25,12 ،

100
3،

10
26 ،160,001 ،

100
95 ،0,09 ،

100
102
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األعداد اآلتیة باألرقام :اكتب) 2
ستون و ملیونان وسبعمائة  ألف وتسعة-
خمسة عشر.و سبعون ألفو ستة-
خمسمائة.و ثالثون ألف-



أعضاء .8یرید المدیر تشكیل فرق في كل فریق ، تلمیذا150في مدرسة 
ما هو اكبر عدد من الفرق التي یمكن تشكیلها ؟



أكمل ما یلي:
389 kg =               hg
2.5 M =               cm


5أحصر العدد التالي بین مضاعفین متتالیین لـ 
  <  ..........53................    <



ABCDلدیك الشكل المربع المقابل  
استخرج من الشكل مثلثا ؟ ما نوعه ؟-/1
ABCDمساحة الشكل احسب-/2
EBCFمساحة الشكل احسب-/3



12.7و12.5عددا عشریا محصورا بین اكتب
9.16و9.15عددا عشریا محصورا بین اكتب
23و22عددا عشریا محصورا بین اكتب



A B

CD

E

F

4 cm

2 cm
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ماهو رقم اآلحاد في كل من األعداد التالیة ؟ 
1540,24 ،55,05 ،2047,15 ،158,024

على شكل كسر كل من هذه األعداد اكتب


انقله : 5,06أحد الكسور التالیة یساوي العدد 

100

56

56

100

100

506

1000

506



في كل صف نفس عدد التالمیذ، صفا15تلمیذا . وقفوا لتحیة العلم 180في المدرسة 
ماهو عدد التالمیذ في كل صف ؟



حــــــــول إلى الوحدة المطلوبة 
1h 4min =    . min 2h 35 min =    .    min
200 min = …… h …… min 180 min =     .     h


٪ إناثا . 60تلمیــــــــذا منهم 200في مدرسة 
ماهو عدد الذكــــــــور ؟ -
ماهي نسبة الذكـــــــور ؟ -



. Aومستقیما آخر یعامده في النقطة )H(المستقیم ارسم
على المستقیم الثاني .Cعلم النقطة و )H(على المستقیمBعلـــــــم نقطة 

.CوBمستقیما آخر یشمل النقطتین ارسم
نوعــــــه ؟حصل علیه ؟ ماتما الشكــــــــل الم



5مجموع أرقامه و 55األصغر من و 45األكبر من 5عمر رجل من مضاعفات العدد 
فما هو عمـــــــر الرجل ؟ -



5h 48ووقت اإلفطــــار h 46min 6في الیوم األول من رمضان كان وقت اإلمساك  min.
مدة الصوم ؟ احسب-
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t 2,70مرة و 42,5qقامت شاحنة بنقل محصــــــــول الشعیر فنقلت مرتین 
فمـــــا هو مجموع محصول الشعیر المنقول بالقنطار ؟



احصر كل عدد عشري بین عددین طبیعیین متتالیین  
707,50 ،70,7 ،54,5 ،16,45.



عـــــــــبر بكسر عن كل عدد عشري : 
45,034 ،36,05 ،12,4587 ،0,15



٪ ذكــــــورا. 40، تلمیــــــــذ350في مدرسة 
جـــد عدد اإلنــــــــاث ؟ 

ماهي نسبة اإلنــــــــاث ؟ 


بالحروف األعداد اآلتیة : اكتب
12674-165340 -100540.



تلمیذا . 35أقســــام، في القســــم الواحد 8یــــــوجد في مدرسة 
ماهو عدد تالمــــیذ المدرسة ؟ 

تلمیذا ؟ 147ماهو عدد اإلنـــــاث إذا كان عدد الذكور هو 


. cm4. المسافة بینهــــما  A ،Bیشمل النقطتین )D(مستقیـــــماارسم
.]AB[منتصف قطعة المستقیــــــمOعلـــــــم النقطة 

استخرج كل قطع المستقیم الموجــــــودة 
أطوال هذه القطـــــعاكتب



طول ضلعــــه ؟ احسب. 140cmمحیط مربع یساوي 
طوله ؟ احسب. 13cmعرضه و 260cm2مساحة مستطیل 



األعداد العشریة اآلتیة على شكل كسر عشري اكتب
45,2 ،4,52 ،0,452 ،452,0.
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بالحروف األعداد اآلتیة : اكتب
12674-165340 -100540.



تلمیذا . 35أقســــام، في القســــم الواحد 8یـوجد في مدرسة 
ماهو عدد تالمــــیذ المدرسة ؟ 

تلمیذا ؟ 147ماهو عدد اإلنـــــاث إذا كان عدد الذكور هو 


. cm4. المسافة بینهــــما  A ،Bیشمل النقطتین Dمستقیـــــما ارسم
.ABمنتصف قطعة المستقیــــــم Oعلـــــــم النقطة 

استخرج كل قطع المستقیم الموجــــــودة 
أطوال هذه القطـــــع اكتب



العملیات اآلتیة حسب الوضعیة مما یأتي:أنجز
3024 ÷ 12 = 15q = ….. t
72,25  ×  4,5   = 1h 56 min+10min = …….h …….min


)D(مستقیماارسم
.Aیعامده في النقطة )M(مستقیما آخرارسم

.3Cmیساوي]AB[بحیث یكون طول قطعة المستقیم)D(على المستقیمBعلم النقطة 
.3Cmیساوي]AC[بحیث یكون طول قطعة المستقیم)M(على المستقیمCعلم النقطة

A(بعد أن تصل بین النقطهو الشكل الذي تحصلت علیه؟ما  , B , C(


m2.5وعرضها m4طولها لتبلیط غرفة مستطیلة الشكل،
cm25استعملنا بالطات مربعة الشكل ضلع الواحدة 

؟كم بالطة تلزمنا للغرفة


رتب األعداد التالیة ترتیبا تصاعدیا 
212,5–256,236–285,999–214–163,9999
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(بشكل مباشر)5و2األعداد أدناه في حالة قسمتها على اوجد باقي قسمة
138–314–564–201-255



.ml1إناء سعتهقطرة من الماء تمأل20
؟1Lناء سعتهإكم قطرة تلزم لمل 



وعرضه نصف طوله .m450حقل مستطیل الشكل طوله 
محیطهاحسب



جواهر .10جوهرة ،ترید صنع عقود ذات 2463عند سمیة 
وماهوعددالجواهرالباقیة ؟ماهو اكبر عدد من العقود التي یمكن صنعها ؟ 



احصر كل من األعداد التالیة بین ألفین متتالیین:
< ......2500......<
< ......7800......<
< ......9120......<
< ......5900......<



تلمیًذا.25أقسام، في كل قسم 9یوجد في مدرسة 
ما هو عدد تالمیذ هذه المدرسة ؟-
تلمیذا ؟150ما هو عدد اإلناث إذا علمت أن عدد الذكور هو -



رّتب األعداد العشریة اآلتیة من األكبر إلى األصغر
20,50 - 150,05 - 110,05 - 205,00 - 201,05 - 05,101



:= مكان النقط، >، ضع الرموز المناسبة <
199,56... 310,102
389,2 ... 389,02
459,123 ... 789,6
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200 813,7 ... 431,805 7


مایلي :أنجز
6.87 x 215 =
798 - 579.55 =
4145 ÷ 100=


العملیات اآلتیة عمودیا :أنجز
 = .................350,4 +470,05
426,78ـــ 107,59................. = 

 = .................54 ×235,22


حّول إلى الوحدة المطلوبة :
dm =    ...5m8وdam

mm =    ...2dm
m=   ...34dm



سم6سم   وعرضه 9مستطیال طوله ارسم
مساحته ؟احسب



العملیات اآلتیة :أنجز
7.99 X 99= 66.9 - 21.89=
23.999 + 25.01= 158.25-53.87=

عبر بكسر عن السعات اآلتیة : 
0.75L = 0.50L =
0.25L= 1L=


أیام 04ما هي كمیة البنزین التي یستهلكها في –ل یمأله صاحبه كل یومین 40سعة خزان سیارة 
أیام 08وفي 
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المستعمل یومیا ؟فما هو ثمن البنزین –دج 22.45إذا علمت أن سعر اللتر هو 


رتب األعداد العشریة اآلتیة من األكبر إلى األصغر
0,50-50,05-0,05-05,00-1,05-05,10



النتائج دون إجراء العملیاتاكتب
 =100×15  =52 ×100

 =1000 ×8  =10 ×23
 =20 ×37  =4 ×200



12,7و12,5: عددا عشریا محصورا بیناكتب
9,16و9,15: عددا عشریا محصورا بیناكتب
23و22: عددا عشریا محصورا بیناكتب



العملیات اآلتیة:أنجز
915 : 100 = 435,5 – 23,25 =
97,03 × 1000 = 213,03 + 15=


أتمم التحویالت اآلتیة:
567 Cm    =   m     dm      cm 43 dm  =           m
95 m  =    hm 23 hm =    km


ما هو رقم اآلحاد في كل من األعداد التالیة ؟ 
150,24-5,05-204,15-15,024

على شكل كسر كل من هذه األعداد .اكتب


رتب األعداد التالیة تصاعدیا : 
149263-00383-1943642-723486-2061452 -732



مایلي:أنجز
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4h 12min 12s – 45min 24s = 2h 22min + 3h 47min =
4min 10s – 1min 53s = 41min 55s + 1h 23min =


أكمــــــل مـا یلي
3,127km=…km…hm…dam 67,5dm=…m
31,6dam=…hm 38m=..…dam……m
0,520 dm=…....mm 54hm=…… km


قاعـــة طولها ضعف عرضها.
m 27,5وماهي مساحتها؟ إذا علمت أن عرضها ؟ماهو محیطها



6,87 x 25 = 450 ÷ 12= 56900 - 5599 =


أكــــــمل ما یلـــي :
60dl  = .. cl 356 dl = ..L
2645 ml = .. dl 25,7 L   =  .. dl
4,7dl = ....c l 250 ÷ 100 =
4859 ÷10 = … 654 ÷1000 = ….
123,56 x 1000 =

العملیـات عمـودیـا:أنجز
859+26,45 = 110 – 56,14 = 1274,653 x 54 =


رتب السعات اآلتیة من األكبر إلى األصغر : 
352 ML – 35,07 DL – 15 DL – 0,125 L – 45 CL



أكمل:
.....÷ 10 = 6.66
.....÷ 100 = 465.85
.....÷10 = 3.7
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مایلي:أنجز
7h 12min – 5h 43min = 34min 25s + 1h 35min 48s =
10h 20min 15s x 3 = 180 m = …….. h


رتب الحجوم التالیة من األكبر الى األصغر
24 dl - 10 ml - 0,125 cm3 – 0,245 dm3



اكمل بكتابة البسط المناسب                      



رتب الكسور التالیة ترتیبا تصاعدیا



:رتب ترتیبا تنازلیا األعداد اآلتیة
0,5-50-50,5-50,05-55,05-55,5-5

:مایليأنجز
451÷17= 1458÷14=


العملیات اآلتیة:أنجز
915 : 100 = 213,03 + 15 =
9350,5 – 623,25 = 97,03 × 1000 =


أتمم التحویالت اآلتیة:
567 Cm = …… m …… dm ……..cm 43 dm = ……. m
95 m  = ……. Hm 23 hm = …….. km


ن) 1.5ضع الرمز (> أو< أو = ). (
3473  .14792473  .2473
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8541  .93007013 .8102
6130  .13904318 .2416



نسمة , هل ازداد 1784الیوم یوجد و نسمة1957كان عدد سكان في قریتنا  1990في السنة 
عدد السكان  أم نقص ؟ بكم ؟ 



العملیات التالیة :أنجز
12548 + 2563 = 125478 + 95847 =
1457000 – 897699 = 245 x 98 =


قلما , قال 12فـي كـل علبـة و علـب ,7عنـد أمیـن و أقالم6في كـل علبـة و علبـة ,14عنـد رشیـد 
من قوله صح ؟ »  أنا لي أكبر عدد من األقالم « كل منهما 



ها بالحروف : اكتبفكك األعداد اآلتیة حسب المثال ثم 
8) +10X3) + (100X1) + (1000X5(+)10000X2) + (100000X4 = (425138

5612350 = ………………………………………………………
7010210 = …………………………………………………………….
4504620 = …………………………………………………………….


النتیجة الصحیحة : اختر
4850 – 1085 =…… a) 2775     , b) 3765  ,     c) 2735
20345 + 8804 =….. a) 29109 . , b) 28149 , . c) 29149

*******************
رتب األعداد اآلتیة من األصغر إلى األكبر : 

1564200 ,5164200 ,6541200 ,4562001


أكمل ما یلي
2500 ml = . . . . cl =  . . . . dl
380 dl = . . . . cl
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1256 ml = . . . . cl ml . . . .و


:190و160كل األعداد المحصورة بین اكتبمن بین األعداد التالیة 
163 ،167 ،172 ،196 ،179 ،184 ،191.

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


العملیـات التالیـة .أنجز
21 + ….. = 53 47 + ….. = 69 43 + ….. = 64


العملیات التالیة :أنجز
524,18 × 3,5 = 34,16 × 100 =
317,005 – 89,63 = 198,24 ÷ 100 =

28 ÷ 2,5 =


.12mارتفاعها و 35mحدیقة مثلثة الشكل طول قاعدتها 
مـا هي مساحتها ؟



فتحصلنا على ضعف عدد القاسم وكان الباقي مجموعات , 8أردنا قسمة عدد من التالمیذ على 
نصف القاسم

ماهو عدد التالمیذ ؟


العملیات التالیة :أنجز
 ) =.........12×35+(85

 =.......8 ÷8765
 =........896-3217



مایلي :اكمل 
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12hm=………dm
2m 14dm=……..mm
3km=……..m


).D(عمودیا على المستقیم )B(نصف المستقیم ارسم


755,2.......... =4,36.......... =
90,235.......... =4,87.......... =

0,07189.......... =


الكسور المساویة لهذه االعداداكتب
76,149.......... =68,25.......... =

0,02837.......... =7,98.......... =
576,6.......... =



الكسور المساویة لهذه االعداداكتب
695,76.......... =7,923.......... =

0,04268.......... =73,5.......... =
8,24.......... =



الكسور المساویة لهذه االعداداكتب
58,2.......... =0,09726.......... =

575,74.......... =8,56.......... =
415,897.......... =



الكسور المساویة لهذه االعداداكتب
6,253.......... =0,02841.......... =

963,714.......... =8,4.......... =
74,68.......... =
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الكسور المساویة لهذه االعداداكتب
0,08619.......... =23,569.......... =

6,17.......... =54,723.......... =
46,2.......... =



الكسور المساویة لهذه االعداداكتب
3,57.......... =0,018.......... =

7,40513.......... =58,2.......... =
67,88.......... =



الكسور المساویة لهذه االعداداكتب
48,94.......... =0,05376.......... =
73,2.......... =485,35.......... =

724,483.. =


الجزائرّیة من مطار العاصمة الجزائر في حدود الساعةانطلقت طائرة تابعة للخطوط الجوّیة 
4h45min 18المكّرمة فوصلت في حدود الساعةمّكةَ إلىجهةمتوh:00 وفي أثناء ذلك توّقفْت ،

.min 30في مطار جّدة لمدة 
؟السفرمّدةيھكم • 
مّدة الّسْیر .احسب• 



CB [4 CM[حیث طول القطعةB ،Cعین على هذا المستقیم  نقطتین) ثم Dمستقیما (ارسم
ها.منتصفAعین النقطة

؟CوA: ما هو البعد بین النقطتین


أكمل ما یلي  
250 x ….. = 25000
12858 x 1000 =……
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……. X 100 =  254000


أصنف األعداد التالیة في الجدول 
12045 ,5485,1452 ,2560 ,7898 ,1465 ,426,12454 ,1240 ,
1450

10مضاعفات 5مضاعفات 2مضاعفات 



درجات 10طابقا في كل طابق 12تتكون عمارة من 
ما هو عدد الدرجات في العمارة ؟.1

طوابق 7شرع صاحب العمارة في تبلیط الدرجات فبّلط درجات 
ما هو عدد الدرجات التي بّلطها ؟ .2
ما هو عدد الدرجات الباقیة دون تبلیط ؟.3
ثمن البالط الالزم لتبلیط كل درجات العمارة إذا علمت أن كلفة تبلیط كل درجة احسب.4

DA1000


ما یلي احسب
1245 – 999 = 2008 + 997 = 542 × 23 =


أكمل ما یلي 
وحدات هو ..................7وعشرة25
عشرة هو .....................15ومئة34
عشرات هو ...............................10



da10في مكتبة المدرسة ثمن كراء قّصتین  هو   
 قصص ؟4ما هو ثمن كراء
 قصص ؟5ما هو ثمن كراء
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شارك كل و تلمیذا ,350حیث عدد التالمیذ 10DAإلنشاء مكتبة مدرسیة شارك كل تلمیذ بمبلغ 
.da1000وشاركت اإلدارة بمبلغda200معلم بمبلغ  

2،5،10مضاعف لألعداد و 18عدد المعلمین إذا علمت أنه عدد أقل من احسب.1
قیمة مشاركة كل المعلمین احسب.2
قیمة مشاركة التالمیذ احسب.3
المبلغ المجموع إلنشاء المكتبةاحسب.4
da50عدد القصص التي یمكن شرائها إذا كان ثمن القصة الواحدة هو احسب.5



إلیك األعداد التالیة:
54681453642589125041231546

هو رقم الوحدات في كل مرة .4الفاصلة في هذه األعداد إذا علمت أن اكتب


من الزیتL23,456ویحتوي على 7hlسعة برمیل 
له لیمتلئ؟كم نضیف 



األعداد العشریة اآلتیة على شكل كسور :اكتب
0,75 0,236            0,25 12,265 0,50



عمودیا العملیات التالیة أنجز
56,30+100+142,023 - 54+123+32,650 - 547+2,356+605


سعر ،L43,8سافر السید یوسف بسیارته من الجزائر العاصمة إلى غردایة، سعة خزان سیارته
دینارا .25اللتر الواحد من البنزین 

من البنزین حتى امتأل الخزان .L22,9في مدینة الجلفة أضاف و ذهابالمأل خزان سیارته قبل 
الجلفة ؟و كم لتر بنزین استهلكت السیارة بین مدینتي الجزائر.1
ثمن البنزین الذي استهلكته السیارة للوصول لمدینة الجلفةاحسب.2

.من البنزینL  17,8لما وصل غردایة بقي في خزانة سیارته 
كمیة البنزین المستهلكة للوصول لمدینة غردایة .احسب.3
المستهلك للوصول لمدینة غردایةثمن البنزیناحسب.4
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