2013

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

النـص:

03

03

فعل مزيد

اسم مقصور

3
4
04

فعل أجوف

فعل ناقص

السىت الخبمست ابتذائً

ابتذائٍت  ............سطٍف

امتحان شهر أكتوبر في اللغة العربية
الَ ٌَسْ َتطٍِعُ اإلوْسَبنُ أَنْ ٌَعٍِشَ مُىْعَسِالً عَهْ غٍَْرِي ألَوًَُ مُعَرَضٌ لِحََُادِث فًِ حٍََبتًِِ
الٍَُْْمٍَِتِ ٌَعْجَسُ عَه مَُُاجٍََتٍَِب بِ ُمفْرَدِيِ بَلْ ٌَُُ فًِ حَبجَتٍ إِلىَ مَه ٌُؤَازِرُيُ ٌَََتَضَبمَهُ مَعًَ.
فَبلتَضَبمُهُ عَمَلٌ إِوْسَبوًٌِ ضَرَُ ِريٌ ٌَقُُمُ بًِِ األَفْرَادُ ََالْجَمَبعَبثُ لِمُسَبعَذَةِ الْمُحْتَبجٍِهَ
ََالْمُتَضَرِرٌِهَ مِهَ الْحََُادِثِ الْمُخْ َتِلفَتِ كَبل ِسلْسَالِ ََاألََْبِئَتِ ََالْمَجَبعَبثِ ََا ْلفٍََضَبوَبث.
علَى غَ ْرشِ رَُحِ التَعَبَُنِ ََالتَآزُرِ ََالْمَحَبَتِ بٍَْهَ األَفْرَادِ عِىْذَ
إنَ التَضَبمُهَ ٌَعْمَلُ َ
َُقُُعِ األَزَمَبث.

األسئلة:
أ -البناء الفكري 2.5( :ن)
1
2
3
4

 ٌبد عىُاوب مىبسجب نهىص. مب ٌي فُائد انتضبمه انتي ذكسٌب انكبتت في انىص ؟ اشسح ٌري انكهمخ :األَثئخ = . . . . . . . .ٌ -بد ضد انكهمخ اآلتيخ :انمذجخ ≠ . . . . . . . .

ب -البناء اللـغـوي 3.5( :ن)
 - 1أعسة مب تذتً خط في انىص.
 - 2صىف األفعبل اآلتيخ دست انجدَل :عبش – غسض – َقف – شفي.
فعم صذيخ

فعم مثبل

فعم أجُف

فعم وبقص

 - 3عهم كتبثخ انٍمصح انمتُسطخ عهّ انىجسح في كهمخ "األَثئخ".
 - 4صسف انفعم" :عبش" في شمه انمبضي مع انضمبئس :أوب  -وذه ٌ -ي ٌ -م
ج -الوضعية اإلدماجية 4( :ن)
َقع اوٍيبز ألدد انجيُد في ديكم فأسسع سكبن انذي جميعب نهتضبمه مع انعبئهخ
انمتضسزح.
اكتت فقسح ال تتعدِ  10أسطس تتذدث عه ذنك مُظفب فعال مه األفعبل انخمسخ.

انسىح انخامسح اترذائي

اترذائيح  ...................سطيف

امتحان شهر نوفمبر في اللغة العربية

األسئلة:

األسـئـلـة:

أ -أسئلة الفهم 3( :ن)
 - 1هاخ عىىاوا مىاسثا نهىص.
 - 2اسرخزج مه انىص تعض أفضال انمعهم عهً انمرعهم.
 - 3اشزح هاذيه انكهمريه :يثركز  ،إجالال.
ب -أسئلة اللـغـة 3( :ن)
 - 1أعزب ما ذحره خط في انىص.
 - 2عهم سثة رسم انهمشج تهذا انشكم في كهمح "مؤديح".
 - 3صزف انفعم" :وقف" في سمه انماضي مع انضمائز :أوا  -وحه  -أودِ -
أورما  -هم  -هه.
ج -الوضعية اإلدماجية 4( :ن)
انمعهم شمعح ذىيز درب اآلخزيه مرحذيا انصعاب مه أجم أمم األمح
ومسرقثهها.
اكرة فقزج مه إوشائك ال ذرعذي  10أسطز ذثيه فيها دور انمعهم في ذزتيح
األجيال وإعذادهم نهحياج مىظفا كان أو إحذي أخىاذها.

الصف:اخلامس ابتدائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

مقاطعة الوادي الثامنة
اختبار شهر

مدرسة  80ماي  54مشاال

اختبار يف مادة  :اللغة العربية

نوفمرب4805

املدة  :ساعة ونصف

السند :
ِفً غَابَة َك ِثٌفَ ِة األ ْش َجارَ ،م ِلٌئَة ِبأ ْن َواع ُّ
صو ِت ِه
ع ْ
اش ُ
ور لَ ِط ٌ
صفُ ٌ
ٌور وال َحٌَوانَات َ ،
صان ِ ،ب َ
ٌف ،اِ ْعتَادَ أ َ ْن ٌُغ ِ َّردَ فَوقَ األ ْغ َ
الط ِ
ع َ
ِ
ٌك هَا ِئلٌ  ،فَا ْندَلَعَ ْ
ارة  ،كانت الشمس محرلة  ،وال َهوا ُء الَ ِف ٌح  ،شَب ِفً الغَابَ ِة َح ِر ٌ
ٌران،
الرنَان .و ِفً ذَاتِ ٌَ ْو ِم َ
ت أَل ِسنَة ال ِنّ َ
شدٌِ ِد ال َح َر َ
سا َبمَ ْ
وا ِْمتد ْ
ب ،ت َِاركَة بٌُُوت َ َها ِفً الغَابَ ِة َحتى ت َ ْن ُج َو ِبنَ ْف ِس َها .أما ذَ ِل َن
ت ال ِذّئ ُ
َاب واأل ُ ُ
ور إلى ال َه َر ِ
سودُ وال ِفٌَ َلةُ والنُّ ُم ُ
ت إلى ُك ِّل َمكَان .فَت َ َ
وص ْدق .فَ َ
ٌر ُ
ار
َان َ ،ب ْل بَدَأ َ العُ ْ
س ُح ُ
العُ ْ
ان ال ُمندَ ِل َعة وال ُ
صفُ ُ
ور ٌَ ْع َم ُل ِبإِ ْخالَص ِ
ور َ
على الفَ ِ
ط َ
صفُور فَلَ ْم ٌَ ْه ُربْ ول ْم ت ُ ْر ِه ْبهُ ال ِنّ َ
ب الدُّخ ِ
ار ِه الص ِغٌر لَ َ
ك و َرا َح ٌُ َك ِ ّر ُر َهذَا العَ َمل .بَ ٌْنَ َما َرا َح ْ
ت ال َحٌَوانَاتُ
ُم َر ْف ِرفا إلى البُ َحٌ َْرةِ وأ َ َخذَ بِم ْنمَ ِ
ط َرة َ َماء ثُم ْألمَى بِ َها َعلى ال َح ِرٌ ِ
ظ ُّن أٌُّ َها الص ِغٌر أَن َن لَاد ٌِر َعلى إِ ْ
ور الص ِغٌر ،وهًِ تَمُول :أَت َ ُ
سة ؟
اوال ِ
طفَ ِ
اربَة ت َ ْسخ َُر ِم ْن العُ ْ
ت الٌَائِ َ
صفُ ِ
ال َه ِ
اء ال َح ِرٌ ِ
ك بِ َه ِذ ِه ال ُم َح َ
اجبًِ فَمَ ْ
ور الص ِغٌر :أ َ ْعلَ ُم أ َ ِنًّ لَ ْن أ َ ْست َِطٌ َع ِإ ْ
ط.
لَال العُ ْ
صفُ ُ
ك ولَ ِكنًِّ أَلُو ُم بِ َو ِ
طفَا َء ال َح ِرٌ ِ
ٌم َها ِلت ُ ْ
ار ال ُم ْشت َ ِعلَة  ،وخ َِجلَ ْ
صفُور ،فَبَدَأ َ ْ
ت وبَدَؤُوا
ت بَالًِ ال َحٌَوانَا ِ
اط ِ
المٌَا ِه ِبخ ََر ِ
ت بِنَ ْم ِل ِ
س ِمعَت ال ِفٌَلَةُ َما لَالَهُ العُ ْ
ط ِف َ
َ
ئ الن َ
ور وال ِفٌَلَةَ َعلَى إِ ْ
من كتاب "لغتنا اجلميلة" بتصرف
ح ِرٌك .
طفَ ِ
سا ِعدُونَ العُ ْ
اء ال َ
ٌُ َ
صفُ َ
البناء

الفكري3(:ن)

ع ْنوانا ُمنَا ِسبا للنص.
َ -1هات ُ
ْ
ص:
سب َم َع َما َو َردَ فًِ الن ِ ّ
 -2أ َ ِجب (( بنعم )) ْأو (( ال )) فٌِ َما ٌَأتًِ ِ ،ب َما ٌَت َنَا َ
ٌش فًِ الصحْ َراء
ـ كانَ العُ ْ
صفُور ٌَ ِع ُ
اج ِبه
ور ِبأ َدَ ِ
ام العُ ْ
صفُ ُ
اء َو ِ
ـ لَ َ
ت ـ ت َ ْهزَ أُ
ف ال َك ِل َمت َ ٌْ ِن التالٌَت َ ٌْن  :اِ ْشتَعَلَ ْ
 -3اِ ْست َ ْخ ِرج ِمنَ النص ُم َرا ِد َ
ث ُم َو ِ ّ
ف ال َك ِل َمت ٌْن ال ُم ْست َ ْخ َر َجت َ ٌْن فًِ ُج ْملَت َ ٌْن ُمفٌُدَت َ ٌْن.
ظ ْ
البناء

اللغوي3(:ن)

-1
-2
-3
-4
-5

أ َ ْع ِربْ َما ت َ ْحتَهُ َخ ْ
ص.
ط فًِ النّ ِ ّ
ً ِ ت َ ْحت َ َها َخ ْ
ط فًِ ال ُج ْملَة التالٌة :كانت الشمس محرقة
أ َ ْش ِك ْل ال َك ِلمات الت ّ
سة.
اِ ْست َ ْخرجْ ِمن الن ِ ّ
ص َما ٌَلً :فِ ْعال أ َ ْج َوفا و فِعال ِمن األفعَال الخ َْم َ
وصدْق )) .
ور ٌَ ْع َم ُل ِبإِ ْخالَص ِ
أ َ ْســنِد ال ِعــــبَارة التـالٌة إلــى الـ َجـ ْم ِع ال ُمذكر الغَائِب (( :بَدَأ َ َ
على الفَ ِ
ب ِكت َابَة ال َه ْمزَ ة فًِ َك ِل َمة  :بَدَؤُوا
سبَ َ
َ
ع ِلّ ْل َ

الوضعية

اإلدماجية5(:ن)

ان
اونُوا َ
للا ت َعَالى  <<:وتَعَاونُوا َ
ٌَمُو ُل ُ
اإلثْ ِم َوالعُدْ َو ِ
علي ِ
علَي ال ِب ِ ّر َوالتَّقْ َوى َوالَ تَعَ َ

>>

ا ُ ْكت ُبْ فَ ْم َرة ِمن  8إلى  11أ َ ْس ُ
ع َمال ت َ َ
ت ُ
اون
وز َمالؤُ َن وت َ ْش َر ُح َم َر ِ
ت بِه أ َ ْن َ
طو ِعٌا لُ ْم َ
ص ُ
طر ت َ ِ
ف فٌِ َها َ
احلَهُ وت ُبَ ٌِّ ُن أ َ َه ِمٌة التعَ ُ
وظفا فِ ْعال ل ِفٌفَاُ ،م ّ
ان ُم ِ ّ
سط َرا تَحْ ت َه .
فًِ َحٌَاةِ اإل ْن َ
س ِ
الصفحة 1 / 1

وزارة الرتبية الوطنيـة

مديرية الرتبية لواليـة إيليزي

مدرسـة بــن تومرت االبتدائي ــة ـ إن أمنـاس

السنــة الدراسيــة2012 /2012 :

اختبار الفصل األول يف اللغـة العربيـة.
اننّص:

املـ ـ ــدة :ســاع ــة ونص ــف
جهســـت عائهيــــــت

بٌنما كان الولد جالسٌن حول والدهم ٌتبادلون أطراف الْحْدْيثْ سأل أحدهم أباه" :هل ٌوجد
بٌنك وبٌن المعلم شبه ٌا أبً؟" قال الب " :نعم! المعلم ٌا بنً ٌحرص على نفعك ،وٌعٌش
حٌاته لرعاٌتك وإفادتك ،إنه ٌا بنً ٌعد أبناء المة إعدادا حسنا ،وهو أستاذ من أصبح زعٌما
أو مخترعا عظٌما ،والتلمٌذ المهذب ٌطٌع المعلمٌن والمعلمات مثل طاعته لوالدٌه .فالمعلمون
جمٌعا يْبذْلْونْ جهودهم من أجل تربٌتك وتعلٌمك ،فٌجب على التلمٌذ أن ٌسمعوا نصائحهم،
وأن ٌعرف التلمٌذ فضل المعلم كما ٌعرف الفضل لبٌـه وأمه" ،ثم التفت الب إلى أبنائه وقال:
" (ل تقصروا فً واجباتكم ،وأحسنوا إلى من ٌحسن إلٌكم) ،واعملوا بنـشاط فً سبٌل مستقبلكم
وخدمـة وطنكم".
أـ فهــى اننص)ٌ3( :
 .1ما الموضوع الذي ٌتحدث عنه هذا النص؟
 .2وردت فً النص مجموعة نصائح على لسان الب ،اذكر اثنٌن منها.
 .3اشرح هذه العبارةٌ " :تبادلون أطراف الحدٌث" ووظفها فً جملة من إنشائك.
 .4هات ضدٌ :طٌــع ـ ٌحسن.
بْـْلغــةْالنص3(ْ:ن) ْ
 .1استخرج من النص :فعــل معتل واذكر نوعه ،جملة منسوخـة ،واسما من السماء الخمسة.
 .2أعـــرب ما تحته خــط فً النص.
 .3حول الجملة التً بٌن قوسٌن فً النص إلى المثنى المذكر
 .4بٌن لماذا كتبت الهمزة فً كلمـة " نصائحهم " على النحو.
جْـْالوضعيةْاإلدماجية4(ْ:ن) ْ
قال الشاعر :قمْللمعلمْوفّـهْالتبجيالْْْْْكادْالمعلمْأنْيكونْرســوال
اكتب نصا ل ٌقل عن  11أسطر ،تتحدث فٌه عن فضل معلمك علٌك ،ومكانته فً المجتمع ،وتبٌن
واجبك نحوه موظفـا :اسما منقوصـــا ،وفعل لفٌفا ،مسطرا تحتهما.

الصفحـ ــة  1من 1

انتصحيح انىمورجي
اإلجابت اننًىرجيت

انجزء

1ـ يتحذث اننص عٍ فضم انًعهى ودوسه في انًجتًع.
2ـ بعض أفضال االو:

ال تقصروا في واجباتكم .ـ اعمهوا بىشاط مه سبيم مستقبهكم.
فهى
اننص

نغـت
اننص

3ـ ششح انعباسة :يتبادنون أطراف انحذيث = يتحذثون في مواضيع
متىوعت وشيقت.
انتىظيف :تقبم كم جمهت صحيحـت.
4ـ ضذّ :يطيع ≠ يعصي ،وضذ :يحسٍ ≠ يسيء.
1ـ االستخشاج:
ـ انفعم انًعتم :قال (أجوف) ـ يوجذ (مثال) يعيش (أجوف)
ـ جًهت ينسىخت :كان األوالد جانسيه.
ـ اسى يٍ األسًاء انخًست :أبايُ .ـ ألبيً.
2ـ اإلعراب :يبزنىٌ :فعم مضارع مرفوع ،وعالمت رفعً ثبوث
انىون ألوً مه األفعال انخمست.
انحذيث :مضاف إنيً مجرور ،وعالمت جري انكسرة.
3ـ انتحويم:

ل تقصرا فً واجباتكما ،وأحسنا إلى من ٌحسن إلٌكما.
4ـ كتبت الهمزة فً كلمة " نصائحهم على النبرة لنها مكسورة.
1ـْاالنسجامْ ْ:
ـ ترتٌب الفكار وتسلسلها.
ـ التقٌد بصلب الموضوع وعدم الخروج منه( .فضل المعلم ،ومكانته فً
المجتمع ،وبٌان الواجبات)
2ـْسالمةْاللغةْ ْ:
ْْْْـ التركٌب السلٌم للجمل.
انىضعيت
ـ الستعمال المناسب لدوات الربط.
اإلدياجيت
ـ احترام القواعد اإلملئٌة والنحوٌة والصرفٌة.
ـ توظٌف مرة واحدة للعناصر المطلوبة (اسم منقوص ،فعل لفٌف)
3ـْالوجاهةْوالمالءمـةْ ْ:
ْْ ـ عمل المتعلم نظٌـــف (التقٌد بحجم المنتج ،عدم التشطٌب ،الخط الواضح،
ترك بٌاض فً بداٌة الفقرة ،علمات الترقٌم )....
4ـْاإلبداع( .توظٌف الشواهد)

ْ

انعاليت
انجزئيت
5.5
2×0,5
5,5

انعاليت
انكايهت
3

5.5
5,5
0.25
0.25
0.25
0.5

3

0.5
5.25
ْ
5,0
1
52.0
52.0
5,.0
1
5,0
52.0
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انسُح انخايسح اترذائي

اترذائيح  ............سطيف

اختبار الفصل األول في اللغة العربية
كاٌ عهيٌ ٔاقفًا يسشد ذعثِيشِ فقالَ :أرْةُ كمَ يٕوٍ إنٗ انًذسسحِ الَ ذؤخشَي يغشياخ
انشٕاسع ،أصم إنيٓا في انٕقد انًعيٍ ،ال أحة انرالييز انزيٍ يصهٌٕ يرأخشيٍ ؛ ألَٓى
يعكشٌٔ صفٕ انذسسٔ ،يضيعٌٕ أٔقاذٓى ٔأٔقاخ سفاقٓى سُذٖ.
ب قاْشجٍ أعرزسُ نذٖ انًعهىِ صادقًا يخهصًا
إرَا غِثْدُ عٍِ انًْذسسح أٔ ذأخشخُ ألسثا ٍ
ٔأحيي سفاقِئ .عُذيا َذخمُ القسىَ َثاششُ انعًمَ  ،فأقذوُ ٔاجثاذِي ٔأقشأُ دسسِي  .فِي
انسَاعَحِ انعاششجِ إال ستع َخشجُ إنٗ انفُاءِ َٔأخز قِسطا يٍ انشَاحح َجذد تّ َشاطُا ٔ .فِِي
انًساءِ َغادسُ انًذسسحَ عَائِذِيٍَ إنٗ انثيدِ ،حيٍ أصمُ إنٗ يُزنِي أقٕو يع سفاقِي تثعضِ
األنعابِ انًُسَهيحِ ،ثُىَ أدخمُ غشفري ألحفظَ دسٔسِي ٔأُحَضِشَ فُشُٔضِي ِنهْغَذ.
فَا سِفَاقُ ( ،اجْرِٓذُٔا فِي دُسُٔسِكىٔ ،اعًهُٕا تِجِذٍ نرحققٕا انُجاحَ) ٔيفخشَ تِكُىْ َٔط َُُأَ ،ال
َـي
ذُسٕا أٌَ انٕقدَ كانسيفِ إٌ نَى ذقطعّ قطعك.

األسئلة:
أ -أسئلة الفهم:
 - 1هاخ عُىاَا يُاسثا نهُص.
 - 2نًارا ال يحة عهّيٌ انزيٍ يرأخشوٌ عٍ انذساسح ؟
 - 3اسرخشج يٍ انُص ضذ :انكزب ≠  . . . . . . . .انرعة ≠ . . . . . . . .
ب -أسئلة اللغة:
 - 1أعشب يا ذحره خط فّي انُص.
 - 2ايأل انجذول يٍ انُص:
فعم أجىف
فعم صحيح

فعم يٍ األفعال انخًسح

فعم أيش

 - 3حىل انجًهح انرّي تيٍ قىسيٍ إنً انًفشد.
 - 4عهم سثة سسى انهًضج تهزا انشكم فّي كهًح "عائذيٍ".
ج -الوضعية اإلدماجية 4( :ن)
نك صييم فّي انقسى يرغية عٍ انًذسسح كثيشا ،وال يشاجع دسوسه وال يحرشو وقره.
اكرة سسانح ال ذرعذي  10أسطش ذُصحه فيها وذثيٍ نه أهًيح انذساسح وانىقد فّي حياج
اإلَساٌ ،يىظفا اسًا يٍ األسًاء انخًسح.

السنة الدراسية4102-4102 :

مدرسة .............

الصف الخامس ابتدائي

اختبار الفصل الأول في مادة اللغة العربية
الجزائر ح َّر ٌة مستق َّلة
السند:
ّ
َّ
َّ
كانت الجزائر محتمة من طرف الفرنسيين الذين حاولوا ض َّم ىذه البلد العربية إلييم ،لتصبح

جزءا من فرنسا( ،و لول أ َّن الجزائريين البطال قاوموا ذلك و كافحوا ضَّد الطغيان الستعماري) في شكل
ثورات و حروب متعددة ،حتَّى ت َّوجوا بطولتيم بالثَّورة الكبرى الخيرةَّ ،التي أعمنوىا في أ َّول نوفمبر من
عام  .4591تمك الثَّورة َّالتي خاضيا كل جزائري ذو غيرة وطنَّية في عزم و تصميم مضحيا بأمو و أبيو
و أختو و أخيو ،حتَّى اضط َّرت فرنسا بأساطيميا و جيوشيا الجَّبارة أن تتخَّمى عن الجزائر ،و تعترف
باستقلل ىذا َّ
الشعب البيَّ ،الذي فيو انطمقت أ َّول زغردة من في كل جزائرَّية ثكمى و أرممة تعيش تحت
كنف حمييا معمنة تخمص الجزائر من عبودَّية الستعمار الغاشم يوم  9جويمية .4591

الأسئلة

 -بتصرف -

أسئلة الفهم:
 -4استخرج من النص عبارة تدل عمى محاولة طمس اليوية الجزائرية.
 -1ذكر في النص يومان وطنيان ،ما ىما؟

َّ
محتمة  -الغاشم.
 -3ىات مرادفين لمكممتين التاليتين ثم وظف كل منيما في جممة مفيدة- :
 -1استخرج من النص ضدا لمكممة التالية - :حرية.

أسئلة اللغة:

 -4أعرب ما تحتو خط في السند.

 -1امأل الجدول التالي بما يتناسب من السند (:ل تكرر الفعل)
فعل معتل أجوف

فعل مجرد

فعل معتل ناقص

فعل مزيد

 -3عمل كتابة اليمزة عمى النبرة في كممة" :جزائرية"

 -1حول الجممة التي بين قوسين إلى المفرد المذكر.

الوضعية الإدماجية:

يوم  9جويمية  ، 4591أعمنت الجزائر استقلليا من الستعمار الفرنسي.

تحدث في فقرة ل تقل عن  41أسطر عن ىذا اليوم الوطني و أجواء الحتفالت فيو كل سنة ،موظفا اسما من السماء

الخمسة و جممة اسمية منسوخة بفعل و مسط ار تحتيما.

بالتوفيق ....

السنة الخامسة ابتدائــي.

المدرسة االبتدائية  :حدادي خالد

2014/2015
اخزجبس اٌفصً األٚي فً اٌٍغخ اٌعشثٍخ.
إٌــــــــــــــــــص :
أٍٔسۥ رٍٍّ ۥز ِجزٙذۥ،أٗ ٌأثى أْ ٌٕبَ لجً أْ ٌشاجع جٍّع دسٚسٗ ٌٚ،ىزت جٍّع ٚظبئفٗ.
ألثٕبء صف ِٗ .
األخالق ِِ ِ،طٍع ألثٌّٚ ٌٗٛعٍٍّٗ ، ،دسٓۥ اٌّعبشش ِح
ٌٍٚس أٍٔس ِجزٙذا فمط ثً ٘ ٛطٍتۥ
ِ
ِ
اٌعبَ اٌّذسسً رسٍُ أٍٔس دفزش عالِبرٗ ِٓ اٌّعٍّخ  ٛ٘.األٚيۥ فً صف ِٗ ،أخز اٌذفزش إٌى
آخش
ِ
فً ِ
أثٍٗ ثسشعخ ٌٍخجشٖ .
أث ٛأٍٔس فشحۥ ثزفٛق اثٕٗ ،إْ جٍّع اٌّعٍٍّٓ ِسشٚس ِٓ ْٚاجزٙبدٖ  ٚسٍٛوٗ.
األسئٍخ :
أسئٍخ اٌف.)ْ3( :ُٙ
 - 1اثذش عٓ اٌعجبسح اٌذاٌخ عٍى ٔجبح أٍٔس.؟
 - 2اششح اٌىٍّبد اٌزبٌٍخ صُ أدخٍٙب فً جًّ ِفٍذح.
 ٌأثى – دفزش٘ -3بد ضذا ٌٍعجبساد اٌزبٌٍخ :
 رٍٍّز ِجزٙذ  -دسٓ األخالقأسئٍخ اٌٍغخ(.)ْ3
 -1أعشة ِب رذزٗ خط .
 -2دٛي ٘زٖ اٌجٍّخ إٌى جّع اٌزوٛس ٚغٍش ِب ٌجت رغٍشٖ.
سٙب )) .
 (( ف ًٙرٍٍّزحۥ ِجزٙذحۥ ال رشضى أْ رٕبَ لجً أْ رذفعِ جٍّع دسِ ٚ -3ثٍٓ ٌّبرا جبءد وٍّخ ٌٕبَ ِٕصٛثخ فً اٌسطش األٚي.
اٌٛضعٍخ اإلدِبجٍخ .)ْ4(:
أزجٙذ إٌى ِعٍّه ٚوٕذ رشاجع دسٚسه ٚرشبسن فً اٌمسُ  ،فٕجذذ فً آخش اٌسٕخ  .أِب صذٌمه عّش
فٍُ ٌٕجخ ٌٙ ٚزا رأصش ٔٚذَ .
أوزت ِٛضٛعب فً  11أسطش رزذذس فٍٗ عٓ عّش ِٛ.ظفب اسّب ِٓ األسّبء اٌخّسخ .
ثبٌزٛفٍك.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المســـــــــتوى  :الخـــــــــــامس
المـــدة  :سـاعة ونصف

مديرية التربية لوالية الجلفة
المقاطعة اإلداريــــــــة  30بالجلفة

االختبار المشترن األول
في اللغة العربية
...................................................

المطلب دمحما .

ولد النبي ملسو هيلع هللا ىلص في مكة يوم االثنين  21من شهر ربيع األول عام الفيل ولد سماه جده عبد
تــوفي والده عبد هللا لبل والدته .
أرضعته حليمة السعدية  ،وألام عندها أربع سنوات  ،ول ّما بلغ السادسة من العمر توفيت والدته فأصبح يتيم األب واألم .
كفله جــــــــده عبد المطلب  ،وعندما بلغ الثامنة من العمر مات جدّه فكفله ع ّمه أبو طالب  ،وكان ع ّمه فمير الحال كثير
العيال  ،فأبى دمحم صلّى هللا عليه وسلّم أن يكون عبئا على ع ّمه  )،فرعى الغنم ليساعد ع ّمه ( ويخفّف عنه الفمر .
عوضه ع ّمه عن حنان والـــديه  ،فأصبح يحبّه ويعطف عليه أكثر من محبته ألوالده .
ّ
ُ
ّ
ّ
صادق  ،كما اشتهر باألمانة حيث يأتمنه
صدق في المول حتى لمب بال ّ
اشتهر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بحسن الخلك  ،إذ لم يُعرف عنه إال ال ّ
الناس على أموالهم حتّى لُمّب باألمين .
سيّدة خديجة رضي هللا عنها إلى المتاجرة بأموالها  ،فأعجبت
ول ّما بلغ النّبي ملسو هيلع هللا ىلص الخامسة والعشرون من عمره  ،دعنه ال ّ
بأمانته ونبل أخالله  ،فعرضت عليه الزواج منها  .ت ّم ّ
الزواج وعاشت معه خمسا وعشرين سنة .
وأول من آمن به ل ّما بُعث نبيّا ورسوال للعالمين .
فكانت خير عون له في حياته ودعوته ّ ،

األسئلـــــــــــــــة

أسئلة الفهم :
 2ـ هات عنوانا مناسبا للنّص .
 1ـ رفض رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن يكون حمال ثميال على ع ّمه  .ماذا فعل ؟
 3ـ استخرج من النّص مرادف الكلمتين التاليتين  :توفي ـ الوالدين  .ثم وظفهما في جملتين مفيدتين .

أسئلة اللغة :
 1ـ أعرب ما تحته خط في النّص .
 2ـ استخرج من النّص :
اسم كان أو إحدى أخواتها
فعال معتال

فعال مضارعا

اِسما مجرورا

النص إلى المؤنّث .
حول ما بين لوسين في
ّ
3ـ ّ
 4ـ لماذا ُرسمت الهمزة بهذا ال ّ
شكل في كلمة " يأتمنه " ؟

الوضعية اإلدماجية :
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أعظم رجل عرفته البشرية
ّ
اكتب موضوعا ال يمل عن  8أسطر مبرزا فيه أخالق النّبي ملسو هيلع هللا ىلص وصفاته مستعمال جمال تعجبية

* بالتوفيق مع أطيب التمنيات *

اثزلائ٤خ أُٝؼي٣ي اُؾبط
ٓوبؽؼخ ث٘ ٢هاشل

اُظق:اُقبٓس إثزلائ٢
افزجبه اُلظَ اال ٍٝك ٢اُِـخ اُؼوث٤خ

ٓٔب ٝهك كً ٢زت اُزبه٣ـ ،إٔ ػبثطب كوٗس٤ب ٝهغ أس٤وا ثأ٣ل ١ع٘ٞك األٓ٤و ػجل اُوبكه  ،كؾب ٍٝإٔ
٘٣زؾو فٞكب ٖٓ اُزؼن٣ت اُنً ١بٕ ٣ؼزول أٗ ٚس٤زِوب ٙػِ ٠ػِ ٠أ٣ل ١اُغيائو. ٖ٤٣كغ٢ء ث ٚإُ ٠األٓ٤و ،كٜلأ
ٖٓ ٖٓ هٝػٝ ، ٚأه٘ؼ ٚثإٔ أُسِٔ٣ ٖ٤وأك ٕٞثأسو ٟاُؾوة ،كال ٣ؼنثٝ ، ْٜٗٞال ٣س٤ئ ٕٞإُ، ْٜ٤كياٍ فٞف
األس٤و ٝ ،اؽٔأٗذ ٗلسٝ ، ٚأكهى فطأ ٙك ٢اػزوبك ، ٙصْ شٌو األٓ٤و ػِ ٠ؽسٖ ٓؼبِٓزٝ،ٚػلٝ ، ٙٞروث٤زٚ
ُغ٘ــــــــــٞك.ٙ
االسئِخ:
أ)أسئِخ اُل:ْٜ
 )1ػغ ػالٓخ ( ) Xأٓبّ ػ٘ٞإ ٓ٘بست ُِ٘ض:
 -أُؼوًخ اٌُجوٟ

 -االس٤و

 -اُظلاهخ

.2اسزقوط ٖٓ اُ٘ض ػل ًِٔخ ٓٔب :٢ِ٣اُسِْ – ٣ؾسٕ٘ٞ
ُٔ.3بما ؽب ٍٝاُؼبثؾ اُلوٗس ٢اإلٗزؾبه ؟
ة) أسئِخ اُِـخ:
.1أػوة ٓبرؾز ٚفؾ ك ٢اُس٘ل .
.2أهثؾ ًَ كؼَ ث٘ٞػ:ٚ
ٝهغ

كؼَ أعٞف

أكهى

كؼَ ٓي٣ل

ىاٍ

كؼَ ٓضبٍ

.3أس٘ل اُؼجبهح اُزبُ٤خ إُ ٠اُغٔغ:
( إٕ ػبثطب كوٗس٤ب ٝهغ أس٤وا ثأ٣ل ١ع٘ٞك األٓ٤و ػجل اُوبكه )
عـ) اُٞػؼ٤خ اإلكٓبع٤خ:
ُول ػبٗ ٠اُشؼت اُغيائو ١اٌُض٤و ٖٓ اُ٣ٞالد إصو رغوثز ٚاُوبس٤خ ٓغ أُؾزَ اُلوٗس ٢اُـبشْ.
رؾلس ػٖ اُضٞهح اُزؾو٣و٣خ اُغيائو٣خ ٓٝبهلٓ ٚأُغبٛل ٖٓ ٖ٣رؼؾ٤بد ٝ،ػٖ عوائْ أُؾزَ اُلوٗس٢
ػل أُٞاؽ٘ ٖ٤ك ٢كووح ( ٣زواٝػ ػلك أسطوٛب ثٞٓ ) 15 ٝ 3 ٖ٤ظلب عِٔخ ٓؤًلح ٝاُظلخ.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيبة
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لوالية غليزان
مدرسة عمر بن الخطاب االبتدائية

النّص:

السنة الخامسة ابتدائي
الموسم الدراسي 5102/5102:م

اختبار الفصل األول في مادة اللغة العربية

المدة :سبعة ونصف

َََََََفََٙانَعَطَهَحََانػََٛفََٛحََانًََاضََٛحَََصَاسََسَهَٛىََأَخَاَََِفََٙانشَٚفَََٔ،عَاشََيَعَََّأََٚايَاَثَىََكَر َ
َة
عََََُّقَائَال:أَخََٙأَدًََذََسَجَمََسَعَٛذََ،دََٛاذَََّعًََمَََٔاجَرََٓادَََٔ،أََٚايَََّأَفَشَاحَََٔأَعََٛادَ...أَخََٙأَدًََذَ
َٚسَكٍَََانَقَشََٚحََانَرَََٔٙنَذََفََٓٛا،يَذَثَٕبََعََُذََسَكَاٌََتَهَذَذَََّلََََّنَطَٛفََانًََعَاضَشَجََ،دَهَََٕانَكَالوََ
كَثَٛشَاالتَرَسَاوََٚ،عَٛصََدََٛاجََعَجَٛثَحَََ،نَكَََُٓاَيًََرَعَحَ...نَََٕذَسَأَنَََّ:يَاَََْٙسَاعَرَكَ؟َٚجََٛثكََفََٙصَََْٕ
دَٚكَََٚػَٛخَََٔقَدََانَفَجَشَ،ظَمََأَسَاََِيَعًََََٚٙطََٙكَهًََاَطَهَعََانَثَذَسَأَََٔظََٓشَخََانطًََسَ...أَخَٙ
أَدًََذَََٚسًََعََالَغَاَََٙانَجًََٛهَحََيٍَََأَغََٕاخََانَعَػَافَٛشَََٔٚرَاتَعََأَخَثَاسََانذَََٛاَعَثَشَأَيََٕاجََانطَثَٛعَحَ،
فََٛشََٖيَعَجَضَاخََانَكٌَََََََََْٕٕٔٚرَأَيَمََيًََهَكَحََانَُذَمََََٔ،يَسَٛشَاخََجََٕٛشََانًََُمَ.
أَخََٙأَدًََذََفَالحَََطَٛظََ،سََٚاضََََٚٙجَشََ٘فََٛسَرََُطَقََانَََٕٓاءََانَُقََ،َٙنَََّغََٕخََكَانشَعَـذَََٔقََٕجَ
كَالَسَذََ،نَىَََٚضَسََطَٕلََدََٛاذَََّطَثَٛثَاَلََََّسَهَٛىَََانَعَـقَـمَََٔانَجَسَىَََٔ...إَرَاَأَغَاتَََّدَاءَََٚعَانَجَََّ
تَشَدَٛقََانضََْـشَََٔتَزَٔسََالَعَطَابَََٔعَسَمََانَُذَمََ.
*أسئلة الفهمََ3(َ:قاط)ََ
-1اقرشحَعُٕاَاَيُاسثاَنهُعَ.
َ-2ياراَٚفعمَأخَٕسهٛىَإراَأغاتَّيشؼَ؟
 َ-3اضشحَانكهًرٍَٛانرانٛرٍَٛثىَٔظفَإدذاْاَفَٙجًهحَيٍَإَطائكََٚ:رأيمَََ-داءَ
َ-4اسرخشجَيٍَانُعَضذَكهًحَ" أحزان "
*أسئلة اللغةََ3(:قاط)
َ-1اسرخشجَيٍَانُعَياَٚهَ:ٙ
يضافَإن ّٛفعمَأجٕف اسىَيُقٕظ
غفح
...........................

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

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

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

َ-2اقشأَثىَاكًمَانفشاغ:
َٚجشَ٘فٛسرُطقَانٕٓاءَانُقَ-َ............َْٙ-ََٙأَرًاََ-..........أَدَْ-َ............ى..............-3اعشبَياَذذرَّخظَفَٙانُعََ:أخاََََََِ،انطًسََََ
-4نًاراَكرثدَانًٓضجَيُفشدجََعهَٗانسطشَفَٙكهًحَ"َانٕٓاءَ"َ؟
*الىَضعية اإلدمبجيةََ4(:قاط)
ََََََالضكَأَكَيعجةَتأدذَأقاستكَيٍَدٛثَغفاذَّٔأخالقَّانذسُحَ
ََََََاكرةَفقشجَيٍَ8إنََٗ11أسطشَذػفَفٓٛاَْزاَانطخعَيٕظفاَأسهٕبَانرعجةَٔإدذَٖ
َََََََأخٕاخَكاٌ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ**ََتانرٕفٛق**

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لوالية الجلفة
ابتدائية  :عالوة يحي ( المقاطعة ) 2
بالجــــــــــــــــــلـــــــــــفة

اختبار الفصل األول في اللغة العربية

النّص:

المســـــتوى  :الخامسة ابتدائي
السنة الدراسية 2106 / 2102 :
المــــــــــــــــدة  :سـاعة ونصف

( ) ......................................

اَف َاَْ َوَقْ ِ
علي َواقفَاًََيَ َ ِ
عَ،أَ َِ ِ
ّيَ َ،ل ََأُ َِحبََ
ت َِِ َاَْ َُم ََع َِ
ت َاْشَ ََواَِرَِ
ينَم َْغََرََي َُ
إل َاَْ ََم َْدََر ََس َِةَ َ،ل َتَُ ََؤ َِّخَُر َُ
بََ َُكلَ َيََ َْوٍَم َ ََ
َ:أذى َُ
ريُه َفَ َقالََ ََ
َكا َن َ ٌّ
ْ
ص ُل َإََْْيَ ََه ِ َ َ
س ُرَُد ََتعبَ َ
ِ
َع َِن َ َالَ َْدََر ََس َِة َأَ َْوَ
ت ََ
اتِِ َْم َ ََوأَ َْوقَ َِ
ضَيِّ َُعو َن َأَ َْوقَ َ
سََ ،وَيُ ََ
ص َْف ََو َاْ ّدَْر َِ
ي َُِ َع ّك ُرو َن َ ََ
ين ََيَصَلُو َن َ َُمتأ َّخر ََ
المي َذ َاَْ َِذ ََ
اْتَ َِ
ات ََِرفَ َِاق َِه َْم َ َُس ًَدىَ،إذَاَغْب ُ
ين َأل ّن ِّ ََِ َُى َْم َ ُ
فاقِ َ ِ
ادقاً َُ ِ
ِ
َألسَبَ ٍ
فَ
َُدَْر َِسيَ ِ.
َوأقَْرأ ََ
ات ََ
اجَبَ ِ َ
َو َِ
اْع ََم ََلَ.فَأق ّد ُم ََ
اشَُر ََ
َاْصفََنََُبَ َِ
ص َِ
ىَالََُعَلّ َِمَ ََ
اىرةٍَأَ َْعَتَ َِذ ُرََْ َد َ
ابَقَ َِ
رت َْ
أت ّخ ُ
يَ،و َعَْن َد ََماَنَ َْد َُخ ُل ّ
َمَلصاًَ،وَأُ ََحَيّيََِر َ َ
اْع َِ ِ
ّيَإلَاْبََْي ِ
إلَ
ص ُل ََُِ ََ
ّيَأَ َِ
َ،ح ََ
ت َِِ َِ
َالَ َْدََر ََسةََقَ َافَِلِ ََ
ادر َ
س َِ
َالَ ََ
ف َ
ناَ.وِ َ
شاطَ ََ
احةَ َُنَ ّد َُدََبِوَنَ َ
نَاْر َِ
سطاً َِ
َقِ َْ
أنخ ُذ َ
اءَ ََو َُ
َاْفَنَ َِ
َإل َِ
ج ََ
اع َِةَ ََ
اْسَ ََ
َ
اءَنَُغَ ُ
َم ّ
اشََرَةَ ََنَُْر ُ
يََِْْل َغدَ ََ.
وض َ
ض َُرَفََُُر َِ
يَو ََ
وس ََ
َدَُر َِ
ظ َُ
ت َْ
خلَ َغَُْرَف ِ َ
سلََّي َُ
ابَ َالُ ََ
األْع َِ
ضَ ََ
فاقِيَبََبََ َْع َِ
ومَ ََم ََعََِر َ
لَأََقُ َُ
ََمَْنَِزِ َ
َألح َف َ
أح ّ
ةَ،ثَأ َْد ُ
ف َإ َْن َ َلْ َتَ َْقطََْع َوَُ
اْسَْي َِ
اْو ََ
س َْوا َأنَ َ ََ
خ َُر ََبِ َُك َْم َوطنََُنَاَ ،ول َتَْن ََ
اح) َوي َْف ََ
ج ََ
ح ّق َُقوا َاْن ََ
َب ٍَّد َََِْتُ ََ
َوا َْع ََمَلُوا َِِ
وس َُكمََ ،
َدَُر َِ
َف َُ
اجََت َِه َُدوا ِ َ
اقَْ (،
ف َََِيَا ََِرَف َْ
َ
قتََ َك ّ
َق َط ََعكَ َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ.
سئِلَةُ الفهم َ :
أ ـ أَ ْ

األســــــــــــــــئلة َ

صَ .
اَِْلنَ َِّ
اسَبً َ
اَمَنَ َِ
َ1ـَا َْختََ َْرَ َعُْنَ ََوانًَ َُ
اش َُر َ
رحَ َُكل ََُِ َكَلِ ََم ٍَةَ َِم مَاَي أتَ:قَافِلِي ََنَ َنََُبَ َِ
َ2ـَا َْش َ
ِ ٍِ
اتَاْتَ َاَِْيةََ:ي ْقرأَََُ،بِ ُد ِ
ِ ِ
ونَفَائِ َدة
اد ََ
دَمََر َِ
َ3ـََاستخرجَمنَاْسََنَ َُ
فََ َُك َِّلََ َكَل ََم َةَ َم ََنَاَْ َكَل ََم َ َ َ َ
س ِئلَةُ اللّغة َ َ:
ب ـ أَ ْ
َ1ـَاست ْخرِج َِمنَاْن ِ ِ ِ
ََ،وفِ ْعالًَأجوف اَ،وفِ ْعالً َِم َنَاألَفْ َع ِالَاخلَ ْم َسِةََ َ
َْ ْ َ ّ
صَ:ف ْع الًَمثَالً َ
ص1(َ.ن) َ
طَفَاْنَ َِّ
اتَْتَ َوَُ ََخ ِ َ
بَ ََم ََ
َ2ـَأ َْعَِر َْ
َر ْس ِمَاْ َه ْم َزِة َِفََكلِ َمِةَ"َتُ َؤِّخ ُرِين"0.25(َ.ن) َ
ّل َ
بَ
َسبَ َ
َ3ـَ َعل ْ
ِ
نَإلَاْ ُم ْف َرِد1(َ.ن) َ
ّيَقَ ْو َس ْيِ َ
َ4ـَ َح ِّوِلَاْعبَ َارةََاْ ِتَبَ ْ َ
ج ـ الوضعية اإلدمبجية4( :ن)
مَوقََْتَ َوَُ .
وس َوَُ ََو َلَ ََْي ََِت ََ
عَدَُر ََ
اج َُ
اَ،و َلَيَََُر َِ
بَ ََع َِنَاَْ َم ْد َر َس َِةََ َكَثِ ًَري ََ
س َِةَ َابَْتِ َد َائِيَيََتََ َغيَ َُ
ام ََ
فَاْسََنَ َِةَا َخلَ َِ
ص َِدي ٌَقَِ َ
كَ ََ
َْ ََ
يم ةَ:اُ ْكتبَنَ ًّ ِ
ّيَََْوَُ ِ
انَ،مو َظّف اَمجل ةَتعجبي ةَ،وأخرىَ
س َِ
َحَيََِاةَاإلَنْ ََ
ف ََ
تَِ َ
اْوَقْ َِ
اس َِةَ ََو ََ
هَّيَةََاْ َِّدََر ََ
فيوَأَ ََِ
َسطُ ٍرَ،تَُبََِّ َُ
اْتَ َْعَلِ ََ
صاَم ْنََ َ8إلََ10أ ْ
ُْ
استفه امي ةَ،مسطراَتتهما َ
َ
َ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََاْصفحةََ*ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 0/0ابْتوفيقَمعَأطيبَاْتّمنياتَ*

مستوى السنة اخلامسة

ابتدائية أيب بكر الصديق

5102 / 5102

سعيد عتبة ورقلة

اختبار الفصل األول يف نشاط اللّغة العربية
السند :
ّ
ت الغيوـ ِّ
الشتاء فتلبَّ َد ِّ
ح َّل ِّ
ِّ
ِّ
أع ِّاِل
ع
لج
ػ
ث
ل
ا
ر
ظه
ا
م
ك
،
ا
ير
ز
غ
ؿ
ز
ن
ػ
ي
طر
ادل
َ
ذ
أخ
و
و
اجل
د
ر
ػ
ب
و
ة
القادت
َّ
َ
َ
َ
ْ
ُّ
َ
لى َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ ََ َ َ
ً َ ََ
َ
اجلبَاؿ .
طار ادلتساقِّ ِّ
وؿ الب ِّهيجة الرائِّع ِّػة  ،لكِّنػَّها مستب ِّ
أصبح ِّ
ت األرض ح ِّزينَة ًلِِّّفر ِّاؽ الفص ِّ
ابألم ِّ
طة
ة
ٌ
ر
ش
ْ
ْ
َ
َ
َ َ
َْ َ
ْ َ
ْ َ ً َ
َ
ِّ
على التػُّرب ِّة اجلافػَّة َّ ،أما الع ِّ
ِّ
العلِّ ِّيل أ َغ ِّ
ت إىل
ار َ
اجَر ْ
صافري الػَِِّّت َكانَ ْ
َ
ََ
ت تػ ْرسل َم َع اذلََواء َ
يد َىا ادلَِّر َحةَ فق ْد َى َ
َْ َ
ؼء  ،و َّأما األطفاؿ الػَّ ِّ
حيث جتد القوت وتَػْنػعم ِّ
ِّ
ت
ذ
ابلد
ْ
أصبَ َح ْ
ين َكانوا ديََْرحو َف ِِّف الطُّرقات فق ْد ْ
َْ
َ َ َ
َ
َ
طك كلَّما خرجوا إىل اخل ِّ
الء  ،ألنػَّهم أصبحوا َغيػر ِّ
قاد ِّرين َعلى مقاوَم ِّة البَػ ْرِّد ِّ
القارس .
َ
أسنَانػه ْم تَ ْ
ْ
ْ َْ
َ
َ
َْ
ص ُّ َ َ َ
البناء الفكري :

* ضع عنواان مناسبا للسند .
* ِف الشتاء تكوف الطبيعة حزينة  .أين يظهر حزهنا ؟
أقبل .
* ىات مرادؼ كل كلمة من الكلمتني اتآتيتني األكل َ ،
البناء اللغوي :
* أعرب ما حتتو خط ِف السند .
* استخرج من السند فعال صحيحا و فعال معتال .
* أكمل كتبت اذلمزة ِف كلمة الرائِّ َع ِّػة على  ..........ألهنا ..........
الوضعية اإلدماجية:
فاجأؾ ِف الطريق مطر غزير  ،فرجعت إىل ادلنزؿ مبلل اجلسم والثياب .
اِّح ِّ
ك ذلك ِف فقرة بني = و  01أسطر موظفا مجال تعجبية .
ْ
موفقػوف إف شاء هللا

اختبار الفصل األول في مادة اللغت العربيت للسىت الخامست ابتذائي
المذة  :ساعت ووصف
مذرست صذارة التىوسي به دحمان 5106/5105
الىّص:
ُت ِ
ِ
درسِت َك َف َت ِج ُد َّ
غادُر َم ِ
درس َت َك ،
نزَل َك َصباحاً لِ َت َ
الشو ِار َع َنظي َفػ ًة َ ،ق ْد ُكن َس ْت و ُر َّش ْت  ،و َتد ُخػ ُل َم َ
ذى َب إلى َم َ
ِِ
ِ
اس ِة و َّ
الت َعُّممِ .
َف َت ِج ُدىا كذل َك َنظي َف ًة و ُم َؤَّث َث ًة ِب ُك ِّل ما َت ُ
حتاج إَليو ل ّمدر َ
َّ ِ
ِ
اغ إلى الحدائػِ ِق و الم َتَنَّزىػػ ِ
و َقػ ْد َت ْذىب فػي ساعػ ِ
أرضيػا
ات
ات ال َفر ِ
ىارىػػا و ُن ِّ
ظ َف ْت ُ
َ
العامػة َف َت ِج ُدىػا َق ْد ُرّتَب ْت أز ُ
َُ
ُ
صابيح الك ِ ِ
ِ
و س ِقي ْت ح ِ
َّ
قام ِة عمى َحا َف َت ِي
الم
شائ ُشيا  .و ِعندما يأتي
ُ َ َ
ِ َ َ
ُ
المساء  ،و َيح ُّل الظ ُ
الم َ
يربائَّية ُ
الم ُتَبّد ُد ُه أْنو ُار َ
األعمال اّلتي ُتوِّفر َلك و لِ ِ
احاتَ ،فيل َف َّكرت ِفيمن ي ْش ِرؼ عمى ُك ِل ِ
الس ِ
َّ
ِ
ضيء َّ
الط ِ
نين
ىذه
الشو ِار َع و َّ
َ ُ َ
َ َ ُ ُ
ممواط َ
َ
ّ
ريق َ ،ف ُت ُ
ُ
احة و المحا َف َ ِ
الر ِ
ِ
الص َحة ؟ !
َّ
ظة عمى ّ
ُ
األسئمة

البناء الفكري 3(:نقاط)
ختْر ِمن َبين العناوين اآلتية ما ُيناسب الّنص :
ِ -1ا َ
ِ
ِ
ُّ
دنية
الم َّ
الشر َ
طة  ،البمدَّية  ،الح َ
ماية َ
ِ
ِ
تترك
 -2استخرج من السند ُمرادؼ الكممتين :جانب ُ -
فيدة .
 -3و ّ
ظف الكممة الّتالية (مؤثػػػػػػّػػػػثة) في جممة ُم َ
البناء المغوي4(:نقاط)
 -0أعرب ما تحتو خط في النص .
 -5اربط كل فعل بنوعو :

 .صحيح

يأتي .

َت ِج ُد .
تغادر .

 .ناقص

 .مثال

 -3أسند العبارة اآلتية إلى المثنى :
(( ُت ِ
غادُر َم ِ
درسِت َك )) .
نزَل َك َصباحاً لِ َت َ
ذى َب إلى َم َ
ّ -4برر سبب رسم اليمزة في الكممة " الحدائق " .

الوضعية االدماجية3( :نقاط)

لرجال الشرطة ميام كثيرة ومتعددة .

اُ ْك ُت ْب نصا من  8إلى  12سط ار تتحدث فيو عن األعمال التي يقوم بيا رجال الشرطة لخدمة المواطن والوطن
وما ىو واجبك نحوىم موظفا أسموب التعجب و الصفة .
اوتهى

بالتىفيق

