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الموضوع األول 10
تطبيق10
إليك الجمل اآلتية :
 ينظ ُم مراد وقته بين اللعب و المراجعة.
 ذبح أبي كبش العيد على الساعة الثامنة.
 لعبت صديقاتي لعبة الحبل.
 ما نوع هذه الجمل؟ و لماذا؟ اجعلها جمال اسمية.تطبيق10
ضع خطا تحت المبتدأ ،و خطين تحت الخبر فيما يأتي:
 الجو صحو في هذا اليوم.
 زجاج النافذة مكسور في قسمنا.
 سكان الحي الذي أسكن فيه مؤدبون.
 طلب العلم فريضة على كل مسلم.
تطبيق10
 اكتب جملة تتكون من مبتدأ و خبر فقط. اكتب جملتين مثل الجملة اآلتية :المدرس ُة ساح ُتها واسعة. -أنشىء جملتين على هذا المنوال :بابُ المسجد مفتوح.

الموضوع الثاني 10
تطبيق10
اجعل الجمل اآلتية جمال فعلية ،ثم سطر تحت الفاعل:
 الطفل المؤدب يستأذن عند زيارة اآلخرين.
 الماء السائل يتجمد في درجة الحرارة المنخفضة.
 المدرسة تفتح أبوابها خمسة أيام في األسبوع.
 المسلمون يصومون شهر رمضان كامال.
تطبيق10
 استخرج الفعل و الفاعل من الفقرة اآلتية :وقع اليوم حادث خطير ،عندما أقبل صاحب شاحنة بسرعة كبيرة ،و فجأة ظهر جدي صغير وسط
الطريق السريع ،حاولت الشاحنة االبتعاد عن الجدي ،فاصطدمت بعمود الكهرباء.
تطبيق10

 ألف جملتين فعليتين على هذا المنوال :يبتس ُم الرضي ُع. ألف جملتين فعليتين على هذا المنوال :خلق للا ُ اإلنسان. -أنشىء جملتين فعليتين مثل الجملة اآلتية :رجع المصلون من المسجد.

الموضوع الثالث 10
تطبيق10
سطر تحت الفاعل  -إن وجد  -في كل جملة مما يأتي:
 جنى المزارعون عراجين التمر.
 النخلة الطويلة يستعمل صاحبها حبال لتسلقها.
 الجو مغيم هذه األيام.
 يوجد في مدرستنا معلمان للغة الفرنسية.
تطبيق10
أكمل الجمل اآلتية بفاعل مناسب :
 يعالج.............المرضى و يعطيهم الدواء.
 يرعى............ابنهما و يؤدبانه.
 في كل عام يحتفل ............بعيد الفطر و عيد األضحى.
 يتعلم ..........استعمال الحاسوب لالستفادة من خدماته.
تطبيق10
 اجعل الكلمات اآلتية فاعال في جمل من إنشائك :الخروف  -الكأس  -الحجاج  -المعلمون.
تطبيق10
ُ
ُ
تالميذ القسم على الهدوء.
يحافظ
 -أعرب ما تحته خط:

الموضوع الرابع 10
تطبيق10
ضع حروف العطف فيما يأتي داخل دائرة :
 أنا ال أهمل واجبي ،بل أحله ثم أنام.
 عندما أتوضأ أغسل يدي و وجهي و قدمي.
 تأخر زميلي عن الدراسة فأنبه المعلم.
 قال لي أبي :تشتري قصة حيوان أو قصة السندباد؟
تطبيق10
أضع حروف العطف اآلتية ( الواو ،الفاء ،أو  ،ثم) في مكانها المناسب:
حل يوم الرحيل.....جمع األب متاعه.....نادى أسرته ،انطلقت السيارة مسرعة.....عندما اقتربت من
المدينة صاح أحمد :هذه عمارات شاهقة ! أمرهم األب بالنزول.....نزل الكبار.....نزل األطفال.
تطبيق10

استخرج أفعال األمر من الفقرة اآلتية ،ثم اجعلها أفعاال ماضية ،ثم أفعاال مضارعة:
اشترينا حاسوبا جديدا ،فشغله أخي مراد و أمرنا باالنتظار حتى يركب قرصا عن الحيوانات
المتوحشة ،ثم قال لنا :اجلسوا بعيدا عن شاشة الحاسوب،واستفيدوا من هذه الحصة و حاولوا كتابة بعض
المعلومات المهمة.

الموضوع الخامس 10
تطبيق10
ضع خطا واحد تحت الفعل الالزم  ،و خطين تحت الفعل المتعدي فيما يأتي:
 حفظ التلميذ السورة. أقبل العيد. تهدم الجدار. جنى الفالح التمر. دفع الهواء الصاروخ. سقط الطفل.تطبيق10
من بين األفعال اآلتية ،عين األفعال التي تحتاج إلى مفعول به:
سمع  -ينزل  -نام  -تقطف  -يحرر  -مرض.
تطبيق10
أكمل الجمل اآلتية بفاعل ،أو بفاعل و مفعول به:
 تأخرت............... يراجع.................... لبس.................. ساعد.....................تطبيق10
 -اكتب جملتين تبدآن بفعل الزم و جملتين تبدآن بفعل متعد.

الموضوع السادس 10
تطبيق10
 اكتب أخوات(كان).تطبيق10
سطر تحت خبر(كان) أو إحدى أخواتها فيما يأتي:
 كانت العطلة الصيفية ممتعة جدا.
 صار الكبش الذي اشتراه أبي سمينا.
 أصبح الجو في هذا اليوم مغيما.
 ظل المجاهدون في ثورة التحرير صامدين.
تطبيق10
أكمل الجمل اآلتية باسم(كان) أو إحدى أخواتها.
 أمسى ..............مريضا.
 بات ................نائمين.
 ليس ...............متسخا.
تطبيق10

أكمل الجمل اآلتية بـ خبر(كان) أو إحدى أخواتها:
 أصبح مسجد القرية ..........بالمصلين.
 صار سليمان  -عليه السالم ........... -حكيما.
 كان داود  -عليه السالم ............... -عادال.
تطبيق10
أضع الضمير المناسب فيما يأتي :
  .......يتعاونون على الخير.  ......يراجع دروسه. ...... -نعتني بنظافة أجسامنا ....... - .يحبان وطنهما.

الموضوع السابع 10
تطبيق10
سطر تحت الفعل و المفعول به فيما يأتي :
 تسبب الفيضانات أضرارا كبيرة في المدن.
 أساعد الفقراء و أتضامن معهم.
 حفظ التالميذ جدول الضرب كله.
 حارب الجزائريون االحتالل الفرنسي مدة طويلة.
 أ ُغل ُق باب القسم عند الخروج منه.
تطبيق10
أكمل الجمل اآلتية بمفعول به مع شكله :
 يزور األطفال...........و الجيران في عيد األضحى.
 يبذل أبي .............كبيرا في ذبح الكبش و سلخه.
 ركبنا.................خشبيا في حديقة األلعاب.
تطبيق10
 كون جملة تتألف من :فعل و فاعل و مفعول به. كون جملة تتألف من :فعل و فاعل. أنشئ جملة تتكون من :فعل ماض ناقص ،و اسمه ،و خبره.تطبيق10
 من بين الكلمات اآلتية ،ما هي الكلمات التي سوف تكتب همزتها على النبرة:ل ُبـ ء ة  -مـ ء ذنة  -سـ ُ ء ل  -مـ ُ ء من  -مسـ ء لة  -يـ ء س.
تطبيق10
 لماذا كتبت الهمزة على النبرة في كلمة :قائل. -لماذا لم تكتب الهمزة على النبرة في كلمة :فأل.

الموضوع الثامن 10
تطبيق10
 من بين الكلمات اآلتية  ،انقل جمع المذكر السالم:(بيوت ،جامعات  ،مسلمين  ،شجرتان ،العبون  ،مدرسة  ،جزائريون  ،معلمات).

تطبيق10
أعرب ما تحته خط في الجمل اآلتية :
 يحافظ المواطنون على نظافة محيطهم.
 الصادقون محبوبون.
تطبيق10
أكمل الجمل اآلتية بجمع مذكر سالم:
 يساعد...........األطباء في معالجة المرضى.
............ هم الذين يراجعون دروسهم كل يوم.
 يحرث...........أرضهم في فصل الخريف.
تطبيق10
اجعل الكلمات اآلتية في المثنى :قلم ،المسج ُد ،جبل ،أب ،الوطن ،أخ.
تطبيق10
حول الجملة اآلتية إلى المثنى:
 يجته ُد التلميذ ،و يطلبُ العلم كي ينفع وطنه.
 الهاتف النقال ينف ُع صاحبه.
 أنا أحسنُ استعمال الحاسوب.

الموضوع التاسع 10
تطبيق10
أضع دائرة حول حروف الجر مما يأتي:
(الذي ،ثم ،من ،الواو ،على ،الفاء ،الباء ،الالم ،من ،الكاف،سوف ،صار،إلى).
تطبيق10
أكمل الجمل اآلتية بحرف جر مناسب :
 الصدق .......األخالق الحميدة.
 اتفق األصدقاء .........القيام بجولة في جبال القنطرة.
 أتصدق ........إخالص حتى يتقبل للا أعمالي.
 تصير األرض  .......فصل الربيع........زربية مزركشة.
تطبيق10
أكمل الجمل اآلتية باسم مجرور ،ثم اشكله:
 أواظب دائما على ...............كي أنجح.
 يدخل للا عباده الصالحين إلى..............
 دفع الجزائريون ثمنا غاليا لـ............على..........
تطبيق10
كون جملة تتألف من :فعل ،و فاعل ،و مفعول به ،و حرف جر،

الموضوع العاشر 01

و اسم مجرور.

تطبيق10
من بين األدوات اآلتية ؛ استخرج أخوات (إن):
(كاد ،لكن ،أصبح ،من ،ثم ،أن ،أمسى ،لعل ،ليس ،ليت ،منذ ،أن ،إن ،كـأن).
تطبيق10
سطر تحت خبر (إن) أو إحدى أخواتها ،ثم اشكل اسمها و خبرها:
 إن المدرسة التي أدرس فيها مزينة باألشجار.
 لعل الحاسوب الذ ي اشتراه أبي جديد.
 ليت جميع التالميذ في قسمنا مجتهدون.
 يكسر األبناء بعض أواني المنزل ،لكن األم متسامحة.
تطبيق10
أكمل الجمل اآلتية باسم(إن) أو إحدى أخواتها ،أو بخبرها:
 جاء في النشرة الجوية أن ..........بارد جدا.
 كأن الببغاء عندما تتكلم .............
 إن  .................نافعة.
 لعل  ................خطير.
تطبيق10
 كون ثالث جمل مستعمال في كل واحدة منها :إن ،لعل  ،لكن. -أعرب الجملة اآلتية :ليت فلسطينُ مستقلة.

الموضوع الحادي عشر 00
تطبيق10
ضع خطا تحت الصفة في كل جملة مما يأتي:
 شجع األب ابنه المجتهد.
 تشتهر الصحراء بالتمور اللذيذة.
 تسمى الجزائر في العصور الوسيطة  :المغرب األوسط.
 في فصل الشتاء تهطل أمطار غزيرة.
تطبيق10
أكمل الجمل اآلتية بصفة مناسبة مع شكلها :
 يتحول الماء  ..........إلى جليد عندما تنخفض حرارته.
 تعتبر القنطرة من المدن ...........في بالدنا.
 يتسبب غاز األنابيب في حوادث ............
 تعطينا أشجار الزيتون زيتا ................
تطبيق10
-

كون جمال تتكون من :
فعل  ،و فاعل ،و صفة مرفوعة.
فعل  ،و فاعل ،و مفعول به ،و صفة منصوبة.

 فعل  ،و فاعل ،و حرف جر  ،و اسم مجرور ،وصفة مجرورة.تطبيق10
أعرب كلمات الجملة اآلتية بعد شكلها :فرح األطفال بالعطلةالشتوية.
تطبيق10
تأمل حركة الهمزة ،و حركة الحرف الذي قبلها – فيما يأتي – ثم اكتب الكلمات كتابة صحيحة:
بـ ء ر  -سـ ء ل  -لـ ُء م .

الموضوع الثاني عشر 00
تطبيق10
سطر تحت المثنى  -إن وجد  -في الجمل اآلتية :
 سجل العب قلب الهجوم هدفين جميلين.
 يصلي المسلم خمس صلوات في اليوم.
 نسكن في بيت فيه شرفتان.
 أحق الناس بالكلمة الطيبة هما األبوان.
تطبيق10
حول ما بين قوسين إلى المثنى ،فيما يأتي:
ُ
التلميذ) إلى المدرسة خمسة أيام كل األسبوع.
 يذهب (
 تقرأ سلمى (قصة جميلة).
ُ تكتبُ بعض الجرائد ( بلون).
 حضرت أمي (طبقا لذيذا).
تطبيق10
أعرب الجملة اآلتية  :غرس الفالح شجرتين صغيرتين.
تطبيق10
استخرج اسم الفاعل من األفعال اآلتية  :ذاب  -فرح  -رحم
تطبيق10
عين الفعل الذي اس ُتخرج منه اسم الفاعل :نائم  -عاطف – مانع.

الموضوع الثالث عشر 00
تطبيق10
سطر تحت الحال في الجمل اآلتية :
 تستقبل األم ضيوفها مبتسمة في كل األوقات.
 يصطف التالميذ منتظمين في ساحة العلم.
 أشرقت الشمس كاسفة هذا اليوم.
 يسهر الوالدان متعبين عندما يمرض ولدهما.
تطبيق10

أكمل الجمل اآلتية بحال مناسبة :
 أنام في غرفتي ..............
 أنطلق إلى المدرسة  ..........كلما تأخرت.
 تظهر األشجار في فصل الشتاء ............
 استقبل الفالحون فصل الخريف ............
تطبيق10
أعرب الكلمات المسطر تحتها :دخل الحجاج مكة مكبرين.
تطبيق10
عين الكلمات المبدوءة بهمزة وصل فيما يأتي:
 اسمي أحمد ،و أدرس في الرابعة ابتدائي.
 احترم معلمك ،و تأدب مع زمالئك في القسم.
 زينب امرأة صالحة ،أرجو لها النجاح في حياتها.

الموضوع الرابع عشر 00
تطبيق10
سطر تحت الفعل المضارع المنصوب فيما يأتي ،ثم اشكله:
 قال األب لولده :لن ينجح الكسول يا بني.
 أمض ُغ الطعام جيدا كي أحفظ صحة معدتي.
 يتمنى األطفال أن تطول عطلة الشتاء.
تطبيق10
أكمل الجمل اآلتية بفعل مضارع منصوب ،و اشكله:
 لن  ............عن الحضور إلى المدرسة في الوقت المحدد
 أريد أن  ................من التالميذ المجتهدين.
 أطيع والدي كي  ..............للا في عمري.
تطبيق10
أعرب كلمات الجملة اآلتية :لن يظلم للا العبا ُد.
تطبيق10
استخرج اسم المفعول من األفعال اآلتية:
سمح  -بدأ  -عرف  -غرس  -شرب.

الموضوع الخامس عشر 00
تطبيق10
سطر تحت الفعل المضارع المجزوم فيما يأتي ،ثم اشكله :
 ال أقطع الطريق حتى ألتفت يمينا و شماال.
 قال معلمي :ال تهمل واجباتك المنزلية.
 مر فصل الشتاء و لم تسقط الثلوج في قريتنا.
 صالح  -عليه السالم  -لم ُينزل للا ُ عليه كتابا سماويا.
تطبيق10
أكمل الجمل اآلتية بفعل مضارع مجزوم و اشكله:

 ال  .............اللقمة حتى تحافظ على صحة الجهاز الهضمي.
 لم  .............إلى البحر منذ مدة طويلة.
 نصحت زمالئي فقلت لهم  :ال  ...........األوراق مرمية.
 أخبرتني جدتي أنها في وقت الثورة لم  ...........مثلنا.
تطبيق10
اجعل األفعال اآلتية أفعاال مجزومة في جمل مفيدة:
تلعب ،يراجع ،أتأخر
تطبيق10
أعرب الكلمات المسطر تحتها فيما يأتي:
لم تهدأ العاصفة ،لذلك فلن أخرج من المنزل.

الموضوع السادس عشر 00
تطبيق10
سطر تحت جمع المؤنث السالم في الجمل اآلتية ،ثم اشكله:
 زارت الفتيات صديقتهن سعاد في بيتها.
 لقد أوصانا للا برحمة الوالدات و طاعتهن.
 يحترم الجزائريون المجاهدات اللواتي حاربن المستعمر .
 يحب األب البنات كما يحب أبناءه الذكور.
تطبيق10
أكمل الفراغات اآلتية بجمع مؤنث سالم مشكول:
 أجرت  .............فحصا دقيقا لتالميذ القسم.
 يطارد علي و أحمد  ...........جميالت محاوالن إمساكها.
 ال أحرج الناس بالـ .................في أوقات غير مناسبة.
تطبيق10
حول الجملة اآلتية إلى جمع المؤنث.
تحاول المعلمة بذل جهد كبير للعناية بتلميذة جديدة لتحسين مستواها

الموضوع السابع عشر 00
تطبيق10
سطر تحت المضاف إليه في الجمل اآلتية ثم اشكله:
 من النظافة غسل األسنان بعد األكل.
 يموت نبات األرض إذا لم يجد ماء.
 أصلي صالة الجمعة في الجامع الكبير.
 تحضر سلمى فطور الصباح ألبيها.
تطبيق10
أضع في الفراغ األول من كل جملة فعال مضارعا ،و في الفراغ الثاني مضافا إليه:

 ............. مع والدي في سوق ..............
 لن..........واجب الـ.............أبدا.
 هذا المريض لم .............من شدة ..........
 قال الحكيم :ال  ،.............فإن الغضب مفتاح...............
تطبيق10
أعرب الكلمات المسطر تحتها في الجملة اآلتية:
ال تؤجل عمل اليوم إلى الغد.
تطبيق10
حول الجملة اآلتية إلى جمع المؤنث:
(أكرم للا حافظ القرآن فأدخله الجنة).

الموضوع :00
تطبيق10
هات خبرا مناسبا لكل جملة مع الضبط بالشكل:
 لقد تعلمت أن الصدق..............
 كأن الفراشة ...............
 بما أن المسجد  .............فحافظ على نظافته.
تطبيق10
سطر تحت الخبر في كل جملة مع شكله:
 علمت أن صديقي المجتهد ناجح.
 كأن العالم في نفعه للناس شمس مضيئة.
 احذر أن تقول إن الغش في الحياة نافع.
 ليت عيد األضحى قريب.
 لعل زمالء رضا في هذا القسم مجتهدون.
تطبيق10
هات اسما مناسبا لكل جملة مع الشكل:
 ليت ................محررة من يد اليهود الغاصبين.
 لعل  .................متأهل في هذه الدورة الكروية.
 كأن .................الصغير دمية.
 كليلة ثعلب طيب ،لكن  .............ماكر و مخادع.
تطبيق10
جرد األفعال اآلتية من حروف الزيادة :تقاتل ،سامح ،أسلم ،استنتج،تغلب
تطبيق10
اجعل األفعال اآلتية مزيدة بحرف أو أكثر :سأل ،ذكر ،سمع ،حمل.

الموضوع :00
تطبيق10
أكمل العبارات اآلتية بفعل من األفعال الخمسة :
 حجاج بيت للا الحرام  ............بالكعبة.
 كبار السن  ............صعوبة في صوم رمضان.
 الصديقان الصغيران .................في البحر.
تطبيق10
اجعل كل فعل من األفعال اآلتية من األفعال الخمسة :
 هما (يصنع). أنت (تدرس) هما (يفتح). أنتم (تفرح). أنتما (يتجول ). هم (يزرع).تطبيق10
ضع سطرا تحت كل فعل من األفعال الخمسة:
 الفالحون يضعون األسمدة في األرض قبل زرعها.
 التلميذان المهمالن يحصالن دائما على نتائج سيئة.
 يا شباب الجزائر :أنتم الذين تبنون مجد البالد.
 أنت تستحقين التقدير و االحترام ألنك تحفظين كتاب للا.
تطبيق10
امأل الفراغ بفعل من األفعال الخمسة :
 البنتان ........رسالة لوالدهما.
 أعضاء الجماعة التربوية  ......القانون الداخلي للمدرسة.
 يا أمي كم ..........من أجل راحتي.
 كأنكم .........النحلة في نشاطها.

الموضوع :01
اندفع الجزائريون في ثورة كبرى قصدد طدرد االحدتالل الفرنسدي مدن بالدندا ،التدي اغتصدبوها و مكثدوا
فيها أكثر من مائة وثالثين عاما( ،و ظل الجزائريون يحاربون بشجاعة فائقة ،فألحقوا بالظالمين الهدزائم تلدو
الهزائم) ،حتى أ ُخرجوا أذالء صاغرين.
يا أبطال ،لقد لقنتم العدو درسا لن ينساه طول الزمن ،فقد عرف أن الجزائر قوية بأبطالها.
األسئلة
أسئلة الفهم:
 -1أعط عنوانا مناسبا للنص.
 -2هات مرادفات الكلمات اآلتية  :اغتصبوها ،مكثوا ،فائقة.
 -3ما هو الدرس الذي لقنه الجزائريون لالحتالل الفرنسي؟
أسئلة اللغة:

1
2
3
4

 أعرب ما تحته سطر في النص. استخرج من النص خبر(إن) أو إحدى أخواتها. هات من النص ثالثة من جموع التكسير. -أسند مابين قوسين في النص إلى الضمير (:هي).

الموضوع :00
رأيت في إحدى المرات تلميذا كسوال ،فذهبت إليه و قلت له :لماذا تكره الدراسة؟ فأجابني:ألنها
مملة و تكثر فيها الواجبات ،و كان ذلك التلميذ يجلس مع جماعة من المشاغبين أمثاله ،فقلت لهم :يا أيها
التالميذ؛ من زرع حصد ،و من سار على الدرب وصل ،فأجابني أحدهم :إنهما مثالن سخيفان ،فقلت لهم:
فكيف ستضمنون مستقبلكم دون العلم و المثابرة ؟ و إن طالب العلم يفوز بأجر عظيم عند للا  -جل و عال -
 ،فأجابني أحدهم :لقد اقتنعت اآلن ،و أشكرك شكرا جزيال ،إنك تستحقين التقدير و االحترام.
األسئلة
 - 1ضع عنوانا مناسبا للنص.
 -2بماذا نصحت الكاتبة أؤلئك التالميذ؟
 -3أعرب ما تحته خطا في النص.
 -4استخرج من النص فعلين من األفعال الخمسة.
 -5امأل الجدول اآلتي من النص:
جمع مؤنث سالم
جمع مذكر سالم
.................
.................
...................

جمع تكسير

الموضوع :00
تطبيق10
استخرج (كان) و أخواتها من بين الكلمات اآلتية :
ظل ،كأن ،أصبح ،لعل ،بات ،كان ،ربما ،ليس ،أضحى ،بقي ،أمسى ،تحول ،صار.
تطبيق10
أكمل الجمل اآلتية بإحدى أخوات ( كان):
 ........... جدي متألما ،لكنه تعافى في الصباح.
 نصحني أبي قائال :يا ولدي إن الكسول ..........ناجحا.
 ........... المباراة التي لعبناها صعبة.
 ............ قوم نوح -عليه السالم -مصرين على الكفر.
تطبيق10
أضع اسم (كان) أو إحدى أخواتها فيما يأتي:
 ظلت  ............محتلة لبالدنا أكثر من مائة و ثالثين سنة.
 أصبح  ............باردا جدا.

 يصير  ............أقوياء عندما يأخذون اللقاحات.
 كان  ............صادقا و محبوبا بين الناس.
تطبيق10
أضع خبرا لـ (كان) أو إحدى أخواتها فيما يأتي:
 ليست األشجار في فصل الخريف ...............
 كان اختبار الرياضيات .............
 ظلت الرياح ليلة أمس ..............
 بات األطباء .................

الموضوع :00
تطبيق10
ضع سطرا تحت اسم (إن) و أخواتها و خبرها ،ثم اشكلها:
 إن موقع الجزائر بين دول العالم مهم جدا.
 اإلنفاق في السراء حسن ،لكن اإلنفاق في الضراء أحسن منه.
 كأن نجوم السماء شموع مشتعلة.
 أتعرف على تاريخ بالدي؛ ألن التاريخ ذاكرة الوطن.
تطبيق10
هات اسم (إن) و أخواتها و اشكله:
 ليت ................مجتهد كالنملة.
 يموت النبات إذا لم يسق؛ ألن ..............أساس الحياة.
 إن  ..............الوالدين واجبة على األبناء.
 كأن ..............المتحابين إخوة حقيقيون.
تطبيق10
أعرب ما تحته خط فيما يأتي ،ثم اشكل كامل العبارة.
إن الحاسوب مفيد ،لكن أخطاره أيضا كثيرة.
-

الموضوع :00
الماء نعمة من أعظم النعم ،جعله للا أساس الحياة ،فال حياة بدونه ،بل قد تستغني بعض الكائنات الحية عن
الهواء ،لكن لم ُيعرف كائن حي استغنى
عن الماء ،و قد كان الماء سببا في ظهور حضارات و اندثار أخرى.
إن الماء ثروة طبيعية عزيزة يجب المحافظة عليها أينما وجدت( ،وال نكتفي بعدم اإلسراف فيه فقط)،
بل يجب السعي للمحافظة عليه من التلوث الذي يهدده ،و يقضي على الكثير من مظاهر الحياة.

األسئلة
 -1اجعل العبارات اآلتية جمال تعجبية:
 الماء من أعظم النعم.
 اإلسراف في استعمال الماء مضر بالبيئة.
 التلوث خطير على مظاهر الحياة.
 -2استخرج جميع أفعال الفقرة الثانية ،ثم بين نوع كل فعل بوضع عالمة (×) في الخانة المناسبة:
نوعه
الفعل

صحيح
................

................
 -3أعرب ما تحته خطا في النص:
 -4أسند العبارة التي بين قوسين في النص إلى:
ب  -جماعة المخاطبين.
أ  -المفرد المتكلم .

معتل
.............

الموضوع :00
تطبيق10
عين الجمل االستفهامية مما يأتي،ثم ضع في آخرها عالمة االستفهام
 متى تسقي األم أزهار الحديقة .
 كم سنة استمرت مقاومة األمير عبد القادر.
 ما أشجع القائد أحمد باي.
 من يجتهد في دروسه يحقق النجاح.
تطبيق10
ضع أداة االستفهام المناسبة في بداية كل جملة.
 ............. يوما تستغرق عطلة الربيع ؟
 ............. تكتب الهمزة المتوسطة على النبرة ؟
 ............. نصائح لقمان البنه مفيدة ؟
 ............. تعيش الدالفين المرحة ؟
تطبيق10
كون ثالث جمل استفهامية باستعمال األدوات اآلتية :متى ،لماذا،من.
تطبيق10
 استخرج الكلمات التي تكتب همزتها المتوسطة على النبرة ،ثم اكتبها :ف ء س ،مسـ ء لة ،مـ ء ـة ،ل ُبـ ء ة،فا ء دة ،مـ ُ ء من ،يـ ء س ،سُ ء ل.

الموضوع :00
تطبيق10
أكمل العبارات اآلتية :
أخوات كان هي.................:و هي تدخل على  .....و  .....فترفع الـ .........و يسمى ، .......و تنصب
الـ ، ..........و يسمى .........
تطبيق10

سطر تحت خبر(كان) و أخواتها ثم اشكله:
 في وقت االحتالل كان جنود العدو متوحشين و دمويين.
 لقد صارت النفايات في العالم المعاصر مشكلة كبرى.
 أصبح والدي في عيد األضحى متطهرا نظيفا.
 ليست البلديات الساحلية واسعة المساحة.
تطبيق10
أعرب ما تحته خط في الجمل اآلتية:
 طيلة االحتالل الفرنسي ظل الجزائريون صامدين .
 في ليالي الشتاء يمسي الجو باردا.
 كان كاتب النص خجوال من نصائح الفالح المجتهد.
تطبيق10
هات ماضي األفعال اآلتية ،ثم بين نوعها في الجدول:
يكتب  -يثق  -يخرج  -يعد  -ييبس  -يراجع.
الفعل الماضي
كتب
...............

نوع الفعل
صحيح
...........

سبب التسمية
ليس فيه حرف علة
.........................

الموضوع :00
تطبيق10
سطر تحت الحال في العبارات اآلتية:
استيقظ أحمد مبكرا صبيحة اليوم.

ينزل المطر غزيرا في فصل الشتاء.

يخرج بعض التالميذ مندفعين من المدرسة.

نام الوالدان خائفين على ابنهما المريض.

تطبيق10
أكمل الجمل اآلتية بحال مناسبة:
 صلى والدي  ................فلم يسرع في صالته.
 أقام شباب الخدمة الوطنية السد األخضر .............
 يتقابل الالعبون  ..............في المالعب.
تطبيق10
إليك الجملة اآلتية  ( :إنه يدخن ،لذلك فهو ينتحر راضيا بالموت).
 عين الحال في هذه الجملة. أسند الجملة السابقة إلى المثنى المذكر. أسند الجملة السابقة إلى جمع المخاطب المذكر.تطبيق10
علل رسم الهمزة بهذا الشكل في الكلمات اآلتية :
بئر ُ -مؤازرة  -سائل.

الموضوع :00
تطبيق10
اكتب األسماء الموصولة من بين الكلمات اآلتية:
هذا ،التي ،أولئك ،الالئي ،الذين ،هم ،كأن ،الذين ،إنما ،لعل ،اللتان،الذي.

تطبيق10
أكمل الجمل اآلتية باسم موصول مناسب:
 التالميذ ............قاموا بواجباتهم هم المواظبون حقا.
 إن ..................يطيعان والديهما يوفقهما للا للخير.
 أمكم  ............تعبت من أجلكم ،فأطيعوها و أكرموها.
 ........... يتدرب باستمرار يحقق نتائج رياضية ُمذهلة.
تطبيق10
سطر تحت األسماء المنقوصة فيما يأتي:
 لم أكن أعرف أن في حيكم مقاه كثيرة.
 أنا ال أتلف كتبي ،بل أحافظ عليها و أستفيد منها.
 الذي يوصل الرسائل إلى بيوتنا هو ساعي البريد.
 البدوي إنسان يعيش في البادية ،و هو يتميز بالكرم.
تطبيق10
إليك العبارة اآلتية( :يسقي الفالح الذي يجاورنا حقله من مياه السواقي).

 - 1عين اسما موصوال ،و اسما منقوصا.
 - 2استخرج مفعوال به.
 - 3استبدل (الذي) بـ (الذين) ثم غير ما يجب تغييره.

الموضوع 00
تطبيق10
انقل أسماء اإلشارة من بين األسماء اآلتية:
هذا ،اللذان ،اآلتي ،التي ،تلك ،الذين ،هؤالء ،اللواتي ،هذين ،الذين ،ذلك ،أولئك ،اللتان.
تطبيق10
ضع في كل فراغ اسم اإلشارة المناسب:
 ......... الكوكب بعيد جدا عن األرض.
.......... األشجار مثمرة .
 .......... النساء ماهرات في الخياطة.
 ........... العمارتان عاليتان و قديمتان.
 ........... الولدان مطيعان لوالديهما و مجتهدان.
تطبيق03
أضع المشار إليه بعد كل اسم إشارة فيما يأتي:
 هذان  ...................يتصفان باألمانة.
 إن هاتين ...............واسعتان.

 هؤالء  ...................يؤجلون أعمالهم.
 هذه  .............التحريرية هي سبب طرد االحتالل.
تطبيق04
حول العبارة اآلتية إلى المثنى ،و الجمع بنوعيه:
( هذا هو الطفل الذي أصابه المرض ).

الموضوع 01
تطبيق10
أميز المستثنى منه في الجمل اآلتية  -إن وجد :-
 نجح التالميذ غير تلميذين.
 استقلت جميع الدول المحتلة غير دولتين أو ثالث.
 ما أثمرت غير شجيرات الزيتون.
 لم يكافئ المعلم غير تلميذ واحد.
تطبيق02
أكمل الجمل اآلتية بـ (غير) و ما بعدها:
 حفظ الولد القرآن الكريم .....................
 غسلت األم جميع األواني.....................
 سقى الفالح نخيل حقله ........................
 قرأت القصة كلها ..............................
تطبيق03
عين األسماء الممدودة فيما يأتي ،و بين جنسها ( مذكر ،مؤنث).
 تهدم البناء المغشوش بعد مدة قصيرة.
 الوفاء بالوعد من شيم الكرام.
 المساحات الخضراء تمتص الغازات السامة من الفضاء.
تطبيق04
إليك العبارات اآلتية (:قرأت القصة كلها نشيطا ،غير أنني لم ألخصها )

 -1سطر تحت الحال.
 -2حول الجملة إلى :المفرد الغائب ،ثم إلى المثنى المخاطب.

الموضوع 00
إن الحاسوب جهاز عجيب و مفيد ،عجيب بقدرته الفائقدة علدى إنجداز العديدد مدن العمليدات فدي مددة وجيدزة،
ومدددا أكثدددر هدددذه العمليدددات! أذكدددر لدددك منهدددا :تحريدددر النصدددوص ،و إجدددراء العمليدددات الحسدددابية و قدددراءة
األقراص ....و هو أيضا مفيد إذا أحسنت استعماله ألغراض نبيلة.

( تزود بحاسوب ،واسع لالستفادة من خدماتده ،وابدق حدذرا منتبهدا مدن أخطداره ) ،و ال تكدن مدن الدذين
يسيؤون استعماله فيجرك إلى إفالس عقلك و أخالقك.
األسئلة
 -1ماذا ينتج عن إساءة استعمال الحاسوب ؟
 -2استخرج من النص جملة تعجبية.
 -3هات مرادفات الكلمات اآلتية حسب سياقها في النص:
وجيزة  -تحرير  -نبيلة.
 -4استخرج من النص :فعل أمر ،و اسم إشارة ،واسما موصوال ،وخبرا.
 -5حول مابين قوسين في النص إلى المثنى.

الموضوع 00
إن (العمددل) شددرف (الفددرد)( ،ف دالفالح ال دذي يتفددانى فددي خدمددة أرضدده ،و المهندددس فددي مصددنعه ،و
الطبيب في عيادته) ،كلهم ُيسه ُمون في خدمة وطدنهم خدمدة جليلدة ،فدالرغيف (اللذيدذ) هدو ذاك الدذي تحصدل
عليه بعرق جبينك و ليس من الصدقات التي يمنحها المحسنون.
األسئلة
-1
-2
-3
-4
-5

هات مرادفات المفردات اآلتية من النص:
يشاركون  -عظيمة  -يعطيها.
كيف يسهم كل واحد في خدمة وطنه ؟
أعرب ما تحته خط في النص.
استخرج من النص :اسما موصوال ،و اسم إشارة.
أسند مابين قوسين إلى الجمع.

الموضوع 00
في عطلة الصيف الماضي زرت رفقدة أبدي مديندة (جميلدة) تركدت فدي نفسدي أثدرا (كبيدرا) ،فصدرت
أفكر فيها من حين إلى آخر ،فقد أعجبتني شوارعها (الواسدعة) النظيفدة ،و عماراتهدا الشداهقة (البديعدة) ،فدال
كتابة على جدرانها ،أما دكاكينها فذات واجهات (عجيبة) قد رتبت فيها سلع (متنوعة).
فما أجمل هذه المدينة! إنها حقا المدينة المثالية التي يتمناها كل مواطن.
األسئلة
 -1أكمل ما يأتي:
 إذا كان الموصوف مرفوعا تكون الصفة ،..........و إذا كان منصوبا تكون الصفة................. -2اشكل الكلمات الواقعة بين قوسين .كيف تعربها؟

 -3استخرج ثالث صفات أخرى من النص.
 -4استخراج جملة تعجبية من النص.

الموضوع 00
أنت أغلى شديء عنددي ،فاسدمك محفدور فدي قلبدي ،و ذكدرك دائمدا يعطدر لسداني ،نشدأت علدى أرضدك ،و
أظلني سماؤك ،و بعثت شمسك في بدني الدفء و الحياة.
غذيت من خيراتك ،سقيت بمائك ،و تنسمت هواءك ،فيدك مالعدب الصدبا ،و ملتقدى األهدل و األصددقاء،
لهذا أحبك و أفخر بمجدك ،و تسعدني انتصاراتك.
يا وطني :لست وحدي من يجلك ،و ألبي النداء حينما يتجرأ األعداء عليك ،بل هناك مدن ضدحوا بالحيداة
فداء لك ،ألنك أنت الحياة ،و ال حياة بدونك.
األسئلة
أسئلة الفهم:
 - 1اقترح عنوانا مناسبا للنص.
 - 2استخرج من النص عبارتين تدالن على فضل الوطن على المواطن.
 - 3اشرح الكلمات اآلتية ،ثم وظفها في جمل من إنشائك:
ألبي  -أ ُجلك  -بدني.
أسئلة اللغة:
 -1حول العبارة اآلتية إلى جماعة المتكلمين:
(نشأت على أرضك ،و أضلتني سماؤك ،و بعثت شم ُسك في بدني الدفء و الحياة).
 -2أعرب الكلمات المسطرة في النص.
 -3علل كتابة الهمزة في الكلمتين  :سماؤُ ك  -بمائك.

الموضوع 00
الشفقة
في ليلة من ليالي العيد وقفت ليلى البائسة أمام واجهة دكان عرضدت فيده لعدب األطفدال عرضدا جدذابا،
فتأملتها بعيني ولدها الذي ينتظر عودتها حاملة إليه لعبة العيد.
و لما كان ثمن اللعبة فوق طاقتها ،امتدت يدها إليها فاختلستها و غادرت الدكان ،فتبعها صاحب الددكان
حتى عرف منزلها.
و بينما هي تنعم بفرحدة ولددها إذ فوجئدت بصداحب الددكان يرتمدي علدى الولدد و ينتدزع اللعبدة مدن يدده،
فارتفع صوته بالبكاء و قد احتضن أمده بالبكداء قدائال ":رحمداك بدأمي يدا سديدي" فدأثر هدذا المنظدر فدي نفدس

الرجل و قال للشرطي (:لقد اتهمت هذه المرأة خطأ فأنا ال أبيع هذا النوع من اللعب) ،فانصدرف الشدرطي
و تبعه الرجل نادما على قسوته مع المرأة و ولدها.
األسئلة
أسئلة الفهم:
 -1أشفق البائع على المرأة بعد قسوته؛ استخرج من النص ما يدل على ذلك.
 - 2هات من النص مرادفات الكلمات اآلتية :سرقت  -متأسفا  -عال.
أسئلة اللغة:
 -1حول العبارة التي بين قوسين إلى الجمع.
 -2علل سبب رسم التاء بهذه الصورة في الكلمتين  :وقفت  -البائسة.

الموضوع 00
إكرام المعلم
أقام (هارون) الرشيد مأدبدة فداخرة و دعدا إليهدا فئدة مدن كبدار رجدال دولتده ،و بعدد أن أكدل الحاضدرون
نهضوا إلى غسل أيديهم ،فأخذ (الخدم يصبون الماء و يساعدونهم على ذلك).
و فجأة انتزع الخليفة إبريقا من أحد الخدم و أخذ يصب ( الماء) على يددي شديخ مسدن ،فتعجدب النداس
لهذا الفعل الغريب ،و تساءلوا عن السبب ،فعلموا أن الشيخ كان معلم الخليفة في صباه.
األسئلة
أسئلة الفهم:
 -1هات عنونا آخر للنص.
 -2اربط السؤال بالجواب المناسب.
أخذ هارون يصب الماء للشيخ بنفسه:

 ألنه عرف معلمه القديم. ألنه أشفق على الشيخ. -ليجلب نظر الحاضرين.

 -3استخرج مرادفات الكلمات اآلتية من النص :جماعة  -يفرغ  -اندهش

أسئلة اللغة:
 -1اضبط الكلمات الواقعة بين قوسين بالشكل.
 -2استخرج من النص :فعال من األفعال الخمسة ،و جمع مذكر سالم ،و جمع تكسير ،و فعال مجردا.
 -3أسند العبارة اآلتية إلى جمع المؤنث (:بعد أن أكل الحاضرون ،نهضوا إلى غسل أيديهم).

الموضوع 00
( فددي بدايددة الثدورة لددم يكددن عمددري يتجدداوز اثنتددي عشددرة سددنة ،و مددع ذلددك فقددد كنددت أعدديش أحددداثها)
و كانت انتصارات المجاهدين تهزني طربا ،و تثير في نفسي موجة عارمة من الفخر و االعتزاز.
و كم حاولدت أن أتصدل بأولئدك األبطدال المجاهددين؛ ألنضدم إلدى صدفوفهم ،و أحقدق حلمدا يالزمندي فدي
اليقظددة و المنددام ،ولكددن كددان العمددل الثددوري يددتم فددي سددرية و كتمددان خشددية أن تتسددرب األخبددار إلددى العدددو،
و ينكل بأسر الثوار شر تنكيل.
األسئلة
أسئلة الفهم:
 -1اختر عنوانا مناسبا للنص.
 -2لماذا حاولت الكاتبة أن تتصل بالمجاهدين ؟
 -3هات من النص  :كلمتين مترادفتين ،و كلمتين متضادتين.
 -4لماذا كان االحتالل ينكل بأسر الثوار شر تنكيل ؟
أسئلة اللغة:
 -1أعرب ما تحته خط في النص:
 -2حول العبارة التي بين قوسين إلى المفردة الغائبة.
 -3امأل الجدول اآلتي من النص:
جمع مؤنث سالم
جمع مذكر سالم
..................
..................

جمع تكسير
.....................

الموضوع 00
جئت صاحبي في الصدباح فدإذا هدو يشدتغل فدي بسدتانه ،ال أحدد معده ،فحييتده فدرد التحيدة و ظدل منشدغال
بعمله ،فقلدت لده " :إندك جاهدل بدأدب الزيدارة!"  ،فابتسدم قدائال ( :ال ،إنمدا عرفدت أضدرار الزيدارة فدي وقدت
العمل ،فبقيت آخذا في عملي ،لعلك تتعلم الحرص على الزمان).
و اعلم أن الحياة عمل ،و الزمان حقل ،و اإلنسان قيم عليه،

و أن لكل وقت عمال ،و مدن آخدر عمدل

يومه إلى غده فقد فرغ يومه ،فخلني و جئني العشية نتسامر على ضوء القمر فدي بسدتاني ،و عداد إلدى شدغله
كأنه ال يراني.
األسئلة
أسئلة الفهم:
 -1هات عنوانا مناسبا للنص.
 -2اشرح الكلمات اآلتية حسب سياقها في النص :آخذا  -قيم  -أخر.
 -3ما هي أضرار الزيارة في وقت العمل ؟
أسئلة اللغة:

 -1أعرب ما تحته خط في النص.
 -2أسند مابين قوسين في النص إلى جماعة المتكلمين.
 -3امأل الجدول اآلتي من النص:
فعل صحيح
جمع تكسير أخوات(كان)
...........
............
............

فعل معتل
..........

الموضوع 00
تلوث البيئة
( التلوث ظاهرة خطيرة تشمل جميع عناصر البيئة التي نعديش فيهدا) ،و يندتج عدن تلدوث ميداه الشدرب
أمراض ُمعدية ،لذلك تدفن قنوات الصرف بعيدا عن قنوات توزيدع ميداه الشدرب ،و عدن اآلبدار ،و عدن كدل
منابع المياه الطبيعية و مجاريها.
و يسبب الهواء الملوث بدخان المصانع أمراضا عديدة ،منها الربو و الحساسية.
و تلويث ميداه البحدر بميداه الصدرف المتسدربة مدن المندازل و المصدانع أو الزيدوت و المدواد البتروليدة
المتسربة من السفن ،يشكل خطورة على صحة اإلنسان.
األسئلة
أسئلة الفهم:
 -1لماذا يعتبر التلوث ظاهرة خطيرة ؟
 -2اذكر ُملوثات مياه البحر.
 -3هات مرادف الكلمة اآلتية ثم وظفها في جملة مفيدة :منابع.
أسئلة اللغة:
 -1أعرب ما تحته خط في النص.
 -2استخرج من النص فعال أجوف.
 -3استبدل كلمة ( التلوث) بالضمير(هما) في العبارة التي بين قوسين ،ثم غير ما يجب تغييره.
 -4ما هي عالمة تأنيث كلمة ( خطيرة) ؟

الموضوع 01
البلدية
حين تغادر منزلك صباحا ،لتذهب إلى مدرستك ،تجد ( الشوارع) نظيفة  ،قد كنست و رشدت ،و حدين
تدخل إلى مدرستك تجدها كذلك نظيفة و مؤثثة بكل ما تحتاج إليه للدراسة و التعلم.
و عندما يأتي المساء و يحل الظالم ،فدإن المصدابيح الكهربائيدة المقامدة علدى حدافتي الطريدق ،تضديء
الشوارع و الساحات.

( فهل فكرت في من يشرف على كل هذه األعمال؛ التي توفر لك ولغيرك الراحة) و المحافظة على الصدحة
؟ ..إنها البلدية التي يشرف على تسييرها ( مجلس) منتخب يسمى المجلس البلدي.
األسئلة
أسئلة الفهم:
 -1ذكرت عدة مرافق في النص ،سمها.
 -2كيف تساهم البلدية في تشجيع التالميذ على الدراسة ؟
 -3استخرج مرادفي  :تغادر -منتخب.
أسئلة اللغة:
 -1أعرب ما تحته خط في النص.
 -2امأل من النص الجدول اآلتي:
جمع مذكر سالم
فعل ماض مبني للمجهول مضاف إليه
................... ................
................
 -3علل سبب رسم الهمزة في كلمة ( الكهربائية) بهذا الشكل.
 -4أسند العبارة التي بين قوسين في النص إلى جماعة المخاطبين.

الموضوع 00
كان في إحدى القرى فتى قاسي القلدب ،سديء الخلدق ،غلديظ الطبداع و كثيدرا مدا يغتدر بصدنيع اللئدام
فيذم أمه ،و يستفزها ،و يؤذيها بلسانه ويده ناسيا فضلها عليه منذ أن كان طفال صغيرا.
و ذات يددوم صددحب هددذا الفتددى  -و قددد كددان راعيددا  -قطيعددا مددن الغددنم إلددى األحددراش ،و بينمددا هددو قاعددد
يراقب القطيع ،و يستمتع بخرير السواقي أثدار اهتمامده حمدل صدغير يسدرع إلدى أمده فيركدع إلدى جانبهدا ثدم
يرضع لبنها ،فاهتز لذلك قلب الفتى الذي تذكر حق أمه عليه ،فقال مخاطبا نفسده فدي ألدم  ( :مدا أقسداك أيتهدا
النفس اللئيمة ،لقد اغتررت بصولة الشباب ،ونسيت سريعا ما كنت عليه من ضعف) و احتياجك إلى حنان
أمك ورعايتها ،أيكون هذا الحيوان الصغير أكثر رحمة على أمه مندك!)( ،فبكدى كثيدرا  ،و نددم علدى أفعالده:
و قرر أن يكون بارا ) بوالدته أبدا.
األسئلة
أسئلة الفهم:
 -1اقترح عنوانا مناسبا للنص.
 -2ما هو سبب توبة الفتى من إيذاء أمه ؟
 -3هات ضدي الكلمتين اآلتيتين :قاسي  -اللئيمة.
أسئلة اللغة:
 -1أعرب ما تحته خط في النص.
 -2حول ما بين قوسين إلى المفرد المتكلم.
 -3استخرج من النص اسما منقوصا.

الموضوع 00
مقومات الشخصية الجزائرية
( اإلسالم ديننا ،و العربيدة لغتندا ،و الجزائدر وطنندا)؛ بهدذه العبدارة الخالددة بدين ابدن بداديس مقومدات
الشخصية الجزائرية.
و لقد حاولت فرنسا القضاء على مقومات شخصيتنا ،فحولت المساجد إلى كنائس ،و اضطهدت علماء
المسدددلمين ،و أوصددددت الكتاتيدددب و المددددارس القرآنيدددة ،و شدددوهت تددداريخ بالدندددا ،و كاندددت تعلدددم األطفدددال
الجزائريين اللغة الفرنسية ،و تكتب لهم على السبورة ( :يا أوالدي أحبوا فرنسا وطنكم الجديد).
األسئلة
أسئلة الفهم:
 -1ماذا فعلت فرنسا للقضاء على الشخصية الجزائرية ؟
 -2اربط بين العبارة و داللتها:
القضاء على الدين اإلسالمي.
 يا أوالدي أحبوا فرنسا وطنكم الجديد
القضاء على اللغة العربية.
تشويه تاريخ الجزائر.
 -4هات مرادفات الكلمات اآلتية :مفيدة  -الخالدة  -أوصدت -شوهت
أسئلة اللغة:
 -1أعرب ما تحته خط في النص.
 -2امأل  -من النص – الجدول اآلتي :
إشارة أمر
اسم فعل
جمع تكسير
اسم ممدود

جمع مذكر سالم

 -3حول ما بين قوسين إلى المثنى المذكر.

الموضوع 00
في النادي العلمي
في يوم الخميس مساء ،ذهبت مدع أصددقائي إلدى الندادي العلمدي ،فوجددنا المشدرف عليده و قدد أحضدر
حاسوبه المحمول ،و جهزه بآلة تصوير صغيرة ،و بعدما استقبلنا قال لنا  :ستحضرون مكالمدة مدن بلدد بعيدد
عبر شبكة األنترنت.
بقينددا ننتظددر مشددوقين ،و فجددأة ظهددر علددى الشاشددة رجددل يتحدددث مددع المشددرف بلغددة أجنبيددة ،فأدهش دتنا
المالمح المعبرة على وجهيهما ،و تأكدنا أنه ال يكلمه فحسب بل يراه أيضا ،عندئذ قلت متعجبا( :كيف كدان
يحدثك

و يراك و هو بعيد عنك كل هذا البعد) ؟ ! فرد :إنها األقمار االصطناعية التدي أصدبحت فدي أيامندا

هددذه معدددات ضددرورية لالتصدداالت و النقددل الفددوري للمعلومددات و األخبددار المتنوعددة مددن كددل بقدداع األرض،
و هي مجهزة بهوائيات التقاط األمواج و إرسالها ،و هي تدور في الفضاء حول األرض.

األسئلة
أسئلة الفهم:
 -1في النص فوائد لألقمار االصطناعية .اذكرها .
 -2ما هي ميزة المكالمة الهاتفية عبر شبكة األنترنت ؟
 -3هات مرادفي الكلمتين اآلتيتين :الفوري  -مجهزة.
أسئلة اللغة:
 -1أعرب ما تحته خط في النص.
 -2حول ما بين قوسين إلى الجمع المذكر.
 -3استخرج من النص :اسما ممدودا ،و اسما موصوال ،و اسم إشارة.

 -4علل سبب رسم الهمزة في كلمة (فجأة).

الموضوع 00
الحاسوب
الحاسوب آلة العصر التي طالما ( تمنيت أن أداعب أزرارها و أستمتع ببرامجها في وقت فراغدي)،
فتحققت – أخيرا – أمنيتي ،و حظيت بحاسدوب تشدجيعا علدى اجتهدادي ،و قدد حسدبته فدي بداد األمدر لعبدة
مسدلية لكنندي أدركددت أن مزايدداه عديدددة ،بدده أخددط و أرسددم و ألددون و أحدل المسددائل العويصددة ،و بدده أمددارس
األلعاب الذهنية و أتفرج على البرامج و الحصص التربوية ،و مدا زادندي انبهدارا بده هدو خدماتده المتطدورة
و المتعددددة التددي أصددبحت تسددتخدم فددي جميددع المجدداالت ،كالزراعددة و الص دناعة و المواصددالت و التجددارة
و الطب......
كمددا أندده يختصددر المسددافات و يددوفر المددال و الجهددد و ينقددل لنددا األخبددار و األحددداث و المعلومددات مددن
مختلددف أنحدداء العددالم ،فيددا لدده مددن جهدداز عجيددب! لقددد أصددبح أساسدديا فددي حياتنددا اليوميددة  ،و صددار امتالكدده
ضروريا.
األسئلة
أسئلة الفهم:
 -1استخرج من النص خدمات الحاسوب.
 -2الحاسوب جهاز ال يمكن االستغناء عنه .استخرج العبارات الدالة
 -3هات مرادفي الكلمتين اآلتيتين :أداعب  -العويصة.
أسئلة اللغة:
 -1أعرب ما تحته خط في النص.
 -2استخرج من النص :فعال أجوف ،و فعال ناقصا ،و جملة تعجبية.
 -3حول العبارة التي بين قوسين إلى المثنى المخاطب.

على ذلك.

الموضوع 00
الصحة من أجدل الدنعم التدي يتمتدع بهدا اإلنسدان ،و النظافدة مدن أقدوى عوامدل حفدظ الصدحة ،ذلدك ألن
الجلد الذي يغشى بدن اإلنسان له مسام عديدة ،صغيرة جدا ،ومن هذه المسام يعرق الجسدد ،و إذا بددا العدرق
على ظاهر الجلد فإنه يمتزج بما يلتصدق بالبددن مدن الغبدار الددقيق فتعلدو األوسداخ البددن ،فتسدد علدى العدرق
مسام الجلد التي هي منافذ خروجه.
و العددرق فضدلة مائيددة للدددم ،إذا ُحبسددت أضددرت و تولددت منهددا األمددراض ،و كثيددرا مددا يكددون عرضددة
النحباس العرق الذين يسكنون البيوت القذرة ،و يتركون نظافة أبدانهم ،و أما (الذين يراعدون قواعدد الصدحة
فقلما تصيبهم األمراض) ،فعلينا أن نحرص على النظافة.
األسئلة
أسئلة الفهم:
 -1كيف ُيحبس العرق عن الخروج ؟
 -2ما فائدة المسام الموجودة في الجلد ؟
 -3هات مرادفات الكلمات اآلتية من النص :
أعظم  -يغطي  -ثقوب  -يختلط.
 -4اقترح عنوانا مناسبا للنص.
أسئلة اللغة:
-1
-2
-3
-4

أعرب ما تحته خط في النص.
ما نوع الفعلين ( بدا) و ( يعلو)؟.
 حول األول إلى المضارع و الثاني إلى الماضي.حول ما بين قوسين إلى المفرد بنوعيه.
استخرج من النص  :اسم إشارة ،و اسما موصوال.

الموضوع 00
جولة في مصنع النسيج
قصدنا مصنع النسيج وكلنا شوق(كبير) لرؤية العمال الدذين يسديرون المؤسسدة ،و مدا إن وصدلنا حتدى
استقبلنا المسيرون مرحبين ،و تجولوا بنا في أجنحة المعمل.
(هددؤالء العم دال يراقبددون المحركددات) ،و أولئددك يددزودون اآلالت بالصددوف و آخددرون يتلقددون األقمشددة
و يلفونهددا ،و العددامالت يشددرفن علددى عمليددات الددنقش و الغددزل و النسدديج ،و هكددذا أدركنددا أن عظمددة الددوطن
شيدت بفضل هؤالء العمال المتفانين و أمثالهم.

و قبددل أن نبددرح المصددنع خاطبنددا أحددد المسددؤولين قددائال :ال تقص دروا فددي دراسددتكم ،فبجدددكم و عملكددم
(الدؤوب) تحققون نجاحا باهرا ألنفسكم و لوطنكم.
األسئلة
أسئلة الفهم:
 -1ما هي النصيحة التي قدمت للتالميذ ؟
 -2هات أضداد الكلمات اآلتية من النص :هدمت  -المتكاسلين.
 -3اشرح المفردين اآلتيين :نبوح  -الدؤوب.
أسئلة اللغة:
-1
-2
-3
-4

أعرب ما تحته خط في النص .
اشكل الكلمات الواقعة بين قوسين في النص:
حول العبارة التي بين قوسين إلى المثنى.
امأل الجدول اآلتي من النص:
أجوفموصول صفة مجرورة
فعل اسم
اسم إشارة
.........
.........
.........

فعل من األفعال الخمسة
.........
........

الموضوع 00
مددا أعظددم التعدداون ،و مددا أجددل فوائددده ؛ إنددك لتددرى آثدداره بددين بنددي اإلنسددان كمددا تراهددا بددين طوائددف
الحيوان ،فالنحل في خالياه مثال للتعاون الحق ،هذا فريق يقوم ببناء الخاليا ،و فريق آخر ( يقطدع المسدافات
ليمتص رحيق األزهار) ،و فريق ثالث ينظف الخاليا ،و رابع يدافع عنها و هكذا .......ومدا كندا لنتمتدع بهدذا
الشراب المصفى لو لم تتعاون مختلف طوائف النحل ،و نجد التعاون كذلك عند الالعبين ،فقد يصيب الهددف
واحد  ،و لكن النصر للجميع.
فاإلنسان ضعيف بمفرده  ،قوي بإخوانه ،و لو سار المسلمون على هذا الددرب و تعداونوا جميعدا علدى
طرد الغاصب الدخيل لما بقي الفلسطينيون مشردين إلى اليوم.
األسئلة
أسئلة الفهم:
 -1اختر عنوانا للنص.
 -2في النص مثاالن للتعاون .ما اذكرهما.
 -3اشرح الكلمتين اآلتيتين :طوائف  -مثال.
 -4ايت بأضداد العبارات اآلتية :بناء الخاليا  -ما أجل فوائده.
أسئلة اللغة:
-1
-2
-3
-4

أعرب ما تحته خط في النص.
استخرج من النص :فعال مضارعا منصوبا ،و آخر مجزوما ،وحاال منصوبة
ابحث في النص عن:
فعل معتل و بين حرف العلة فيه ،و اذكر نوعه.
صرف الفعل (سار) في المضارع مع الضمائر :أنا ،نحن ،أنتم.

 -5حول ما بين قوسين في النص إلى المخاطبين و الغائبين.

الموضوع 00
المعلم هو ذلك المربي الثاني لإلنسان بعدد والديده ،فتدراه بداذال جهدده مضدحيا براحتده ...يندوع أسداليب
التدريس و يبتكر كل يوم طريقة جديدة مؤدية الى تفهدم التالميدذ لدروسدهم و إلدى ارتقداء عقدولهم ،إنده يطمدح
أن يكون منهم شبابا واعين مؤمنين بالحق و الخير و العدل ،يقابلون الحاقد بالتسامح و المخطئ باإلرشاد.
و هو مشفق على الضعفاء ،معين للمحتاجين ،سابق إلى الخيرات فليس كثيدرا إذن أن ندوفي االحتدرام
لمعلمنا ،و ينبغي علينا أن نكون زهورا عطرة و ثمارا طيبة لهذه التربية الكريمة.
األسئلة
أسئلة الفهم:
 -1اقترح عنوانا مناسبا للنص.
 من خالل قراءتك للنص استخرج بعض أفضال المعلم على المتعلم.
 -2هات مرادفات الكلمات اآلتية :ارتقاء  -يطمح  -اإلرشاد.
أسئلة اللغة:
 " -1شبابا" و "زهورا" كلمتان منصوبتان في النص.
 ما إعراب كل منهما.
 -2ختم الكاتب نصه بأجمل عبارة بصيغة الجمع ( ينبغي علينا أن نكون زهدورا عطدرة و ثمدارا طيبدة لهدذه
التربية الكريمة)
 لو كنت أنت الكاتب فاجعلها بصيغة المفرد.
 -3امأل الجدول اآلتي من النص:
اسم إشارة

اسم منقوص

فعل لفيف مفروق

فعل معتل ناقص

