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 خدمة ألبنائنا األعزاء تالمذة أقسام امتحان شهادة التعليم االبتدائي ، وحرصا على مساعدتهم 
 

 للتدرب على نمطية مواضيع االمتحان الرسمي وفق دليل بناء االختبارات نسهم بهذا العمل 
 

 المتواضع آملين أن يقدم دفعتا فعالة للسادة المعلمين في عملية دعم التالميذ واستثمار الكفاءات 
 

 . المكتسبة وتقويم عملية التعلم خالل هذا الموسم 
 

 .كلنا طموح لتحقيق أفضل النتائج ، بل لرفع مستوى التعليم والتعلم في بالدنا 
 

 وقل اعملوا فسيرى : " إال أن الطموح يستدعي العمل الجاد المخلص لذا نقول ما قاله هللا تعالى 
 

 " هللا عملكم ورسوله والمؤمنون  
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....................................                                           
 

 النص
كالقرابة تجمع بٌن األصدقاء واإلخوان ، ٌسر الصدٌق ما ٌسر  صدٌقه ،  (الصحٌحة)     الصداقة 

 ٌقضً أوقات سروره مع صدٌقه ، ٌجب علٌه أن الصدٌقوكما أن . وٌحزن الصدٌق ما ٌحزن صدٌقه 
 . ٌواسٌه إذا نزل به ضٌق أو مرض 

، إنه إذا رآهم (الطبٌب  )    إذا مرض إنسان رأٌته ٌرتاح إلى عٌادة أصدقائه له ، كما ٌرتاح إلى رإٌة 
كما أن لعٌادة المرٌض آدابا ٌجب أن ٌتقٌد بها . تسلى بوجودهم ونسً علته بحدٌثهم فٌبعث ذلك فٌه النشاط 

اختٌار الوقت المناسب للزٌارة، وعدم اإلطالة فٌها، والتحدث معه بكالم ٌبعث فٌه األمل : العائد، مثل
 ...  للشفاء، وإحضار هدٌة له إن أمكن

 
  :األسئلـــة

  (نقاط3 : ) البناء الفكري
 . هات عنوانا مناسبا للنص  -1
 :  اشرح الكلمتٌن التالٌتٌن ثم ادخلهما فً جملتٌن مفٌدتٌن  -2

 .  ٌسـر –             علتـه 
 . استخرج من النص فوائد زٌارة المرٌض  -3

  ( نقاط 3 : )البناء اللغوي
 . أعرب ما تحته خط فً النص  -1
 .  اضبط بالشكل الكلمات الموضوعة بٌن قوسٌن فً النص -2

 :  حول العبارة التالٌة إلى المثنى  -3

 " إن الصدٌق ٌقضً أوقات سروره مع صدٌقه " 
 " العــائد . " علل سبب رسم الهمزة فً كلمة  -4

  ( نقاط 4 : )الوضعية اإلدماجية
 .أصٌب أحد أصدقائك بمرض ألزمه الفراش  -

 أسطر تصف فٌها زٌارتك له مستعمال الصفة 10أكتب فقرة ال تقل عن . ذهبت ٌوما لزٌارته 
 .  واضعا تحتها سطرا، ومستشهدا بحدٌث أو حكمة 
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 بين الجيل واألمية                                   السند
 .﴾ِاقرأ باسم ربك الذي خلق﴿ :        اإلسبلـ ديف العمـ، وقد بدأت رسالة اإلسبلـ بقولو تعالى

، ولكف الصواب (صواب)ىو عدـ المعرفة، وىو ضد العمـ، والجاىؿ مف يعتقد شيئا ويضف أنو  (الجيؿ)       
نما قد يكوف الجاىؿ عمى عمـ بالقراءة  عمى غير ذلؾ، والجيؿ ال يعني أف يكوف اإلنساف ال يقرأ وال يكتب، وا 

 .والكتابة، ولكنو جاىؿ بشيء ما، فيتكمـ بما ال يعرؼ
       أما األمية فيي عدـ معرفة القراءة أو الكتابة، وقد يكوف األمُي عمى عمـ، لكف عممو يكوف مأخوذا بطريؽ 
المشافية، أو التمقيف واالستماع، فقد يكوف اإلنساف أمًيا ويتعمـ الناس منو الكثير مف العمـو النافعة، فبل يمكف أف 

 . َنُعدَّ األمية عيبا كبيرا إال إذا كاف معيا جيؿ وعدـ إدراؾ وعدـ رغبة
 

 األسئـلة
 (03 )أسئلــة الفهــمـ أ 
 الجيؿ أـ األمية ؟:  ػ أييما أكثر ضررا1
 االستماع - الصواب :  ػ اشرح الكممتيف التاليتيف ووظفيما في جممتيف مفيدتيف2

 (03) ـ أسئلـــة  اللغــــةب 
 .  ػ أعرب ما بيف قوسيف في النص1
 : ػ عوض اإلنساف بالبنات في الجممة التالية وغير ما يجب تغييره2

 .قد يكوف اإلنساف أميا ويتعمـ الناس منو الكثير مف العمـو النافعة
 أخذ :  ػ استخرج ثبلث مشتقات مف الفعؿ3
 يقرأ:  ػ عمؿ كتابة اليمزة عمى األلؼ في كممة4

 (04 )الوضعيــة اإلدماجيــةج ـ 
 .       لديؾ صديؽ جاىؿ، وتريد أف تنصحو وتبيف لو فضائؿ العمـ

 .      جممة استفيامية وفعبل ماضيا ناقصا:  أسطر فقرة تبيف ذلؾ مستعمبل10       حرر في 
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 آفة اإلسراف                                      النص  
 تبذيرا تبذروال ﴿ :اإلسراؼ والتبذير ىما نوعاف مف مجاوزة حد االعتداؿ والتوسط، واإلسبلـ ديف اعتداؿ، قاؿ تعالى

 .(اإلسراء) ﴾(27) إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين (26)
ىداره فيما ال ينفع،        واإلسراؼ في الماؿ يعني إنفاقو فيما ال يفيد، واإلسراؼ في الوقت معناه تضييعو وا 

فشاء السر، أما اإلسراؼ في األكؿ و  يعني التخمة وتجاوز المعقوؿ الشررِب واإلسراؼ في الكبلـ يعني كثرة المغو وا 
 .تجاوز الحبلؿ إلى الحراـ: فييما، وفي المعاصي

       اإلسراؼ رذيمة نيى عنيا الديف اإلسبلمي وحذر منيا المسمميف، فيو مفسدة في الدنيا وخسراف في اآلخرة، 
 . ( نصيبو في الدنيا، فيأكؿ ويشرب مف خيرات ا، ولكف عميو أف يقتصد في ذلؾينالفعمى المسمـ أف )
 

 األسئــــلة
 03 )أسئلــة الفهــمـ أ ـ 
 . ػ استخرج أنواع اإلسراؼ المذكورة في النص1
 . رذيمة– إفشاء –ينفع :  ػ ىات أضداد الكممات التالية2

 (03) أسئلـــة  اللغــــةب ـ 
 . ػ أعرب ما تحتو خط في النص1
 . ػ حوؿ الجممة بيف قوسيف إلى صيغة المثنى2
 . ػ استخرج مف الفقرة الثالثة فعميف معتميف وبيف نوعيما3
 .يأكؿ:  ػ عمؿ كتابة اليمزة عمى األلؼ في كممة4

 (04: )الوضعية اإلدماجيةج ـ 
نجاز         لديؾ صديؽ مقبؿ عمى امتحاف نياية السنة ، ويسرؼ وقتو في المعب دوف مراعاة المراجعة وا 

 .        حرر فقرة تبيف لو فييا قيمة الوقت والنتائج السمبية إلىداره، مستعمبل أسموب التعجب وصفة مجرورة. التماريف
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............................ 

 نحو مسرعاخرجت من بٌتنا على صوت استغاثة ونجدة ، فؤٌقنت أن فاجعة قد وقعت ،هرولت        
 ٌوسف تؤكلها النٌران ،فؤلسنة اللهب تندلع من طبقات البٌت العممصدر الصوت ،فوجدت دار 

انتشرت النٌران فً كل جهة وصوب ،فتعالت .الثالثة،تحرق األخشاب و تؤكل األثاث و المفروشات
النار، وفجؤة سمعت صوت بوق ٌزعق معلنا عن ...النار...  النجدة...النجدة:النداءات وكثرت االستغاثات

وصول رجال اإلطفاء ، رجال أشاوس ترجلوا من سٌاراتهم الحمراء فنصبوا الساللم و تسلقوها ،ووجهوا 
مرت ساعة . خراطٌم المٌاه نحو الحرٌق ، وابتدأوا بالمكافحة الشدٌدة والناس عن بعد ٌراقبون و ٌرشدون

من الكفاح المرٌر العنٌد تالشت بعدها قوى النٌران ، فؤخمدت وساد الهدوء ،فاقترب الناس وهم ٌقولون 
 .لوال اندفاع أولئك الشباب ،رجال اإلطفاء ألصبحنا طعاما وافرا للنار

 
  األسـئـلـة                                          

 . هات عنوانا مناسبا للنص – 1   :أسئلة الفهم- أ

 :أمام المعنى المناسب للكلمة التً تحتها خط فً الجملة التالٌة(x)ضع إشارة  - 2        (03)      

 . المرير                      مرت ساعة من الكفاح

 السٌاسً    المستمر                                    الهادئ
 ما هً األعمال التً قام بها رجال اإلطفاء إلخماد الحرٌق ؟- 3                  
                   

 .أعرب ما تحته خط فً النص - 1   :أسئلة اللغة- ب

 :حول اسم اإلشارة من المفرد إلى المثنى وأكمل الفراغ فً الجدول بما ٌناسب- 2                    

 (03)   

 المثنى المفرد

 هذا عمل جٌد
 هذه تضحٌة عظٌمة

 ............عمالن.........

 .........تضحٌتان .........

 :شكل الكلمات التً تحتها خط فً العبارة التالٌة - 3        
 . قد وقعتفاجعة أن فؤٌقنت                          خرجت من بٌتنا على صوت استغاثة ونجدة، 

 .إطفاء :  علل كتابة الهمزة فً آخر كلمة:إمالء -4    

 .  شب حرٌق فً حٌكم، وكنت أحد المشاركٌن فً إطفاءه (   04) : الوضعية اإلدماجية- ج

 أسطر تعبر فٌها عن  مساهمة و تعاون الجمٌع فً إطفاء الحرٌق، مستعمال 10اكتب فقرة ال تقل عن 

 .النداء و الحال

 ػػػ انتيى ػػ  1/1الصفحة 
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 : النص 

  يوم االمتحان
 

      تكللت جهود معلمنا مع اقتراب االمتحان بالمراجعات المكثفة وكانت آخر حصة لٌلة االمتحان 
 . للنصائح واإلرشادات حول إجراءات ألح معلمنا على احترامها ، والعمل بها

 باب القسم وعالمات الجد بادٌة على وجوهنا ، وعندما حان أمام      أصبحنا واقفٌن ٌوم االمتحان 
الوقت، أذنت لنا المعلمة بالدخول، جلس كل تلمٌذ فً المنضدة التً تحمل رقمه وكلنا ننتظر بفارغ الصبر 

عندما قرأُت  األسئلة نظرت .  ، وبعدها أمرتنا المعلمة بالهدوء ، فؤمتثل التالمٌذ لألمر االمتحانموضوع 
إلى زمالئً فإذا االبتسامة ترتسم على وجوه بعضهم وعالمات الٌؤس والندم على بعضهم األخر ، أما أنا 

 .أتعرفون لما ؟.فقد كنت من الفرٌق األول 
 

 األسئـلة 

 (03)أسئلة الفهم / 1
 
 . هات عنوانا آخرا للنص–أ 
 . الجد –المكثف : اشرح الكلمتٌن التالٌتٌن ثم وظفهما فً جملتٌن مفٌدتٌن - ب
 لماذا ارتسمت عالمات الٌؤس على وجوه بعض التالمٌذ ؟- ج 

 (03)أسئلة اللغة / 2
 

 أعرب ما تحته خط فً النص - 1    
 ".قرأت المعلمة األسئلة " انقل الجملة اآلتٌة ثم أشكلها شكال تاما - 2    

 علل كتابة الهمزة على األلف فً هذه الكلمة ً الٌؤس ً  -4

 .حول العبارة التالٌة إلى المفرد المذكر - 5    

 .     ً أصبحنا واقفٌن ٌوم االمتحان أمام باب القسم وعالمات الجدٌة بادٌة على وجوهنا ً 
 

 (04)الوضعية اإلدماجية  / 3
 . صدٌقك مقبل على امتحان شهادة التعلٌم االبتدائً* 
 .   أسطر تدعوه فٌها إلى االجتهاد مبٌنا له ثماره، مستعمال أداة نصب10 إلى 8اكتب فقرة من - 

 ػػػ انتيى ػػ  1/1الصفحة 
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 الظمــــم النص                                 
عمى الماؿ ويصارع اآلخريف  (يتكالب)      حب الدنيا قد يدفع كثيرا مف الناس إلى الظمـ، فنجد مثبل أحد الناس 

عمى امتبلؾ أكبر قدر منو، بحجة ادخاره لنفسو وأبنائو مف بعده، ومف ىنا ال يتورع مثؿ ىذا الرجؿ عمى أف 
يبخس الميزاف ليزيد ربحو، وتكثر أموالو، وتجد الصانع يغش في  (الظالـ)ييضـ الناس حقوقيـ، فتجد التاجر 

صنعتو أو ال يعطييا حقيا ليوفر لنفسو بعض الماؿ، وقد يظمـ المسؤوؿ عمالو بحرمانيـ مف حقوقيـ أو بكتابة 
 .تقارير كاذبة عنيـ ليحافظ عمى جاىو ومنصبو

، ومفارقة الحؽ أو ىضمو أو انتقاصو، وىو ضد العدؿ والَظَمَمُة ىـ مانعوا أىؿ (الحد)       فالظمـ ىو مجاوزة 
 . الحقوؽ حقوقيـ، فاحذر عزيزي التمميذ الظمـ ألنو ظممات يـو القيامة

 

 األسئلة
 (03 )أسئلــة الفهــمـ أ ـ 
 .  ػ عرؼ الظمـ حسب النص1
 توفير ػ يغُش :  ػ استخرج مف النص مرادفات الكممات التالية2
 . إعطائيـ–الظمـ :  ػ عيف أضداد الكممتيف التاليتيف3

 (03) ـ أسئلـــة  اللغــــةب 
 . ػ أعرب ما بيف قوسيف في النص1
 .تجد التاجر الظالـ ، يبخس الميزاف ليزيد ربحو :  ػ حوؿ الجممة التالية إلى المثنى المذكر2
 المسؤوؿ:  ػ عمؿ كتابة اليمزة عمى الواو في كممة3

 (04)ـ الوضعية اإلدماجية ج 
       كنت مارا في الطريؽ ورأيت طفبل يظمـ طفبل آخر، فطمب منؾ األوؿ أف تحكـ بينيما ، وكنت قادرا عمى 

 .         أداة تشبيو وفعبل مضارعا منصوبا: ذلؾ ، تحدث في بضعة أسطرعف الحادثة وبيف ما قمت بو مستعمبل
  

 
 ػػػ انتيى ػػ  1/1الصفحة 
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 أضرار الخمرالنص                                        
شارب الخمر يعتدي على حد من حدود اهلل عز وجل، ويعتدي على نفسو وعلى أسرتو ومجتمعو، ألن الخمر تفقد اإلنسان 

 .صوابو وعقلو، وتضر صحتو وجسمو، وتهلك مالو، مما يدفعو إلى انتهاك المحرمات، فيضر باآلخرين
﴿يَا َأيُـَّها الَِّذيَن :        ولشدة ضرر الخمر حرمها اهلل عز وجل في كتابو الكريم واصفا إياىا بالرجس فقال سبحانو وتعالى

 (.90: سورة المائدة)َءاَمُنوا ِإنََّما الَخْمُر والَمْيِسُر واأَلْنَصاُب واألْزاَلُم رِْجٌس من َعَمِل الشَّْيطَاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن﴾    
وما يصدق على الخمر يصدق . ‹‹كل مسكر خمر، وكل خمر حرام ›› :        وحرمها النبي صلى اهلل عليو وسلم فقال

 .على جميع أنواع المخدرات
 خبث= رجس : شرح المفردات

 األسئلة
 (03)ـ البناء الفكري أ 
  ـ ما ىي أضرار الخمر الموجودة في النص ؟1
 .  كافة–تضيِّع :  ـ استخرج من النص مرادفات الكلمتين التاليتين2
 .تكسب:  ـ استخرج من النص أضداد الكلمتين التاليتين3

 (03)ـ البناء اللغوي ب 
 . ـ أعرب ما تحتو خط في النص1
الخمر تفقد اإلنسان صوابو وعقلو، مما يدفعو إلى انتهاك : " ـ حول إلى الجمع المذكر الجملة التالية2

 ."المحرمات، فيضر باآلخرين
 . ـ ابن الفعل سأل للمجهول3

 (04)الوضعية اإلدماجية ج ـ 
 أسطر حول ىذه الظاىرة 10       يعتبر التدخين آفة اجتماعية تضر الفرد والمجتمع، حرر فقرة ال تقل عن 

 .      فعال مثاال وفعال جامدا: وآثارىا السلبية على المجتمع مستعمال

 ػػػ انتيى ػػ  1/1الصفحة 
 



 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 

    مديرية التربية لوالية المدية
    مفتشية التعميم االبتدائي مزغنة

 د30سػػا و1 :المـدة
 النموذج الثامن

 - لغة عربية–ا .ت.م.نموذج امتحان ن
 جلسة عائلية

هل ٌوجد بٌنك :  حول والدهم ٌتبادلون أطراف الحدٌث ، سؤل أحدهم أباه جالسين      بٌنما كان األوالد 
 المعلم ٌا بنً ٌحرص على نفعك وٌعٌش حٌاته لرعاٌتك !نعم : وبٌن المعلم شبه ٌا أبً ؟ قال األب 

 .والتلمٌذ المهذب ٌطٌع المعلمٌن والمعلمات مثل طاعته لوالدٌه . وإفادتك
 يسمعوا      فالمعلمون جمٌعا ٌبذلون جهودهم من أجل تربٌتك وتعلٌمك ، فٌجب على التالمٌذ أن 

نصائحهم ، وأن ٌعرف كل تلمٌذ فضل المعلم، كما ٌعرف الفضل ألبوٌه ، ثم التفت األب إلى أبنائه، وقال 
، واعملوا بنشاط فً سبٌل مستقبلكم، وخدمة  (ال تقصروا فً واجباتكم ، وأحسنوا إلى من ٌحسن إلٌكم  ): 

 .وطنكم 
 

 األسئلة

 (03): البناء الفكري 
 اختر عنوانا آخر للنص ؟    - 
 ماذا ٌجب على التلمٌذ المهذب ؟    - 
 . الفضل –الحدٌث : اشرح المفردتٌن ثم استعمل كل واحدة منها فً جملة مفٌدة    - 

 

 (03): البناء اللغوي 
 .أعرب ما تحته خط فً النص  -
 . حول العبارة التً بٌن قوسٌن إلى جمع المإنث  -
 . أطراف: علل رسم الهمزة فً كلمة  -

 

 ( 04): الوضعية اإلدماجية 
 

 أسطر ، توضح فٌها لزمالئك أهم المتاعب التً تتلقاها األم فً سبٌل 10اكتب فقرة ال تقل عن   - 
راحتهم ونجاحهم ، وتذكرهم فٌها بواجبهم نحو أمهاتهم مستعمال النداء والتعجب ، مستشهدا بآٌة أو حدٌث 

 .    شرٌف

 ػػػ انتيى ػػ  1/1الصفحة 
 

 



 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 

    مديرية التربية لوالية المدية
    مفتشية التعميم االبتدائي مزغنة

 د30سػػا و1 :المـدة
 النموذج التاسع

 - لغة عربية–ا .ت.م.نموذج امتحان ن

 القرآن الكريمالنص                                      
       أنزؿ ا تعالى القرآف عمى سيدنا محمد صمى ا عميو وسمـ وحيا في مكة، ثـ في المدينة، بعد 

 .اليجرة، ليبيف لمناس أسس الديف اإلسبلمي
       واآليات القرآنية التي نزلت عمى الرسوؿ عميو الصبلة والسبلـ بمكة نسمييا اآليات المكية، والتي 

 .اآليات الَمَدِنيَّة (تسمى)نزلت عميو في المدينة 
       إذا قرأنا اآليات المكية، وجدناىا تحث عمى اإليماف، والعمؿ بما جاء بو اإلسبلـ، وُتَرغُِّب بالثواب 

 .الشديدالكريـ، وُتَرىُِّب بالعقاب 
 ، ذا قرأنا اآليات المدِنيَّة، وجدناىا تفِرض عمى المؤمنيف العبادات، كالصبلة، والزكاة، والصـو        وا 

 ... مثؿ عقوبة السارؽ، وعقوبة القاتؿ الناس التي تنظـ حياة القوانينوالجج، وتشرع 
 .       فالقرآف الكريـ أساس ديننا، وتنظيـ ألحوالنا، وفي آياتو بياف ىدايتنا 

 األسئـــــلة
 (03)أسئلــة الفهــم  ـأ 
ػنَِّفت اآليات القرآنية، ما ىما ؟1 ََ   ػ إلى كـ ِصْنٍؼ ُص
 ترغب- العقاب :  ػ ىات أضداد الكممتيف التاليتيف مف النص2
 . ػ ما نوع اآليات التي تنظـ حياة الناس3

 (03) ــة  اللغــــةسئلـأب ـ 
 . ػ أعرب ما تحتو خط في النص1
 الِعَقاب-  الِديُف –الَمِديَنِة :  ػ ىات جمع الكممات التالية2
 .العبادات:  ػ عمؿ كتابة التاء مفتوحة في كممة3
 .  ػ صنؼ الفعؿ الذي بيف قوسيف في النص وبيِّف نوعو4

 (04)الوضعية اإلدماجيةج ـ 
 رأيت في المدرسة طفميف يتفاىماف عمى أف يتعاونا عمى الغش في االمتحاف،حرر فقرة توضح فييا ما قاما 

 .صفة مجرورة: بو والنصيحة التي تقدميا ليما مستعينا بآية قرآنية ومستعمبل
 ػػػ انتيى ػػ  1/1                                   الصفحة 



 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 

    مديرية التربية لوالية المدية
    مفتشية التعميم االبتدائي مزغنة

 د30سػػا و1 :المـدة
 النموذج العاشر

 - لغة عربية–ا .ت.م.نموذج امتحان ن

 .....................................    النص                                   
       حـر اإلسبلـ االعتداء عمى أمبلؾ الغير بغير حؽ، ووفر لممجتمع مف التشريعات ما يضمف أمف المواطف 

 لمكسب الحراـ عف طريؽ الربا أو أكؿ ماؿ اليتيـ أو أجرة يضطروسبلمتو، وأرسى قواعد الكسب الحبلؿ، فبل 
 جمع الماؿ الحبلؿ، كالتجارة طرقاألجير، أو الغش واالحتكار، وغير ذلؾ مف وسائؿ الكسب الحراـ، كما حدد 

تقاف في الفبلحة أو الصناعة أو وظائؼ أخرى تساىـ في رقي وتطور الببلد  .المشروعة، واالشتغاؿ بإخبلص وا 
إذا سرؽ المسمـ في ظؿ ىذا النظاـ، فإنو يستحؽ العقاب، ألنو ارتكب تمؾ الجريمة دوف مراعاة الضرر )      

 .(الذي يمحؽ بالمسروؽ
       والسرقة ليست فقط أخذ ماؿ الغير عمى وجو الخفية واالستتار، بؿ كذلؾ استراؽ السمع بغير إذف، وُمَساَرَقِة 

 .النظر
 األسئــــــلة

 (03)ـ أسئلة الفهم أ 
 . ػ ىات عنوانا مناسبا لمنص1
 . ػ أذكر النوعيف اآلخريف لمسرقة مف النص2
 .   األجير–تساىـ :  ػ وظؼ الكممتيف التاليتيف في جممتيف مفيدتيف3

 (03)ـ أسئلة اللغة ب 
 . ػ عمؿ سبب رفع كممة يضطُر، ونصب كممة السمَع المسطرتيف في النص1
 .   ػ حوؿ الجممة بيف قوسيف إلى المثنى المؤنث2
 . ػ استخرج مف النص فعبل جامدا 3
 .االعتداء:  ػ لماذا كتبت األلؼ عمى السطر في آخر كممة4

 (04)الوضعية اإلدماجية ج ـ 
       حدث وأف ُسِرؽ أحد جيرانؾ أو أقاربؾ في مرة مف المرات، صؼ لنا الحادثة وأذكر اآلثار النفسية التي 

 .       ظرؼ مكاف وظرؼ زماف: تركيا السارؽ في نفوس المسروقيف وفي نفسؾ مستعمبل
 

 ػػػ انتيى ػػ  1/1الصفحة 
 



 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 

    مديرية التربية لوالية المدية
    مفتشية التعميم االبتدائي مزغنة

 د30سػػا و1 :المـدة
 النموذج الحادي عشر

 - لغة عربية–ا .ت.م.نموذج امتحان ن

 اليجرة النص                                       
 سرا، يخرجون      أمر ا المسمميف باليجرة مف مكة إلى المدينة لمنجاة مف تعذيب المشركيف ليـ فكاف الرجاؿ 

ولـ يبؽ إال النبي صمى ا عميو وسمـ وأبو بكر وبعض الضعفاء، وكانت قريش تنوي قتؿ النبي صمى ا عميو 
 .وسمـ وقد استعدت لذلؾ جيدا

       وفي ساعة الغفمة خرج النبي صمى ا عميو وسمـ إلى بيت أبي بكر، فطرؽ عميو الباب، ففتح عميو، فأخبره 
، رغـ الخطر الذي سيواجيو الفرحالرسوؿ عميو السبلـ أنو سيياجر معو إلى المدينة، ففرح أبو بكر حتى بكى مف 

معو، لكف الثقة بنصر ا كانت أقوى في قمبو مف أي شيء آخر، وىو يعمـ جيدا أف ا يحفظ رسولو مف أي أذى 
 . وسوء

 األسئــــلة
 (03)ـ أسئلــة الفهــم ـ أ 
  ػ لماذا أمر ا رسولو والمسمميف باليجرة؟ 1
 . تنوي–سرا :  ػ اشرح الكممتيف التاليتيف ووظؼ كؿ واحدة منيما في جممة مفيدة2
  ػ لماذا  بكى أبو بكر الصديؽ؟3

 (03)  أسئلـــة  اللغــــةب ـ
  ػ أعرب ما تحتو خط في النص1
 ىف-  أنتما –أنتِ :  ػ صرؼ الفعؿ بكى في المضارع مع الضمائر2
 .تنوي وبيف نوعو:  ػ حوؿ إلى الماضي الفعؿ3

 (04 )الوضعية اإلدماجيةج ـ 
بعد ىجرة النبي عميو السبلـ إلى المدينة المنورة قاـ بعدة أعماؿ، تحدث في بضعة أسطر عف تمؾ األعماؿ مبينا 

 .  الحاؿ والصفة : أثرىا في نفوس المسمميف ، وموظفا

 ػػػ انتيى ػػ  1/1الصفحة 
 

 



 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 

    مديرية التربية لوالية المدية
    مفتشية التعميم االبتدائي مزغنة

 د30سػػا و1 :المـدة
 النموذج الثاني عشر

 - لغة عربية–ا .ت.م.نموذج امتحان ن

 األسـنان
 جزًء مهما فً جسم اإلنسان ،فهً التً تساعد اإلنسان على مضػ الطعام لٌسهل ابتالعه األسنانتعد 

وتعطً الوجه رونقا وجماال ومادامت األسنان قوٌة وسلٌمة فإنها تقوم بوظٌفتها على خٌر وجه ولكن قد 
ٌحدث أن تمرض األسنان ، فٌحس اإلنسان باألوجاع واآلالم بسب التسوس الذي ٌسبب عدم تنظٌف 
األسنان بعد تناول الطعام مباشرة، وكذلك شرب المشروبات المثلجة كثٌرا والساخنة كثٌرا أو تناول 

 .أحدهما عقب األخر مباشرة 
وللمحافظة على األسنان ٌجب علٌنا أن ننظفها بالفرشاة و المعجون بعد كل وجبة طعام ، وأن نحرص 

كما ,  األشٌاء الصلبة بؤسنانناكسرعلى شرب الحلٌب ألنه ٌقوي األسنان و ٌزودها بالكلسٌوم ، و نتجنب 
 .ٌجب زٌارة طبٌب األسنان بشكل مستمر وإتباع إرشاداته حتى نعٌش حٌاة سعٌدة هانئة 

 

 (03): أسئلة الفهم -1
 . هات عنوانا آخرا للنص –         أ 
 لماذا تعد األسنان جزًء مهما من جسم اإلنسان ؟-          ب
 :صل بسهم الكلمات بؤضدادها -          ج

                  عقب      سلٌمة 
     مرٌضة     محافظة 

     إهمال      قبل 

                                                                                    (03): أسئلة اللغة -2

 : فعال صحٌحا و فعال أجوفا و فعال ناقصا ثم  صنفها فً الجدول الموالً: استخرج من النص(أ
             

 ناقص أجوف صحٌح

    

 .أعرب ما تحته خط  (     ب
 :حول الجملة التالٌة إلى المثنى المخاطب  ( ج

 . ٌجب علٌنا أن ننظفها بالفرشاة و المعجون، وأن نحرص على شرب الحلٌب   " 

 (04): الوضعية اإلدماجية -3   
 .       آلمتك ضرسك فقصدت طبٌب األسنان لمعالجتها 

ومراحل عالج مرضك                        ,  فٌها عن حالتكث أسطر تتحد10   اكتب فقرة ال تقل عن 

 .      خاتما موضوعك بنصائح لزمالئك موظفا أسلوب النهً 

 

 ػػػ انتيى ػػ  1/1الصفحة 
 



 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 

    مديرية التربية لوالية المدية
    مفتشية التعميم االبتدائي مزغنة                                                                                                    

 د30سػػا و1 :المـدة
 النموذج الثالث عشر

 - لغة عربية–ا .ت.م.نموذج امتحان ن

 التعاوفالنص                                        
وتعاونوا على البر والتقوى ﴿ :  يحثُّ عمى التعاوف في الخير، ويحذر مف التعاوف عمى الشر فقاؿ تعالىاإلسبلـ إف 

، والبر كممة جامعة تطمؽ عمى كؿ أنواع الخير،أما اإلثـ (2اآلية : سورة المائدة) ﴾ وال تعاونوا على اإلثم والعدوان
 .والعدواف فيشمؿ كؿ السموكات التي تضر بمصالح الناس وحقوقيـ و تعرض صاحبيا إلى مقت ا و غضبو 

مثؿ المسمميف في توادىـ وتراحميـ وتعاطفيـ كمثؿ ›› :        قاؿ الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ في التعاوف
 .‹‹ الجسد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر الجسد بالسير والحمى 

فكاف مف الواجب عمييـ أف )       يوجد في كؿ مجتمع الغني والفقير، والعالـ والجاىؿ، والقوي والضعيؼ، 
 .( فيما بينيـ ليحققوا السعادة لمجتمعيـ يتعاونوا

 

 األسئـــــلة
 (03 )البناء الفكريـ أ 
 . ػ عبلـ يحث اإلسبلـ في النص 1
 سائر- اإلثـ :  ػ اشرح الكممتيف التاليتيف ووظؼ كؿ واحدة منيما في جممة مفيدة2
 . ػ أذكر ثبلثة أفعاؿ يقـو بيا اإلنساف تعبر عف البر3

 (03 )البناء اللغويب ـ 
 . ػ أعرب ما تحتو خط في النص1
 . ػ حوؿ الجممة بيف قوسيف إلى المثنى2
 . ػ استخرج مف النص اسما مقصورا3
 . إلى الجمع ،وبّيف نوعو (مجتمع) ػ حوؿ كممة 4

 (04 )الوضعية اإلدماجيةج ـ 
      أرادت المدرسة أف تنظـ حممة نظافة في الساحة، حرر فقرة توضح فييا سير ىذه الحممة، وشعورؾ بعد 

 .اسـ إشارة واسما موصوال: انتيائيا موظفا
 ػػػ انتيى ػػ  1/1الصفحة 

 

 

 



 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 

    مديرية التربية لوالية المدية
    مفتشية التعميم االبتدائي مزغنة

 د30سػػا و1 :المـدة
 النموذج الرابع عشر

 - لغة عربية–ا .ت.م.نموذج امتحان ن

 الحسدالسند                                       
       الحسد داء خطير، ورذيمة ممقوتة، يتسبب في إفساد العبلقات بيف الناس، وال يتفؽ مع روح الحب واإلخاء 

  يحرال ُيْؤِمُف أحدكـ حتى›› :قاؿ صمى ا عميو وسمـ. المذيف حرص عمييما اإلسبلـ، فالمسمـ ُيحِّب ألخيو الخير
 .‹‹ألخيو ما يحب لنفسو 

ال »:        والحسد أكبر اعتراض عمى قسمة ا عز وجؿ لَخْمِقو ورزقو ليـ، قاؿ رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ
 .«يزاؿ الناس بخير ما لـ يتحاسدوا

فالحاسد بعيد عف الخير، بعيد عف قموب الناس، ) وعذاب أليـ في الدنيا واآلخرة، وخيمة،       ولمحاسد عاقبة 
 .ويتمنى أف ال يصؿ إلييـ (ألنو ال ُيِكُف ليـ الخير

 .        فالحاسد ىو مف يتمنى زواؿ نعمة عف ُمْسَتِحٍؽ ليا، ويتألـ عند رؤية سعادة مشروعة لآلخريف
 األسئـــــلة

 (03)البناء الفكري أ ـ 
  ػ فيـ يتسبب الحسد؟1
 . زواؿ –ممقوتة :  ػ وظؼ المفردتيف اآلتيتيف في جممتيف مفيدتيف2
  ػ أنت ال تريد أف تكوف حاسدا، لماذا ؟3

 (03)البناء اللغوي ب ـ 
 وخيمة- يحب :  ػ أعرب الكممات التالية حسب موقعيا في النص1
 . ػ حوؿ الجممة بيف قوسيف إلى المفرد المؤنث2
 ىف- أنِت :  ػ صرؼ الفعؿ يتمنى في المضارع مع الضميريف3

 (04)الوضعية اإلدماجية ج ـ 
       اجتيدت في فصمؾ الدراسي لتتحصؿ عمى المرتبة األولى، ولكف أخذ غيرؾ ىذا المركز بعدما بدؿ مجيودا 

: اكتب فقرة تصؼ فييا مراحؿ دراستؾ وتحضيرؾ لبلمتحاف ثـ تصرفؾ نحو ىذا الصديؽ مستعمبل. ىو كذلؾ
 .       فاعؿ ومفعوؿ مطمؽ

 
 ػػػ انتيى ػػ  1/1الصفحة 

 



 
 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية
 

    مديرية التربية لوالية المدية
    مفتشية التعميم االبتدائي مزغنة

 د30سػػا و1 :المـدة
 النموذج الخامس عشر

 - لغة عربية–ا .ت.م.نموذج امتحان ن

 .....................................    النص                                
 تعاشر في البيت إخوانؾ، وأخواتؾ، وأمؾ، وأباؾ، تعيشوف في أسرة واحدة ، تحبوف بعضكـ، أنت       

 .ويحتـر الصغير فيكـ الكبير، ويعطؼ الكبير منكـ عمى الصغير ، فيذه ىي العشرة الطيبة
       وتعاشر في المدرسة زمبلءؾ التبلميذ ، تمعب معيـ بمطؼ في أوقات الفراغ، وتجمس معيـ بأدب 

 .في حجرة الدرس، وتحتـر معممؾ ، وال تضر أحدا بمسانؾ، سواء كاف صغيرا أو كبيرا
       حسف معاشرتؾ لمناس يجعمؾ راضيا بحياتؾ، سعيدا بأقاربؾ، وبالناس جميعا، تحبيـ ويحبونؾ، 

 .  بؾ إذا حضرت، ويحيطونؾ بالرعاية إذا مرضتيرحبونوينتظرونؾ إذا غبت، و
 

 األســــئلة
 (03)البناء الفكري أ ـ 
 . ػ ىات عنوانا مناسبا لمنص 1
 . يحيطوف – راضيا –يعطؼ :  ػ وظؼ الكممات التالية في جمؿ مفيدة2
  ػ كيؼ يتصرؼ معؾ الناس إذا أسأت معاشرتيـ ؟3

 (03)البناء اللغوي ب ـ 
 . ػ أعرب ما تحتو خط في النص1
 .حسف معاشرتؾ لمناس يجعمؾ راضيا بحياتؾ:  ػ خاطب جماعة مف اإلناث بيذه الجممة2
 زمبلءؾ :  ػ عمؿ كتابة اليمزة عمى السطر في كممة3

 (04)الوضعية اإلدماجية ج ـ 
كنت ماشيا في الطريؽ فوجدت قطا مصابا في رجمو، حرر فقرة تسرد فييا الحادثة، مبينا تصرفؾ نحو ىذا 

 .اسما موصوال وحرؼ نداء: القط ، مستعمبل

 ػػػ انتيى ػػ  1/1الصفحة 



 

 

 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 

    مديرية التربية لوالية المدية
    مفتشية التعميم االبتدائي مزغنة

 د30سػػا و1 :المـدة
 النموذج السادس عشر

 - لغة عربية–ا .ت.م.نموذج امتحان ن

 القدوة الحسنةالنص                                     
 في أقوالو، منظما في توزيع أوقاتو، نظيفا ، صادقا      نتعامؿ مع الناس، فنجد بعضيـ نشيطا في عممو 

تعجبنا ىذه الصفات فيو، فنريد أف . في ثيابو، ميتما بدراستو، فصيحا في كبلمو، يحب غيَره ، ويحبو غيُره
 .نكوف مثمو فنحف إذا نقتدي بو، وىو بيذه الصفات قدوة لغيره

ـَ مكاـر أخبلقيـ، لمناس       أرسؿ ا الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ قدوة   ، يعمميـ الديف اإلسبلمي، وُيَتمِّ
 .فنقتدي بو، ونشكر ا عمى ما أنعـ بو عمينا

فندىش لشجاعتيـ، ونفخر بتضحياتيـ، ونعجب مف إخبلصيـ، )،  التحرير       ونقرأ حياة رجالنا في ثورة
 .فيـ قدوتنا في الشجاعة، والتضحية، واإلخبلص. (فنود أف نكوف مثميـ

 األســـــــئلة
 (03)أسئلــة الفهــم ـ  أ 
  ػ مف قدوتؾ األولى في حياتؾ ؟1
 نفخر   - ُيتمـ :  ػ اشرح الكممتيف التاليتيف ووظؼ كؿ واحدة منيما في جممة مفيدة2
 . ػ استخرج مف النص أربع صفات حسنة3

 (03) ـ أسئلـــة  اللغــــةب 
 . ػ أعرب ما تحتو خط في النص1
 .فعبل ميموزا ، فعبل مضعفا :  ػ استخرج مف النص 2
 الصفات:  ػ عمؿ كتابة التاء مفتوحة في كممة3

 (04 )الوضعية اإلدماجيةج ـ 
 .لديؾ صديؽ عزيز عميؾ، ما ىي الصفات التي أعجبتؾ فيو، وكيؼ ُتعاممو إذا رأيتو قد أخطأ

 .اسما مجرورا وفعبل مضارعا مجزوما و سطر تحتيما : استعمؿ

 ػػػ انتيى ػػ  1/1الصفحة 



 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 

    مديرية التربية لوالية المدية
    مفتشية التعميم االبتدائي مزغنة

 د30سػػا و1 :المـدة
 النموذج السابع عشر

 - لغة عربية–ا .ت.م.نموذج امتحان ن

 الصومالنص                                        
ألف .        الصـو ركف مف أركاف اإلسبلـ وىو عبادة تطير نفس المسمـ، وتَُقوِّي إرادتو، وتقربو مف ربو

 .الصائـ يجوع فبل يأكؿ، ويعطش فبل يشرب، خوفا مف ا، وتأدبا معو
حياء لياليو بالصموات، وتبلوة القرآف وحث المسمموف       يحرص   عمى صياـ أياـ شير رمضاف، وا 

 .بعضيـ بعضا عمى فعؿ الخير، وتجنب الشر
، وكؿ (المسمـ الصائـ عف األكؿ والشرب يجب عميو كذلؾ أف يصـو عف الغضب، والسب، والشتـ)       

 .صحيحا صومو يكونكبلـ قبيح حتى 
       والصـو يجعؿ المسمـ الغني يحس بما يقاسيو الجائعوف، فُيسارع إلى تقديـ ما يقدر عميو مف 

مساعدة، ويدعو غيره إلى  ذلؾ ،و بيذا تنمو الروابط االجتماعية و تتوطد أواصر األخوة بيف أفراد المجتمع 
. 

     
 األسئـــــلة

 (03)البناء الفكري أ ـ 
 . ػ أعط عنوانا لمنص1
 . إحياء –إرادة :  ػ وظؼ كؿ كممة مف الكممتيف التاليتيف في جممة مفيدة2
 . ػ اذكر فوائد الصـو المشار إلييا في النص3

 (03)البناء اللغوي ب ـ 
 . ػ أعرب ما تحتو خط في النص 1
 . ػ حوؿ الجممة بيف قوسيف إلى صيغة المثنى2
 .الصائـ :  ػ عمؿ كتابة اليمزة عمى الياء في كممة3
 (04)الوضعية اإلدماجية ج ـ  

حرر فقرة توضح فييا أىمية .       تعتبر الصبلة الركف الثاني مف أركاف اإلسبلـ، وعمى المسمـ أداؤىا في وقتيا
 .       اسـ إشارة، وحاال: الصبلة وكيفية المحافظة عمييا موظفا

 ػػػ انتيى ػػ  1/1الصفحة 



 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 

    مديرية التربية لوالية المدية
    مفتشية التعميم االبتدائي مزغنة 

 د30سػػا و1 :المـدة
 النموذج الثامن عشر

 - لغة عربية–ا .ت.م.نموذج امتحان ن

 ...................................النص                               
 والصغار دوف مراعاة المخاطر الصحية والمادية الكبار لمصحة يتداوؿ عميو ىدامةيعتبر التدخيف آفة اجتماعية        

 .ويمثؿ أوؿ خطوة نحو اإلدماف وىو أحد أىـ أسباب األمراض الخطيرة
 يعتبر مضرا لجسـ اإلنساف ، ويتسبب في عدة أمراض كالجمطة الدماغية وسرطانات الحنجرة الصحية      فمف الناحية 

وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴿ : والمعدة،وىشاشة العظاـ، وقد نيانا ا عف ذلؾ حيث يقوؿ  تعالىس والبنكرياوالرئتيف
سراؼ لمماؿ،   قاؿ تعالى  ﴿ وأحسنوا إن اهلل يحب المحسنين وال تسرفوا إنو ال يحب  ﴾، ومف الناحية المادية فيو تبذير وا 

 .  ﴾المسرفين
 و ما يدعوا لمغرابة و اإلعجاب ،أف الذيف يتعاطوف التدخيف يدركوف ىذه األضرار و رغـ ذلؾ يتمادوف في إىبلؾ أنفسيـ 

 .،وقد تجد مف بينيـ األطباء و المثقفيف ، أفبل يعمـ أوالئؾ أنيـ يقتموف أنفسيـ بأيدييـ 
 األسئــــــلة

  (      03 )أسئلــة الفهــمـ 
 . ػ أعط عنوانا مناسبا لمنص1
 التيمكة  - ىدامة :  ػ وظؼ كؿ مفردة مف المفردتيف اآلتيتيف في جممة مفيدة2
 . ػ ما ىي المخاطر الصحية لمتدخيف3

 (03) أسئلـــة  اللغــــةب ـ 
 . ػ أعرب ما تحتو خط في النص1
 .العظاـ-  أسباب –آفة :  ػ أكتب في المثنى الكممات التالية2
 تمقوا:  ػ عمؿ كتابة األلؼ آخر كممة3
 . ػ استخرج الفعؿ األصمي لمفعؿ نيانا وبيِّف نوعو4
 (04)الوضعية اإلدماجية ج ـ  

تعتبر آفة المخدرات مف اآلفات الخطيرة التي انتشرت في اآلونة األخيرة ، وىي أكبر خطرا مف       
فعبل : التدخيف، حرر فقرة توضح فييا خطر ىذه اآلفة ،معطيا نصائح لمتناولي ىذه المادة السامة ،موظفا

 .مضارعا مجزوما
 ػػػ انتيى ػػ  1/1الصفحة 



 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 

    مديرية التربية لوالية المدية
    مفتشية التعميم االبتدائي مزغنة

 د30سػػا و1 :المـدة
 النموذج التاسع عشر

 - لغة عربية–ا .ت.م.نموذج امتحان ن

 مكانة الجارالنص                                    
 . يمػيو ويػغني طواؿ الميؿ ويػزعج جػيرانو جـاركاف لئلماـ أبي حنيػفة النعماف ػ رحمو ا ػ        

 الميؿ ويصمي بسبب صوت جاره وغنائو ، ورغػـ  يقوم       وكاف أبو حنيفة يتضايؽ مف أذى جاره لػو، وال يستطيع أف
 .ذلؾ كمو فقػد كاف صابرا عميو وال يشكوه 

  . (وذات يـو مر رجاؿ الشرطة،  فسمعػوا صػوت ىذا الجار، فأخذوه ووضعوه في الحبس)       
أصمح : إف الشرطة قد حبستو، فأسرع أبو حنيفة إلى الحاكـ، وقاؿ لو:         لـ يسمع أبو حنيفة صوت جاره ، فقيؿ لو 

 .ا األمير، جار لي أخػده عسس األميػر، فوقع في حبسؾ،وأرجو أف تطمؽ سراحو 
قبؿ الحاكـ شفاعة أبي حنيفة ، فأمر بإطػبلؽ سراح  ذلؾ الجار، فخرج الجػار مف السجف ، وشػكر أبا حنيفة، وكػؼ عف 

  .إزعاج جيرانو 
 األسئــــلة

  (03 )أسئلــة الفهــمـ أ 
  ػ ما ىو الخطأ الذي ارتكبو الجار في حؽ أبي حنيفة النعماف ؟1
 . شرطة األمير–السجف :  ػ استخرج مف النص معاني ما يمي2
 . ػ ما ىو العمؿ الذي كاف أبو حنيفة يقـو بو في الميؿ3

 (03) أسئلـــة  اللغــــةب ـ 
 . جار–يقوم : ػ أعرب الكممات التالية حسب موقعيا في النص1
 . ػ حوؿ إلى المثنى المذكر الجممة بيف قوسيف2
 .يميو:  ػ عمؿ عدـ كتابة األلؼ في آخر كممة3
 (04)الوضعية اإلدماجية ج ـ  

فعبل مضارعا :        يحيط بمنزلكـ جيراف، صؼ لنا كيؼ يتصرفوف معكـ، وكيؼ تعامميـ مستعمبل
 .منصوبا بحذؼ النوف

  1/1الصفحة 
 

 



 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 

    مديرية التربية لوالية المدية
    مفتشية التعميم االبتدائي مزغنة

 د30سػػا و1 :المـدة
 النموذج العشرون

 - لغة عربية–ا .ت.م.نموذج امتحان ن

 النص 
السنة الخامسة ىي نياية مػرحمة التعميػـ االبتدائي ، بعدىا يتػـ االنتقاؿ إلى التعميػـ المتوسط لكف ذلؾ        

، فإذا اجتػيد وعمؿ وكد وجد ، وجد بغيتو سنواتيتػوقؼ عمى مدى ما حققو وما اكتسبو التمميذ خبلؿ خمس 
 .وضالتو وحقؽ مآربو ومقصده، ومف تقاعس وتكاسؿ وتواكؿ وجد غير ذلؾ وندـ حيث ال ينفع الندـ 

 ( التمميذ وكؿ المحيطيف بو والمشرفيف عميو مف أولياء ومعمميف وغيرىـ، أىمية ىذه السنةيدركيجب أف )      
واآلماؿ المعمقة عمييا لمعرفة ما ينتظره، وما يجب العمؿ لو مف توفير الوسائؿ المادية و المعنوية لؤلخذ بأسباب 

النجاح في كؿ المواد عامة ومواد االمتحاف خاصة ، ومعرفة مجاالتيا وأىدافيا ومستمزماتيا التي تجعؿ منيا سيمة 
دراكو واستيعابو   .ميسرة وفي متناوؿ فيمو وا 

 
 األسئلة

 (03)البناء الفكري أ ـ 
 . ػ عمى ماذا يتوقؼ االنتقاؿ إلى المتوسطة1
 .تقاعس  - مآرب :  ػ اشرح الكممتيف التاليتيف ووظؼ كؿ واحدة منيما في جممة مفيدة2
  ػ ما ىي مواد االمتحاف التي يقصدىا الكاتب ؟3

 (03) أسئلـــة  اللغــــةب ـ 
 . ػ أعرب ما تحتو خط في النص1
 . ػ حوؿ الجممة بيف قوسيف إلى الجمع المؤنث2
 .أولياء:  ػ عمؿ كتابة اليمزة عمى السطر في كممة3
 (04)الوضعية اإلدماجية ج ـ  

       لموالديف دور كبير في النجاح واالنتقاؿ إلى المتوسطة، حرر فقرة تَُبيُِّف فييا الدور الذي يقوماف بو 
     .مفعوال مطمقا وأداة استثناء: مستعمبل

 ػػػ انتيى ػػ  1/1الصفحة 
 

 



 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 

    مديرية التربية لوالية المدية
    مفتشية التعميم االبتدائي مزغنة 

 د30سػػا و1 :المـدة
 النموذج الحادي والعشرون

 - لغة عربية–ا .ت.م.نموذج امتحان ن

 أثر األمانةالنص                                     
ذات يوم خرج أحد التجار األمناء في سفر لو، وترك أحد العاممين عنده ليبيع في متجره، فجاء رجل ييودي        

لقد ابتاعو مني رجل :  ذلك الثور، فسأل عنو، فقال لو العامليجدواشترى ثوبا بو عير، فمما حضر صاحر المتجر لم 
 .لقد سافر: وأين ذلك الرجل ؟ فقال: ييودي بثالثة آالف درىم، ولم يطّمع عمى عيبو، فغضر التاجر وقال لو

، فسأل عن الييودي، أيام بالقافمة التي سافر معيا الييودي، فمحقيا بعد ثالثة ليمحقأخد التاجر المسمم المال، وخرج 
 .لقد اشتريت من متجري ثوبا بو عير، فخذ دراىمك وأعطني الثور! أّييا الرجل : فمما وجده قال لو

 .إن ديني يأمرني باألمانة، وينياني عن الخيانة: لماذا فعمت ىذا ؟ قال التاجر:        تعّجر الييودي وسألو
        .لقد أسممت هلل رر العالمين وأشيد أن ال إلو إاّل اهلل وأشيد أّن محمدا رسول اهلل :  اندىش الييودي ثّم قال

 األسئـــــلة
 03 )أسئلــة الفهــمـ أ 
  ػ ما سبب دخوؿ الييودي في اإلسبلـ ؟1
 .القافمة ػ ابتاع :    ػ وظؼ كؿ مفردة مف المفردتيف اآلتيتيف في جممة مفيدة2
 . ػ استخرج مف النص الجمؿ االستفيامية3

 (03) أسئلـــة  اللغــــةب 
 . ػ أعرب ما تحتو خط في النص1
 ."فجاء رجؿ ييودي واشترى ثوبا بو عيب  :  "  ػ حوؿ إلى المثنى المؤنث الجممة التالية2
 .ثـ ابف ىذا الفعؿ لممجيوؿ"  سأؿ" ػ عمؿ كتابة اليمزة في كممة 3
 (04)الوضعية اإلدماجية ج ـ  

كنت مع أبيؾ عند أحد أصدقائو مف التجار وباع أمامؾ سمعة مغشوشة وىو يعمـ بذلؾ، حرر فقرة تصؼ 
 . تمييزا ومفعوال ألجمو :فييا الحادثة ، موَضحا  تصرفؾ نحو ىذا التاجر موظفا 

  1/1الصفحة 
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