
  الجمھوریةالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة                                  
  وزارة التربیة الوطنیة                                                                    مقاطعة زھانة

           بویكن باھي عمر براھیم: األستاذ نموذج عن امتحان شھادة نھایة مرحلة التعلیم اإلبتدائي                
  
 
  :ص ــالن 
العظیم ھو اإلنسان العاقل،كل كلمة عنده بمیزان، وكل عنده بمقدار،ال یمزح حیث  الخلق صاحب         

ینبغي الجّد ، وال یسالم حیث ینبغي الحرب، و ال یحارب حیث یجب أن یسالم، یعطي لكل ذي حق حقھ ، 
فھو ال یضّیع حق الرب،وال یھمل حق الخلق، و ال ینسى حق النفس، یسأل اهللا صالح دینھ و ھو عصمة 

  .أمره وصالح دنیاه التي فیھا معاشھ ،و صالح آخرتھ التي إلیھا معاده
، ) فالخلق ھو الدمعة التي تترقرق في عین الرحیم كلما وقع نظره على منظر من مناظر البؤس (        

 ما ذكر أنھ ردكلالحزن أو مشھد من مشاھد الشقاء، ھو القلق الذي یساور قلب الكریم و یحول بین جفنیھ، و 
الشریف حینما تحدثھ نفسھ بأكذوبة دفعتھ إلیھا ضرورات  جسدعتري إلرتجاف الذي یا ھو... سائال محتاجا،

  میعّل فـــمن أراد  أن. ما الخلق إال أداء الواجب لذاتھ، بقطع النظر عما یترتب علیھ من النتائج . ...الحیاة
  .النفور من الرذیلة الناس خالقا  تسمو بھم فیلبث في نفوسھم الشعور بالفضیلة و

 .بتصرف  -كتاب من أخالق المسلم 
  

  :ةـــاألسئل
  

 )نقاط  03: ( ة الفھم ـأسئل  ) أ
 .ص ضع عنوان مناسب للّن - 1
 ، ماھي؟ كان علینا أن نرعاھا ذكر صاحب النص حقوقا - 2
 .السعادة  –اإلحساس  :مرادف الكلمتین التالیتین استخرج من النص  - 3

  
 )نقاط 03(  :أسئلة اللغة   ) ب

 .ص ما تحتھ خط في الّناعرب  - 1
 .حول الجملة مابین قوسین في النص إلى الجمع  - 2
 :انقل ھذا الجدول ثم أكملھ بالمفردة المناسبة من النص  - 3

 
   

  إسم موصول  صفة  فعل ناقص  اسم ممدود
-  
  -  -  -  

 
  
  
 )نقاط  04: (  الوضعیة اإلدماجیة) ج
 

  .المجتمعات و األمم  األخالق من صفات المسلم ، فبھا ترقى                  
شر السلم و األمن بین و قیمتھا في نسطرا تتحدث فیھا عن أھمیة األخالق  12إلى  8حرر فقرة ما بین 

 .مستعمال كان أو إحدى أخواتھا و كذا الحال  أفراد المجتمع
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  :دـالسن
ّل وقتك و تفكیرك فأْول یا بنّي عملك ُج, إن العمل ھو الطریق األوحد لتنمیة اإلنسان و صقل الطبع            

  على أساس من قدراتك قائما   عمالو حاول أن ترى طریقك إلى الحرفة التي ترید أن تحترف و اختیارك 

ولكن حذار أن تظّن أّن السعادة تطرق باب , ھذا یحقق لك السعادة , و میولك و قیمة ھذا العمل لمجتمعك

  .الكسالن، وإن أردت سعادة حقیقیة وجب علیك أن تجتھد في القیام بعمل محبب و على وجھ صحیح

م الصحیح موقف قبل أن یكون معرفة  ورغم ما یعترضك  علیك التسلح بالعلم و ال تنس أّن العل           

بحب الحقیقة أوال و بالتواضع ثانیا و باإلذعان  یـتـــّـسممن مشاكل و قضایا كبرى، ال تتخذ إال موقفا علمیا 

  .و بروح المسؤولیة رابعا للحق ثالثا
  . بتصرف –من كتاب القراءة للتعلیم األساسي                                                                                          

  ة                                                         ــاألسئل

  )نقاط 03: (البناء الفكري
                                .                                    ھات عنوان مناسب للنص )1
                                         ؟اإلنسان العمل حسب رأي الكاتبكیف یختار  )2
                الجھل -التكبر  :استخرج من النص ضدالكلمتین التالیتین  )3

  
  )نقاط03: (البناء الّلغوي

   .اعرب ما تحتھ خط في النص  )1
  . مع ضمائر المخاطب رید في المضارعصرف الفعل ت )2

  
  
  
  

  قائما -المسؤولیة : علل سبب كتابة الھمزة في الكلمتین التالیتین )3
   )نقاط04( :الوضعیة اإلدماجیة

                                                                             
  .یرفع من مكانة صاحبھ ویساھم في بنا وطنھ العمل واجب و شرف       

, حرر فقرة من عشرة أسطر تتحدث فیھا عن العمل المفضل لدیك و الذي تجد فیھ سعادتك و یشبع میولك
  .اسم إشارة و الحال: موظفا
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  الجمع  المثنى  المفرد
..................  
..................  

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

.................  
......................  
......................  
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  قیمة الوقت  
فالبخیل . دة إنفاقھ ، و حسن إستعمالھ والوقت كقیمة المال ، كالھما قیمتھ في ج قیمة إّن         

وقتھ فیما  ینفقفقیر ، كأن أموالھ مزیفة، كذلك من لم  الذي الینفق من مالھ إال ما یسد بھ جوعھ
  .یزید سعادتھ و سعادة الناس ، فعمره مزیف 

ال یلیق  بأن یعمل في غیره  ة ، فشیخوخة ، ولكل قسم عمل خاصوَلكُھ، َف شباٌبا ، َفَبِص         
فإذا كان الزمن محدودا ، ال یمكن أن یمد . یزرع في غیره ، كالزرع إذا فات أوانھ لم یصح أن 

  .فیھ أو یقصر ، وكانت قیمتھ في حسن إنفاقھ ، وجب أن نحافظ علیھ ، ونحسن استعمالھ 
إنما (وال تتطلب المحافظة على الوقت أن نعمل باستمرار ، والنترك وقتا للراحة ،         

، كأن نمارس ریاضة  )أقدر على العملیجعلنا األنفع أن نستعمل أوقات الفراغ استعماال 
و في كل ذلك ترویح للنفس ، و تنشیط ...جسمیة أو فكریة ، أو نقوم بنزھة بین أحضان الطبیعة 

  .للجسم 
  .بتصرف  –أحمد أمین                                                                                   

  :ة ــاألسئل
  )نقاط03: ( البناء الفكري )أ

  ھ الكاتب قیمة الوقت ؟بم شّب )1
  أ ین اقترح الكاتب أن نستعمل أوقات الفراغ ؟ )2
  ُیِطل  -مرادف لكلمة  -: استخرج من النص  )3

  ل ھِمُن -ضد كلمة   -      
  

  )نقاط03: ( ويالبناء اللغ)ب
  .اعرب ما تحتھ خط في النص  )1
  .إلى المفرد حّول الجملة التي ما بین قوسین في النص  )2
 .الطبیعة  –أوقات : بھذه الكیفیة اشرح سبب كتابة التاء في آخر ھاتین الكلمتین  )3

 
 

  )نقاط04: ( الوضعیة اإلدماجیة)ج
  

  .الوقت ثمین لذا یجب علینا أن نحافظ علیھ و نحسن استعمالھ         
األعمال المفیدة لھ ل أسطر تبین فیھ كیف یغتنم اإلنسان الوقت من أج 10اكتب نصا من         

 .ستفھامیة ال الخمسة وجمل اظفا فعل من األفعو لمجتمعھ مو
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