
سطرفقرةصفحة

أنت ال تعرف اإلنسان،

.......إنه شرير ويعتقد أنه 

ورد فــــي الصورة ال تعبر عّما

(02)الفقرة 

كان معروفـا بثرثرته الماكــــرة

03أعّبر0211

لغوي

01100102

كان معروفا بثرثرته ومكرهلغوي

اختالل العبارة في حالة توظيف شـــــــــــرح  )لغوي

(الثرثرة  في النص لغوي

0110

توسط الثعلب والثور الحيوانات صور و بيانات

(للداللة أكثر)صور و بيانات

صور و بيانات

01100411

...........إنه شرير و ,أنت ال تعرف اإلنسان تقنية اإلخراج والطباعة

الفاصلة تفصل بين جملتين وال تكتب في  )تقنية اإلخراج والطباعة

(آخر السطر تقنية اإلخراج والطباعة

تقويم الكتاب المدرسي وتصحيحه

.الخامسة من الّتعليم االبتدائي: المستوى".رياض النصوص" كتابي في اللّغة العربية : عنوان الكتاب
".معلّمة"سباح  - ، عائشة بوسالمة " أستاذ مكلّف بالّدروس"مفتاح بن عروس : تأليف / أستاذة الّتعليم العالي "شريفة غّطاس :   إشراف وتأليف

2007 مارس 04 المؤرخ في 2007/ع.م/294: ، طبقاً للقرار الوزاري رقم 2007-97رقم االيداع القانوني - الطبعة األولى - الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية :  المطبعة

نص الخطأالرقم

مكان الخطأ

الصواب مع التعليل باختصارطبيعة الخطأ

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

مفتشية التربية والتعليم االبتدائي
03بطاقة رقم 

       بالجلفة 3:   المقاطعة 
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اصنعوا منها رسالة جماعية ؟

كلّما تغيرت الصيغة تغّير معنى 

-يعرف - عرف : الكلمة مثل 

.معروف- عارف - اعرف 

7 ، 5في نصـــــوص  )الّنقاط بين الجمل 

10(كثيرة 

14

.هل نسيت وصية أبيك وأّمك

هل يمكن ان تفّرط في أخينا

األصغر؟

يقدر بسنتيم

والمساحة التي, وضعية الصورة

استغرقتها

البياض 071801

ترك بياض في بداية الفقرة االولىلغوي

(من اساسيات كتابة النص)لغوي

لغوي

0218

صور و بيانات

.تقليص مساحة الصورةصور و بيانات

.(أّثرت على أجزاء النص)صور و بيانات

02أتذّكر0616

....يقّدر بسنتيمترلغوي

(السنتيم من أجزاء الدينار )لغوي

لغوي

05150104

!هل يمكن ان تفّرط في أخينا األصغر؟َلغوي

(استفهام تعجبي  )لغوي

لغوي

04140404

لغوي

(جملة استفهامية )عالمة استفهام بدل الّنقطة لغوي

لغوي

031402

استبدال النقطة بفاصلة لغوي

 (معاني جزئية ضمن معنى عام )لغوي

لغوي

02أتذّكر0113

.األمثلة المضروبة ال تفي بالغرض مفاهيمي

: مثال مفاهيمي

.تعارف- تعّرف - عّرف - عرف مفاهيمي

(المكتوب ليس سؤاال )حذف عالمة االستفهام لغوي03أعّبر0211

لغوي
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وصلت إلى القبيلة الّتي يعيش فيها

ووجدته قد تّزوج ويعيش حياة

.......ورآها أحد رجال .سعيدة

05.خطبها من أخيها وتزّوجها

06ونسيت أخاها األصغر الذي تركتـــــه

07...ونسيت الوعد الذي أعطته .وحيدا

الّصورة

 البابفيبقيت البنت واقفة 

الجملة االسمية هي الجملة التي

.تتكون من مبتدأ وخبر

وهي كلمات: عامُر و ثامُر و سامُر 

.مكررة في باقي فقرات النص

07

يتمنى ؛ يعتني ،إعــــــــراب: أعرب

.ضمائر

هكــذا... . فمن ال يدخر...... . سارع 

12360301

هكــذا....... -فمن ال يدخر...... -سارع لغوي

أتدّرب0134

منهجي

08
لم يتعرف المتعلم بعد  على إعراب الفعل المعتلمنهجي

. فقط10 وهو سبعرفه في المحور منهجي

11320101

لغوي

(ألنها أسماء منصرفة):عامٌر و ثامٌر و سامٌر لغوي

لغوي

01أتذّكر0230

مفاهيمي

.الجملة االسمية هي التي تبدأ باسممفاهيمي

مفاهيمي

10280405

لغوي

 البابأمامبقيت البنت واقفة لغوي

لغوي

0322

إضافة صورة ّثعبانصور و بيانات

(الكتمال الّصورة وزيادة الّداللة  )صور و بيانات

صور و بيانات

091801

خطبها من أخيها وتزّوجها، ونسيت أخاهــــــا لغوي

األصغر الذي تركته وحيدا و الوعد الذي أعطتهلغوي

(لتجنب التكرار  )لوالديها لغوي

0818013 ، 4

وصلت إلى القبيلة ووجدته قد تّزوج ويعيـــــش لغوي

..رآها أحد رجال القبيلة فخطبها . حياة سعيدة لغوي

(تجنبا للنكرار حروف الّربط  )لغوي
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.علّمه الّنمل 

08 حارسصوُتلقد كان 

.ما رأيك في هذه القصة الجديدة

اتطمع ان تعطيك الملكة طعام

الشتاء جزاء نومك؟

....امرته ان يغني ..... 

خالصة ناقصة

صورة الكلب فوكس صغيرة

وصلت السيارة إلى المكان، 02460604

....فاسرع, وصلت السيارة الى المكانتقنية اإلخراج والطباعة

(يتبعها جملة, ال تكتب الفاصلة في نهاية سطر)تقنية اإلخراج والطباعة

تقنية اإلخراج والطباعة

0446

تكبير صورةالكلب فوكس لمالءمتها مع محتوىصور و بيانات

.النص واحتراما البعاد الرسمصور و بيانات

(له شعر طويل ووجه رقيق,كلب كبير)صور و بيانات

أتذّكر1639

وإذا كانت ساكنة:.... يضاف ما يلي للخالصةلغوي

.لؤلؤ, يؤلمني: بعد ضم مثللغوي

لغوي

15370201

أمرته ان يغنَيلغوي

فعل مضارع منصوب بان لغوي

لغوي

14370101

اتطمع أن ُتعطَيك الملكة طعام الشتاء جزاء لغوي

(استفهام تعجبي)! نومك؟لغوي

لغوي

01أعّبر2137

ما رايك في هذه القصة الجديدة؟علمي و معرفي

(عالمة االستفهام في آخر السؤال)علمي و معرفي

علمي و معرفي

133605

لغوي

 حارسصوَتلقد كان لغوي

. خبر كانصوَتألن كلمة لغوي

.علمه النمللغوي12360301

(الجملة االستدراكية توضع بين شرطتين)لغوي
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ماهي  العبارة, في الفقرة السادسة

التي تدل على فرح فوكس؟

ما, في الفقرتين األخيرتين

العبارات التي تدل على ان فوكس

لعب دور رجال الحماية؟

.اَمتبدأ الجملة التعجبّية بـ 

أنه: لو سئلُت عن فوكس فقلت

".كلب وديع"

صحب القائد...فوجد آثار اقدام

...مهابا لرؤية اثار االقدام

09من كيف عرفت: تعّجب مهاب وسأل القائد

إلىكلّ األقدام غائرة: ذلك؟ فأجابه القائد

14...وهذا . ماعدا القدم اليسرى الخلفية

12بقعا من ...ولمح...وهذا الحيوان

13فعرف أن هذا الحيوان,الدماء

14.مصاب أو مجروح

 مجموعة من الشباب مناجتمع

23540301

مهندسين. مجموعة من شباب القريةاجتمعتلغوي

225003

ثم لمح بقعا من الدماء فعرف, هذا دليل عرجلغوي

.انه مصاب او مجروحلغوي

(تجنب التكرار الممل)لغوي

025003

: تعّجب مهاب وسأل القائد.... . وهذا الحيوان ... منهجي

كيف عرفت ذلك؟ فأجابه القائـــد كل األقدام غائرةمنهجي

(إعادة ترتيب)..  ماعدا القدم اليسرى الخلفية منهجي

2150034 ، 5

..صحب القائد مهابا لرؤيتها...فوجد آثار اقداملغوي

(تجنب التكرار الممل)لغوي

لغوي

02أالحظ2049

لغوي

".إنه كلب وديع:"لو سئلت عن فوكس لقلتلغوي

لغوي

01أتذكر1948

لغوي

التعريف غير كاف حيث ال تكون كل الجمل التيلغوي

.ا تعجبّيةَمتبدأ بـ لغوي

06أفهم النص1847

ما العبارات التي تدل على أن فوكس لعبلغوي

دور الحماية المدنية في الفقرتين االخيرتين؟لغوي

(ضرورة الحاق العبارة األولى بالسؤال)لغوي

05أفهم النص1747

ماهي العبارة التي تدل على فرح فوكس في لغوي

حتى ال تستثنى العبارة األولى )الفقرة السادسة؟لغوي

(من صيغة السؤاللغوي
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أبناء القرية من مهندسين وبنائين

.ومعلمين

لم يمَر

السؤال

لماذا؟-هل فاجأتك نهاية القصة

07يا أبناَء الجزائر أبشروا

أتدّربيا أطفالُ اجتهدوا في الّدراسة

 3فقرة 

من نص. ماكان يحسه وساملقد كان هذا

وسام

 وعطفُحْلٌموفيك 

فتحة

أن تشّق طريقا في طبقة الجليد، 28640504

.أن تشق طريقا في طبقة الجليدلغوي

(توضع النقطة في نهاية السطر )لغوي

27640105

لغوي

فتحةلغوي

لغوي

036105

. وعطفِحْلٌموفيك مفاهيمي

.ما يراه النائم في نومه :ُحلممفاهيمي

.التحكم في األعصاب أثناء تشّنجها :ِحلممفاهيمي

265901

.هذا ما كان يحسه وساملغوي

(تجنب الركاكة)لغوي

لغوي

0356

لتعذر اإلعراب " أبشروا و اجتهدوا " حذف منهجي

األخير
الكامل من طرف المتعلّم، لم يسبق له وأن تناولهامنهجي

......أبشر ، يا ولدي اجتهد ... يا ابن : اإلقتراح منهجي

أفهم النص2555

:السؤال السادسلغوي

06
هل فأجأتك نهاية القصة؟ لماذا؟لغوي

 لغوي

24540401

لغوي

لم يمْرلغوي

(لم أداة جزم ونفي)لغوي

.وبنائين و معلمينلغوي23540301

لغوي
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أتعرف على

معانيأحسَّ: أدرك 

المفردات

أتدّرب

02التمرينالبحر أمواجه هائجة

صارت الحيتان في خطر

غياب أخوات كان

(داللتها وإعرابها)

. محيطاتأربعةيوجد في العالم 

كان اليوم حارا وكان التمساح األب

كان. في النهر وبطنه في الماء

...جسمه ضخما

....ََ على اللّحم والحليِب 0172ً 07ألخص نصا

مطبعي

على اللّحم والحليِب.....مطبعي

29680101

.كان اليوم حارا وكان التمساح األب في النهرلغوي

(لتجنب الركاكة  )لغوي

لغوي

02أثري لغتي4667

علمي و معرفي

. محيطاتخمسةيوجد في العالم علمي و معرفي

علمي و معرفي

أتذّكر0166

(داللتها وإعرابها)ذكرأخوات كانعدم تالؤم المحتوى مع المنهاج

(من محتويات التراكيب النحوية في المنهاج)عدم تالؤم المحتوى مع المنهاج

عدم تالؤم المحتوى مع المنهاج

أتدّرب0566

حذفمنهجي

لم يتعرف المتعلم بعد  على خبر كان واخواتهامنهجي

(شبه جملة  )منهجي

046602

منهجي

أمواُج البحر هائجةمنهجي

منهجي

046503

عرف: أدرك مفاهيمي

.(أدرك في هذه الجملة بمعنى عرف )مفاهيمي

مفاهيمي

28640504

لغوي
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02الفقرة 

من أتدّربفقد بنوا الّسفن و الّزوارق

01

0102حرارة الشمس دافئة

01سمعت ليلى الشجرة تناديها وتطلب منها 

0302ان تحاول منع الحطابين من قطعها

...هي وشقيقاتها االشجار قالت 

03فلماذا ال تحافظون علينا كما 

0304.تحافظون على ابنائكم وبيوتكم

.....ولماذا

01 الحلم اليها من جديد فرأتعادو

0402 لطيفاأبيضغزاال 

06ووعدته بأن تحافظ عليه هووجميع 

0507..الحيوانات األخرى

توقفت مع أصدقائها على ضفة

0401وشربت من مياهه,النهر المنساب

....النقية هي واصدقاؤها

3677

توقفت مع أصدقائها على ضفة النهر المنسابلغوي

...وشربوا من مياهه النقيةلغوي

(لتجنب الركاكة)لغوي

3576

ووعدته بأن تحافظ عليه وعلى جميع الحيوانات لغوي

....األخرى،لغوي

(لتجنب الركاكة)لغوي

3476

. لطيفاأبيضاًثم رأت غزاال لغوي

لم تستيقظ من نومها ولم تنقطع عن حلمها )لغوي

(الصفة تتبع الموصوف!-فكبف يذهب ويعود؟لغوي

3376

فلماذا ال تحافظون علينا كما تحافظون علىلغوي

؟.....ابنائكم وبيوتكم؟، ولماذالغوي

(تتكرر عالمة االستفهام بتكرر اداته)لغوي

3276

سمعت ليلى الشجرة تناديها وتطلب منها ان لغوي

.تحاول منع الحطابين من قطعها مع شقيقاتهالغوي

 (لتجنب الركاكة  ):..... قالت الشجرةلغوي

3176

لغوي

والشمس دافئة لغوي

(حذف كلمة حرارة  )لغوي

307303

لغوي

فقد صنعوا الّسفن والّزوارقلغوي

لغوي

0172ً 07ألخص نصا

مطبعي
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إلىوقد رجاها النهر أن تطلب 

0402...الناس المحافظة على نظافة المياه

0405فمن أين يشربون وكيف يحيون؟

أال يعرف الناس جميعا أن المياه 

0404هي أساس الحياة كما هو الهواء؟

الضبط إْضبِط بالشكل الجمل اآلتية

بالّشكل.وال تنسى الّشّد

الخراف في المرعي

0208فأنأ

 نوافذ ضّيقةذوأغلبها 

السؤالفي الفقرتين األولى واألخيرة ، مــا

أفهم الّنص0683

ماهي العبارات الّتي تدلّ على اعتزاز الكاتبمنهجي

41820203

لغوي

 نوافذ ضّيقةذواتأغلبها لغوي

لغوي

0380

مطبعي

فأَنامطبعي

مطبعي

02800104

مطبعي

المرعىالخراف في  مطبعي

مطبعي

408001

اضبط بالّشكل الجمل اآلتية وال تنس الّشّد لغوي

همزة الوصل في أمر الّثالثي، حذف حرف  )لغوي

(الناهية" ال"العلة من الفعل المعتل عندما يسبق بـ لغوي

3977

أال يعرف الناس جميعا أن المياه أساس الحياةلغوي

كالهواء؟لغوي

(لتجنب الركاكة)لغوي

3877

فمن أين يشربون؟ وكيف يحيون؟لغوي

(لكل سؤال عالمة استفهام)لغوي

لغوي

3777

 الناس المحافظةمنوقد رجاها النهر أن تطلب لغوي

.على  نظافة المياهلغوي

لغوي
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هي العبارات التي تدلّ على اعتزاز

الكاتب بعاصمة الجزائر وافتخاره بها؟

شوارٌع

. من األفراحأجواَءوسط 

"تافسيت " و تتّميز االحتفاالت 

......أي عيد الربيع 

 رجلأفضلو أيضاً 

 وأغاني وزغاريد الّنساءبأهازيج

الّصورة

مجرورةتحت األلف إذا كانت  03أتذّكر0589

. مكسورةتحت األلف إذا كانت مفاهيمي

،: زيادة أمثلة عن الحروف مثل مفاهيمي .....إنَّ

0386

تقنية اإلخراج والطباعة

.فصل الّصورة عن فقرات الّنصتقنية اإلخراج والطباعة

تقنية اإلخراج والطباعة

46860304

 وأغاني وزغاريد الّنساءبأهازيَجلغوي

الممنوع من الّصرف بصيغة منتهى الجموع )لغوي

".يجّر بالفتحة نيابًة عن الكسرة " مفاعيل لغوي

45860302

لغوي

 رجلأفضِلو لغوي

.ملكة معطوفٌة على كلمة أفضلألن كلمة لغوي

44860301

في" تافسيت " سبق التعريف بالعيد الّسنوي لغوي

! فلماذا هذه التكرار ؟02الفقرة لغوي

لغوي

43860203

لغوي

. من األفراحأجواٍءوسط لغوي

لغوي

42830201

لغوي

شوارُعلغوي

.ألنه ممنوٌع من الّصرفلغوي

أفهم الّنص0683
األخير

بعاصمة الجزائر وافتخاره بها في في الفقرة منهجي

األولى واألخيرة ؟منهجي
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إنحنت

و. فاثارت سحابة كثيفة من الدخان

......تكرر ذلك

طلب منك أن تصف الصحراء

وصفاً يجعل زمالئك يحّسون

كيف تصفها؟. بالخوف 

مناظٌر

01.....وبعد ذلك

02.....وبعد الظهر.

4،3...........وقد ....

لموصوفةحّول إلى المثنى ا

والصفة

03فيها العنب الذي يتميز بشدة...

حالوته ونكهاته المختلفة وفيها

......البرتقال

509401

فيها العنب الذي يتميز بشدة حالوته ..لغوي

04
....والبرتقال, ونكهاته المختلفةلغوي

.جملة طويلة توجب التجزئةلغوي

05أتدّرب0192

:( و الصفةلموصوفا)حّول إلى المثنىاصطالحي

.نقول اسم موصوف ال اسم موصوفةاصطالحي

اصطالحي

759101

(استراحة)عدم استعمال فواصل للوقف القصيرعلمي و معرفي

.لتجنب االعياء الناتج عن طول الجملعلمي و معرفي

علمي و معرفي

03أعّبر4991

لغوي

 (ألنه ممنوع من الصرف  )مناظُر لغوي

لغوي

03أعّبر7391

طلب منك أن تصف الصحراء وصفاً يجعلعدم تالؤم المحتوى مع االبناء 

.زمالئك يحسون بصعوبة طبيعتها والعيش فيهاالوجداني لمتمدرس واليات 

كيف تصفها ؟الجنوب

48900604

..وتكرر ذلك,فأثارت سحابة كثيفة من الدخانلغوي

(تستخدم الفاصلة لتجزئة الجملة الطويلة )لغوي

لغوي

47900601

لغوي

(ألّنها همزة وصل ) انحنتلغوي

لغوي

03أتذّكر0589

مفاهيمي
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وغيِرها من األسواق.... 

وقد كانت مدينتي منذ الزمن القديم

مدينة علم واشتهر كثير من أهلها

...وهي مدينة تتطور كل. بالعلم

قد ـــــ رعاني أنَّا وابني

وضع خانتين أمام كل جملة في

فهمت خطأ متكرر في )الوقفة التقييمية 

النصوص(الوقفات التقييمية 

(العب كرة القدم)الصورة

بالِحمِّص

0101....وضع الخضر على األُْرز

أتعرف على

8510102

علمي و معرفي

54101

لغوي

األُرزوضع الخضر على لغوي

لغوي

العنوان53100

لغوي

بالِحمَّصلغوي

لغوي

0199

ممارسة إشهار لمنتوج تجاري

تغطية الكتابة الموجودة على الزي الرياضيممارسة إشهار لمنتوج تجاري

(SIEMENS)ممارسة إشهار لمنتوج تجاري

0798

منهجي

.حذف العمود الثانيمنهجي

(لتنفيذ دقيق للتعليمة  )منهجي

049704

مطبعي

قد  رعاني أَنا وابنيمطبعي

مطبعي

52940501

وقد اشتهر كثير من أهلها بالعلم فعملوالغوي

...على تطويرها إلى األحسنلغوي

(لتجنب الركاكة)لغوي

51940402

لغوي

وغيُرها من األسواق.... لغوي

( سوُقألنها معطوفة على ما قبلها  )لغوي
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معانيمرض يضعـــــــــف: مرض فقر الّدم

الكلمات.اإلنسان كثيراً

السؤالماهي العبارة,في الفقرة الثانية

رقمالتي تدل على أن أم عصام لم تكن

04راضية على ابنها؟

أتعرف على

معانييلتهم

المفردات

السؤالفي الفقرة األولى ماهي العبارات

رقمالتي تدل على أن المرض كان

01شديدا

نعم،نعم،أحضره:"قال األمير بالم

"على الفور

صباح الخير، هل يمكنني التكلم مع

.رامي السباح الشهير

.إّنها مذهلة!إنها نتيجة ال تصدق

02وتطاير الماء وبلغ المشاهدين الذين

راحوا يجففون الماء عنهم 6010804

وتطاير الماء حتى بلغ المشاهدين الذين كانوالغوي

03
:.....يشجعونهلغوي

591080303

!إّنها مذهلة! إنها نتيجة ال تصّدقلغوي

،توضع عالمة التعجب"د " الّشد فوق الحرفلغوي

.في آخر الجملة التعجبيةلغوي

581080102

صباح الخير، هل يمكنني التكلم مع رامي لغوي

السباح الشهير؟لغوي

.عالمة االستفهام في آخر السؤاللغوي

06أالحظ57106

".نعم،نعم،أحضره على الفور:"قال األمير باَلٍَملغوي

.النقطة على الوقف في آخر النصلغوي

لغوي

أفهم النص56105

استخرج من الفقرة األولى العبارات الدالة علىلغوي

أو ماهي العبارات الدالة على شدة.شدة المرضلغوي

(.صياغة ركيكة للسؤال)المرض؟ لغوي

0810106

منهجي

.69سبق شرحها في  الصفحة منهجي

منهجي

أفهم النص55101

استخرج من الفقرة الثانية ما يدل على أن أم عصام لملغوي

ماهي العبارة التي تدل علىأن أم.تكن راضية على ابنهالغوي

؟ نبتعد عن التوجيه اذا استعملنا اداة  االستفهام..عصام لغوي

م مما يضعف :مرض فقر الّدمعلمي و معرفي8510102 َّ مرض يصيب الّد

.اإلنسان كثيراًعلمي و معرفي
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:.....صارخين

02سقط سامي، وهو أحد

03المصورين، في الماء وهو يحمل

الكاميرا

إنها لحظة رائعة

السؤالكيف تنظم يومك حتى تحقق النجاح

رقمفي الرياضة التي تحبها وفي

01الدراسة؟

إنه األسرع حركة واألفضل..

سباحة واألكثر رشاقة

فإنهاألم تروا التفاحة حين تسقط 

.تسقط فوق سطحي ألني اجذبها

03نصفياألقمار التي يرسلها اإلنسان 

04أالحظ.الفضاء

حينما تدخل الالم على االســـــــم

.ال أكتب األلف" ألـ"المعّرف بـ 

لماذا سقطت التفاحة ولم تبق

681260102

لماذا سقطت التفاحة ولم تبق معلقة لغوي

01أتذّكر67125

حينما تدخل الالم على االســــــــــــــــم المعّرفلغوي

.تحذف األلف" ألـ" بـ لغوي

لغوي

66124

لغوي

. الفضاءإلىاألقمار التي يرسلها اإلنسان لغوي

لغوي

651190203

لغوي

.....ألم تروا التفاحة  حين تسقط؟ إنهالغوي

جملة استفهاميةلغوي

04أالحظ64110

إنه األسرع حركة واألفضل سباحة واألكثرلغوي

!رشاقةلغوي

عبارة تعجبيةلغوي

أعّبر63109

كيف تنظم يومك حتى تحقق النجاح في لغوي

الرياضة التي تحبها والدراسة معا؟لغوي

لتجنب الركاكةلغوي

621080605

لغوي

!إنها لحظة رائعةلغوي

جملة تعجبيةلغوي

6110806

سقط أحد المصورين في الماء، وهو يحمل لغوي

(التكتب الفاصلة إال بعد اكتمال المعنى).الكاميرالغوي

(لتجنب الركاكة" وهو"حذف)لغوي

6010804
03

لتجنب الركاكةلغوي
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.معلقة في الشجرة

السؤالاختر شخصية من الشخصيات التي قامت

بأعمال هامة أو باكتشاف من االكتشافات

....وقدمها لزمالئك واعرض عليهم ما

05وعرف أن كل األجسام تنجذب إلى

06أالحظاألرض إال الجسم الذي تكون 

.سرعته كبيرة جدا

الضبط.أضبط بالشكل ما ياتي

.وال أنسى الشد

أرسلتهاوكلما دخلت واحدة منهن 

...السماءزغردة عالية في 

ماهي األعمال التي يقوم-كيف تنظم 

بها الناس في العرس

02

 عرس زواجرأيتهل 

741450101 الّطريقعبرْتحّتى 

لغوي

 الّطريقعبرِتحّتى لغوي

(اللتقاء ساكنين  )لغوي

03أعّبر73141

لغوي

......... عرساً في مكان آخر حضرتهل لغوي

لغوي

أعّبر72141
01

ماهي األعمال التي يقوم بها الناس- كيف تنظم؟لغوي

في العرس؟لغوي

(جملتان استفهاميتان)لغوي

711410101

 زغردةأرسلتوكلما دخلت واحدة منهن لغوي

...عاليةلغوي

(ال حاجة للضمير المتصل )لغوي

7013801

.اضبط بالشكل مايأتي و ال تنس الّشدلغوي

بالّشكل
حذف حرف العلة-همزة الوصل في أمر الثالثي)لغوي

.(من الفعل المسبوق بآداة الجزملغوي

102128

وعرف أن كل األجسام تنجذب إلى األرضعلمي و معرفي

 بسرعةيتجه إلى األعلى إال الجسم الذي علمي و معرفي

. كبيرة جداعلمي و معرفي

أُعّبر69127

اختر شخصية قامت بعمل هام أو اكتشاف لغوي

01
.واعرض عليهم مااكتشفته,وّقدمها لزمالئكلغوي

(لتجنب الركاكة)لغوي

في الشجرة؟لغوي681260102

(جملة استفهامية)لغوي
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.....َُ طفل كلّ

03يمكن-واوالمعية" الواو"تسمى هذه 

04أتذّكر"مع"استبدال واو المعية بـ

12المحفوظةلواليٌد ترعانال

وظفت

01أُْعِرُب

أثريت

02لغتي.لفلكوريةمهرجان الرقصات ا

2

 من التراب صوراًتبتدعان

781620201 تبدأ خالتايو

لغوي

. في بداية الفقرةالواوحذف لغوي

لغوي

العنوان06162

 من الطين تحفاًُتْبِدَعانمفاهيمي

تصنعان من الطين: " أو كما ورد في الفهرس مفاهيمي

"تحفاً مفاهيمي

06156

مطبعي

الفلكلوريةمهرجان الرقصات مطبعي

مطبعي

77156

أْعِرُبلغوي

لغتي
تبيين وجه الكلمة من اإلعراب: المقصودلغوي

.وايضاحهالغوي

05155

مطبعي

لوال  يٌد  ترعانامطبعي

مطبعي

76150

"مع"واو المعية بمعنى" الواو"تسمى هذه لغوي

(للتمييز بين المفعول معه واالسم المجرور)لغوي

لغوي

751450102

لغوي

.....ََ طفل كلّلغوي

( بدل تفصيل منصوب كلّكلمة  )لغوي
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معاني

وطين مبلل بالماء: وحل مائع

مفردات

نص

يأقالت لي  09أتدّربمِّ

اتخذ الفناإلسالمي

األفاويه

ولكن طول المسافة وغياب الّبر

.... يقلاّلنكان

ضع األفعال اآلتية في جمل مفيــدة

.......مع اتصالها بواو الجماعة

عين األفعال المعتلة فيما يأتي ثــــّم

.أحّولها إلى المضارع 0601التمرين81187

عّين األفعال المعتلة فيما يأتي ثـّم  حّولهـالغوي

.إلى المضارعلغوي

(توحيد صيغة األمر  )لغوي

0301أتدّرب 80174

ضع في جمٍل مفيدٍة األفعال اآلتية متصلًة بواولغوي

..........الجماعة لغوي

  (سوء تركيب )لغوي

02أالحظ79174

كاناولكن طول المسافة وغياب الّبر لغوي

...يقلاّلنلغوي

لغوي

081730102

مفاهيمي

.تحتاج هذه الكلمة إلى شرحمفاهيمي

مفاهيمي

081680402

مطبعي

اتخذ الّفن اإلسالميمطبعي

مطبعي

07167

مطبعي

يأقالت لي مطبعي مِّ

مطبعي

0716306

مفاهيمي

.وحل ممزوج بالماء: وحل مائعمفاهيمي

مفاهيمي
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الضبط أضبط بالشكل ما يأتي

بالّشكلوال تنسى الّشد

َُ الكتابغلقأِاقرأ جّيدا الّنص ّثم 

.ْكُتُبُه في كراسيأو

سطرفقرةصفحة

طلب منك أن تصف الصحراء

وصفاً يجعل زمالئك يحّسون

كيف تصفها؟. بالخوف 

03أعّبر0191

طلب منك أن تصف الصحراء وصفاً يجعلعدم تالؤم المحتوى مع البناء 

.زمالئك يحسون بصعوبة طبيعتها والعيش فيهاالوجداني لمتمدرس واليات 

كيف تصفها ؟الجنوب

نص الخطأالرقم
مكان الخطأ

الصواب مع التعليل باختصارطبيعة الخطأ

01إمالء09188

َْ الكتاب واكتْبُه فيغلقأِاقرأ جّيدا الّنص ثّم منهجي

.ّكراسك منهجي

(توحيد صيغة األمر  )منهجي

8218801

اضبط بالّشكل ما يأتي و ال تنس الّشدلغوي

حذف حرف العلة في -فعل األمر من الثالثي)لغوي

(حالة الجزملغوي
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سطرفقرةصفحة

 كتاب السنة الخامسة بـ  يكيف

من التعليم االبتدائى 0230501

مطبعي

. من التعليم االبتدائي مطبعي

مطبعي

0130316

 كتاب السنة الخامسة من التعليمبنيكيف مطبعي

هذه الجملة عبارة عن سؤال ينتهي )االبتدائي؟ مطبعي

.بعالمة االستفهاممطبعي

تقويم دليل الكتاب المدرسي وتصحيحه

.الخامسة من الّتعليم االبتدائي: المستوىدليل الكتاب في اللّغة العربية : عنوان الكتاب

أستاذة الّتعليم العالي "شريفة غّطاس :   إشراف وتأليف

- الطبعة األولى - الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية :  المطبعة

نص الخطأالرقم
مكان الخطأ

الصواب مع التعليل باختصارطبيعة الخطأ

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

مفتشية التربية والتعليم االبتدائي 
04بطاقة رقم 

 بالجلفة       3:   المقاطعة 
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فتغطىأما المرحلة الثالثة 

ــناونشير  

        ـهـ ـا

.. ما للّشعرخفى. وال   

 بطاقة كتاب نجاز

الّصرف أو

1280305 إلى أبعد ما يمكنلذهابو

مطبعي

 إلى أبعد ما يمكنالّذهابومطبعي

مطبعي

مخطط117

مطبعي

الّصرف أو الّنحومطبعي

مطبعي

1060211

مطبعي

 بطاقة كتابإنجازمطبعي

مطبعي

0850403

.. ما للّشعريخفىوال مطبعي

نسيان حرف الياءمطبعي

مطبعي

0750608

منهامطبعي

عدم وضوح الحروف بدقةمطبعي

مطبعي

0430603

.. هناو نشير مطبعي

عدم وضوح حرف الهاءمطبعي

مطبعي

0330602

مطبعي

أما المرحلة الثالثة فتغطيمطبعي

مطبعي
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باكملـأو لمقطع 

فإن هذا دفعنا

فإن هذا دفعنا

.. يقتضه بحسب ما الّتجزئ

أولىتهدف الى بناء تصور 

عن هذا المحور

مطالبة المعلم بتشويش فقرات

نص مرتب

حصة

إثراءلتي

اللّغة

211101

مطبعي

التيمطبعي

مطبعي

20110105

كيف يمكن تشويش فقرات الّنص الموجودةمنهجي

ألن الّنص طويل من جهة ووسائل.في الكتابمنهجي

(حذف  )الطبع غير متوفرة للجميع منهجي

02سير الدرس1910

مطبعي

...تهدف إلى بناء تصور أولي مطبعي

مطبعي

1790405

مطبعي

....الّتجزيء بحسب ما يقتضيه مطبعي

مطبعي

1590403

لغوي

فإن هذا ما دفعنالغوي

لغوي

1490302

لغوي

فإن هذا ما دفعنالغوي

لغوي

1380306

مطبعي

باكملهأو لمقطع مطبعي

مطبعي

21



حصة

إثراءالمجم

اللّغة

يمكن استغالل نصوص القراءة

 اإلمالئية المقصودةلظاهرة 

 الزمنالتوزيع

زيارة مرصد حقوق اإلنسان

من اإلعالن العلمي لحقوق اإلنسان

 الحيوانات في دعوة الّثعلبشكت

تصحيح

َيْنَطُق 321606

لغوي

التمارين
َيْنِطُقلغوي

لغوي

30150209

لغوي

 الحيوانات في دعوة الّثعلبشّكتلغوي

لغوي

07عنوان2814

مطبعي

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانمطبعي

مطبعي

27140202

منهجي

24مطالعة نص من حقوق اإلنسان صمنهجي

منهجي

01عنوان2613

مطبعي

الّزمنيالّتوزيع مطبعي

مطبعي

24120102

للظاهرةيمكن استغالل نصوص القراءة مطبعي

.اإلمالئية المقصودةمطبعي

مطبعي

221102

مطبعي

المعجممطبعي

مطبعي
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حصة

الرصيد3ص 

اللّغوي

حصة

الرصيداألبجدية

اللّغوي

حصة

الرصيد1

اللّغوي

 األبناء أباهموعدهو 

أسئلةأوصى األب أبناءه بأن يتحابا

... بعضهم

أين تبدأ الفقرة األولى وأين تنتهي؟

حصة

الرصيدحطتحتها 

اللّغوي

411802

مطبعي

خّطتحتها مطبعي

نسيان النقطة لحرف الخاء والشدة للطاءمطبعي

40180207

لغوي

من أين تبدأ الفقرة األولى؟ وأين تنتهي؟لغوي

لغوي

361701

لغوي

الفهم
أوصى األب أبناءه بأن يحب بعضهم بعضالغوي

لغوي

35170201

لغوي

 األبناء أباهموعدو لغوي

لغوي

341603

مطبعي

أمطبعي

مطبعي

33162 ، 3

اصطالحي

الهجائيةاصطالحي

اصطالحي

331605

مطبعي

13ص مطبعي

مطبعي
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هُمد َّ

ـع . 

 منهامنو يصبح فردا 

أسئلة

 ـيهوأحّس أنه فّرط   

أسئلة

 في الفقرة ماقبل األخيرة؟ألحوينا

2-1إنجاز التمارين رقم

يحكي 49230204

لغوي

يحكىلغوي

لغوي

482109

منهجي

20 ص2-1إنجاز التمارين رقم منهجي

منهجي

462005

 في الفقرة ماقبل األخيرة؟األخوينمطبعي

إضافية
.نقطة حرف الخاءمطبعي

مطبعي

452005

مطبعي

الفهم
فيهوأحّس أنه فّرط مطبعي

مطبعي

44200103

مطبعي

.ويصبح فردا منهامطبعي

مطبعي

04إمالء4319

معمطبعي

عدم وضوح حرف الميممطبعي

مطبعي

02إمالء4219

ةُمدلغوي َّ

نسيان نقطتي التاءلغوي

لغوي
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الّسـ   م

الخطأ مكرر في كل أنشطة فهمت الّنصوص

األكبـ ـر

فـ صل

06

07الصغيـ  ـر

أثريت

الطفولة المراهقة

زيارة ديار العجزة

أسئلة

.يستخلص التلميذ من الفقرة 3س 5729

2يستخلص الّتلميذ من الفقرة مطبعي

الفهم
(إضافة رقم الفقرة)مطبعي

مطبعي

55250201

إن زيارة ديار العجزة في هذه السن بالنسبة للمتعلم,حذفعدم تالؤم المحتوى مع البناء الوجداني للمتعلم

قد تحير التلميذ ويتساءل لماذا ال يذهب جدي أو جدتي إلىعدم تالؤم المحتوى مع البناء الوجداني للمتعلم

.هذه الديار؟ ويقع في  حيرة من أمره وهو في غنى عن ذلكعدم تالؤم المحتوى مع البناء الوجداني للمتعلم

542405

مطبعي

لّغتي
المراهقة- الّطفولة مطبعي

مطبعي

532401

مطبعي

الّصغيرمطبعي

مطبعي

52240104

مطبعي

فصلمطبعي

مطبعي

51240104

مطبعي

األكبرمطبعي

مطبعي

50240102

مطبعي

الّسالممطبعي

مطبعي
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تصحيح

التمارينألحانها

02رقم 

رفوع

سير

و يعـ

الحرص- الحرص 

أثري

لّغتيإجتهد

03

هم عشوا

تصحيح

(رصيد)صفحة  664507

أثري لغتيمنهجي

التمارين
57 ص 01تمرين رقم منهجي

منهجي

65420102

مطبعي

هم عاشوامطبعي

مطبعي

633404

لغوي

اجتهدلغوي

لغوي

62340202

مطبعي

الحرصمطبعي

(مكررة  )مطبعي

603308

مطبعي

الدرس
ويعينمطبعي

مطبعي

59310101

مطبعي

مرفوعمطبعي

مطبعي

األخير5830

لغوي

(إعراب الضمير  )إعراب ناقص لغوي

لغوي
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تصحيح

1التمارين ..... نحس زوجتيأنا و : الّزوجة

58ص 

السطرالجمل

هل شكر الكّشافة على ما فعلوه؟

 أهمية الطبيعة والبيئةدراك

الحيتان الثالثة

الـ  يتان

الـ ليد

متورمكان أنف الحوتة  73490405

لغوي

متورماًكان أنف الحوتة لغوي

(خبر كان : متورماً  )لغوي

72480205

مطبعي

الجليدمطبعي

مطبعي

71480204

مطبعي

الحيتانمطبعي

مطبعي

01عنوان7048

قّصة الحيتان الّثالثة منهجي

عنوان الّنص في الّدليل يختلف عن العنوانمنهجي

الموجود في كتاب القراءةمنهجي

69470301

مطبعي

. إهمية الطبيعة والبيئةدراكإمطبعي

مطبعي

6846

لغوب

األخيراالستفهامية
 الكّشافة على مافعلوه؟أفرادهل شكر القائد لغوي

لغوي

674503

لغوي

..... نحس زوجيأنا و : الّزوجةلغوي

لغوي
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02. مرفوعكاناسم : الصياد

. منصوبكانخبر : حائراً 

الجامدالمحيط 

02

3-2-1ينجز التالميذالتمارين 

فعل ماض مبني على الفتح: أصبح

تصحيح

(الحجرداخل )النملة

03من 

إلى أنت تسقي حديقتك

08(وما بعدها )

هما يسقيان حديقتهما 80570104

هما تسقيان حديقتهمالغوي

(للمؤنث المثنى: هما)لغوي

لغوي

795604

منهجي

كل يومأنت تسقي حديقتك منهجي

منهجي

األخير7854

مفاهيمي

التمارين
(مسكنهاداخل )الّنملةمفاهيمي

مفاهيمي

77530101

 مبني على الفتحناقصفعل ماض : أصبح لغوي

(أصبح من أخوات كان)لغوي

لغوي

76520207

منهجي

71 ص 3-2-1: ينجز الّتالميذ الّتمارينمنهجي

منهجي

7550
الّرصيد

01

اصطالحي

دالمحيط اصطالحي المتجمِّ

اصطالحي

745001

...... مرفوع وعالمة رفعهأصبحاسم : الّصيادمنهجي

03
..... منصوب وعالمة نصبهأصبحخبر : حائراً منهجي

.إعراب ناقصمنهجي

28



تعبير

احسن

         أحداُث قصَة الحيتاِن

لتعيين اسم اإلشارة

 بعض األماكنتعيين ةالقدرة على 

السطرتصحيحفعل مضارع مرفوع: تشتهر

التمارين ضميرالفعلوعالمة رفعه الضمة و

02هومستتر تقديره 

فقرةات الّنص

ة.الكفا 88670301

مطبعي

الكفاءةمطبعي

مطبعي

87670203

مطبعي

 الّنصفقراتمطبعي

مطبعي

8662

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه: تشتهرلغوي

األخير
 ضمير مستتر تقديرهالفاعلو,الّضمة الّظاهرةلغوي

هيلغوي

85620301

مطبعي

 بعض األماكنتعيينالقدرة على مطبعي

مطبعي

84620104

حذفـــــــــــهمطبعي

(ال معنى لوجود هذا السطر  )مطبعي

مطبعي

82590102

مطبعي

.جرت أحداُث قصَة الحيتاِنمطبعي

مطبعي

815702

لغوي

كتابي
أحسنلغوي

لغوي
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الّسـدام 

الكاتبـ

أْصـدار عزيزة 

السقون- ابسطة - نرأينا 

تنة .....إن الجزائرمدينة 

الــــزة- الــحكم 

01ت تصحيح

صفحةيمضع

101

9573

مطبعي

التمارين
يمضغمطبعي

مطبعي

األخير947004

مطبعي

الهمزة- الّتحكم مطبعي

مطبعي

93690204

مطبعي

.فاتنةإّن الجزائر مدينة مطبعي

مطبعي

92690202

مطبعي

السقوف- البسيطة - فرأينا مطبعي

مطبعي

91690104

مطبعي

أْصـبحْتدار عزيزة مطبعي

مطبعي

90690103

مطبعي

الكاتبةمطبعي

مطبعي

89690102

مطبعي

الّسفردام مطبعي

مطبعي
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تصحيح

التمارينبخفةإمتدت يد الطبيب إلى 

02

تصحيح

التمارين لجرحىاالمستشفى يستقبل

01

03 و 01-01إنجاز التمارين 

تصحيح

التمارين التاجر ذراعين كتاناأعطافي

01

س أ ل

الـ أنصار

ّم      103790102

مطبعي

أّممطبعي

مطبعي

101780403

مطبعي

األنصارمطبعي

مطبعي

100780401

مطبعي

سألمطبعي

مطبعي

997803

مطبعي

 الّتاجر ذراعين كتاناأعطانيمطبعي

مطبعي

98780202

مطبعي

111  ص 03 ، 02 ، 01إنجاز الّتمارينمطبعي

مطبعي

977601

مطبعي

 الجرحىلالمستشفى يستقبمطبعي

مطبعي

967505

مطبعي

 بخّفةالمريضامتّدت يد الطبيب إلى مطبعي

مطبعي

31



الطفلَعاَد 

4-3-2-1: ينجز التالميذ التمارين

لئك

حذف إجابة محتملة

(اإلجابة ناقصة  )

أسئلة

      ى

أسئلة

المحـ      ـات

توظيف

اإلشارةتعيين أسماء  1108402

مطبعي

اللّغة
الموصولةتعيين األسماء مطبعي

مطبعي

5س 10984

مطبعي

الفهم
المحطاتمطبعي

(عدم وضوح حرف الّطاء  )مطبعي

5س 10884

علىمطبعي

الفهم
(عدم وضوح حرف العين  )مطبعي

مطبعي

107830103

لغوي

هاتان البنتانلغوي

لغوي

106830101

مطبعي

أولئكمطبعي

مطبعي

105820207

120 ص4-3-2-1:ينجز الّتالميذ الّتمارينمطبعي

(لم يذكر رقم الّصفحة)مطبعي

مطبعي

104790201

لغوي

الّطفلُعاَد لغوي

لغوي
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 الجمعلتشبيه و ااالفرادفي حالة 

األقمار االصطناعية التي

       االسم الموصول

تصحيح

تمارينجلـ

الّنحو

حصة

الرصيد علمية   ـخصية

01اللّغوي 

حصة

الرصيدالكـــمات

02اللّغوي 

تصحيح

التمارينالنحـــــر

الندعيمية

تصحيح

التمارين عامالن مخلصانهذا

4الندعيمية 

1178802

مطبعي

 عامالن مخلصانهذانمطبعي

مطبعي

1168801

الّنحومطبعي

.عدم وضوح حرف الواومطبعي

مطبعي

1158701

الكلماتمطبعي

.عدم وضوح حرف الكاف وحرف الالممطبعي

مطبعي

1148703

 علميةشخصيةمطبعي

.عدم وضوح حرف الشينمطبعي

مطبعي

1138504

جلس مطبعي

.كتابة حرف السين بوضوحمطبعي

مطبعي

112850105

األقمار االصطناعية التيمطبعي

مطبعي

              االسم الموصولمطبعي

111850101

لغوي

 و الجمعالتثنية و إفرادفي حالة اللغوي

لغوي
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تصحيح

التمارينالفتايات

4الندعيمية 

تعبير

كتابيضارعات

01

تعبيرمسعداجلس عصام إلى المائدة 

كتابيلألكل

02

تعبير

كتابيياحالتي

02

الّضبط

كلٍّ

وّظفت

لّغتيُعْظَمَة

01

وّظفت

لّغتي النجمتانهتان

02

1259001

لغوي

 النجمتانهاتانلغوي

لغوي

1249003

مطبعي

َعَظَمَةمطبعي

مطبعي

1228902

مطبعي

بالّشكل
كلِّمطبعي

مطبعي

1218904

مطبعي

ياخالتيمطبعي

مطبعي

1208903

 لألكلمسّتعداجلس عصام إلى المائدة مطبعي

.نسيان حرف التاءمطبعي

مطبعي

1198903

مطبعي

متّضرعاتمطبعي

مطبعي

1188803

مطبعي

الفتياتمطبعي

مطبعي
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أسئلة

يومــ

أسئلة

التلــــــيذ

تصحيح

تمارينمساءاً

01الّنحو 

تصحيح

تمارينص.في 

03الّنحو 

فهي تعطى

أسئلة

 الماءليكأوراق 

الرصيد

الـ    صيد 13395

مطبعي

اللّغوي
الّرصيدمطبعي

مطبعي

1329403

مطبعي

الفهم
 الماءليلكأوراق مطبعي

مطبعي

131940101

مطبعي

فهي تعطيمطبعي

مطبعي

1309301

مطبعي

صفي ّنمطبعي

مطبعي

1299301

لغوي

مساًءلغوي

لغوي

1279207

الّتلميذمطبعي

الفهم
.عدم وضوح حرف الميممطبعي

مطبعي

1269206

يومهمطبعي

الفهم
.عدم وضوح حرف الهاءمطبعي

مطبعي
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أسئلة

الظاخيال 

سير

ألحلهالمفعول 

حصة

ِرُف ُتصَّ

إنجازيمكن على المعلم أن يستغل الّنص

التمارينالتوثيقي

01

إنجاز

التمارين    .1تصحيح التمارين ص

01

مساءاً

وّظفت

مساءاً 1409813

لغوي

لّغتي
مساًءلغوي

لغوي

03الّنحو13997

لغوي

مساًء لغوي

لغوي

1389703

مطبعي

151ص تصحيح الّتمرين مطبعي

مطبعي

1379702

لغوي

.يمكن للمعلم أن يستغل الّنص  التوثيقيلغوي

لغوي

1369706

مطبعي

الّصرف
ِرُفمطبعي ُيصَّ

مطبعي

1359602

ألجلهالمفعول مطبعي

الدرس
.نسيان نقطة حرف الجيممطبعي

مطبعي

1349603

مطبعي

الفهم
الّظلخيال مطبعي

مطبعي
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01حصة الزجاجواجامع-  التحفواصانع

اإلمالء الحطبواواضع

2التمرين 

ألنها تعطى أيضا تحفا فنية

 األوانيواصانع

إثراء

 قصير جمالالقدرة على استعمال

:الفقرة األخيرة 

عدم وجود تنسيق في تقديم

الكفاءات المستهدفة

وّظفت

لّغتيالتحت...  األسرةأفرا ادفرح 

01

الّتحف...  األسرة أفرادفرح مطبعي

مطبعي

(الكفاءة)
(الّربط بين جزئي الجملة  )مطبعي

مطبعي

14610703

مطبعي

145105

04

مطبعي

يطلع  على مايقوم به الحرفي ،   والمراحلمطبعي

التي يجب أن يحترمها  عند إنجاز شيء معينمطبعي

14410502

لغوي

اللّغة
 قصيرةجملالقدرة على استعمال لغوي

لغوي

04الّصرف143104

لغوي

 األوانيصانعولغوي 

لغوي

1421030102

مطبعي

.ألنها تعطي أيضا تحفا فنيةمطبعي

مطبعي

141102

لغوي

02
 الحطبواضعو-  الّزجاججامعو-  الّتحف صانعولغوي

لغوي
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أسئلة

 ر  را

إثراء

الساطىء

أسئلة

حبنماابن بطوطة 

إنجاز

 على الفعلفيالتحول الذي يتم 

 البحارةيينال

01إثراء

اللّغةبهر         أعجب

1التمرين 

وّظفتالمسافران يكتشفان العجائب

لّغتيسفرهاوالغرائب خالل 

مطبعيالتحويل

بهر              أعجب

(رسم السهم  )مطبعي

15311702

المسافران يكتشفان العجائب والغرائبمطبعي

سفرهماخالل مطبعي

زيادة حرف الياءمطبعي

مطبعي

152115

مطبعي

02
مطبعي

"في" زيادة حرف الجرمطبعي

مطبعي

01الّصرف151114

البّحارةينال مطبعي

(عدم وضع نقتطي حرف ي) حينماابن بطوطة مطبعي

مطبعي

15011308

التحول الذي يتم على الفعلمطبعي

التمارين

الّشاطىءمطبعي

مطبعي

14911203

مطبعي

إضافية

(عدم وضوح الحرف  )  رأوامطبعي

مطبعي

14811103

مطبعي

اللّغة

14710905

مطبعي

الفهم
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وّظفت

لّغتييرج عون

التحويل

وّظفتينقص: التصريف في مضارع قام

لّغتي للمؤنث الغائبهماالضمير 

التصريف

وّظفتالتصريف في مضارع سار ، خاف

لّغتيينقص الضميـــــــــــران هما: زار 

التصريف (للمذكر و المؤنث  )

أثريت

القبطان الجرىء

أثريت

األهالي               السكان

أثريت

اليابسة          البئر

أثريت

المركب            السفينة 15911803

مطبعي

لّغتي
المركب                    السفينةمطبعي

(رسم السهم  )مطبعي

15811803

اليابسة                    البئرمطبعي

لّغتي
(رسم السهم  )مطبعي

مطبعي

15711803

األهالي                   السكانمطبعي

لّغتي
(رسم السهم  )مطبعي

مطبعي

15611802

مطبعي

لّغتي
(نقطتي الياء  )القبطان الجريء مطبعي

مطبعي

156117

 للمؤنث الغائب فــــــــــــيهماإدراج الّضمير مطبعي

التصريفمطبعي

مطبعي

155117

 للمؤنث الغائب فــــــــــــيهماإدراج الّضمير مطبعي

التصريفمطبعي

مطبعي

15411706

مطبعي

يرجعونمطبعي

مطبعي
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الصباح

ترتيب

القّصة يصارع الموجأحذو 

01

ترتيب

القّصةذلكيصـ      ـوا و لم 

02

16212004

مطبعي

. ذلكيصّدقواو لم مطبعي

مطبعي

16112004

 يصارع الموجأخذو مطبعي

.(نقطة حرف الخاء  )مطبعي

مطبعي

1601180303

مطبعي

الّصباحمطبعي

(عدم وضوح حرف الصاد  )مطبعي
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