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 10الموضوع األول 
  10تطبيق
 :إليك الجمل اآلتية      

   ُم مراد وقته بين الل عب و المراجعةينظ. 

 اعة الث امنةالعيد على الس   ذبح أبي كبش. 

  الحبل صديقاتي لعبةلعبت. 

 ما نوع هذه الجمل؟ و لماذا؟  -

 .ةسمي  اجعلها جمال ا  -

   10تطبيق 

 :الخبر فيما يأتيين تحت تحت المبتدأ، و خط   اضع خط        

 الجو  صحو في هذا اليوم. 

 ر في قسمناوزجاج الن افذة مكس. 

 بون ان الحي  الذي أسكن فيه مؤد   .سك 

 سلملعلم فريضة على كل  مطلب ا. 

 10تطبيق

ن من مبتدأ و خبر فقط -  .اكتب جملة تتكو 

                               .ساحُتها واسعة   المدرسةُ  :اآلتيةل الجملة اكتب جملتين مث -

 .مفتوح   المسجد   بابُ  :جملتين على هذا المنوال أنشىء -

 
 

 10 لثانيالموضوع ا
               10تطبيق
 :ر تحت الفاعلاجعل الجمل اآلتية جمال فعلية، ثم  سط       

   ب يستأذن عند زيارة ا فلالط  .آلخرينالمؤد 

 ائل د في درجة  الحرارة المنخفضة الماء الس   .يتجم 

 المدرسة تفتح أبوابها خمسة أي ام في األسبوع. 

 المسلمون يصومون شهر رمضان كامال. 

  10تطبيق

 :استخرج الفعل و الفاعل من الفقرة اآلتية  -

جدي صغير وسط  و فجأة ظهر خطير، عندما أقبل صاحب شاحنة بسرعة كبيرة، وقع اليوم حادث     

ريع، حاولت الش احنة   .ءود الكهربامعن الجدي، فاصطدمت بعاالبتعاد الطريق الس 

 10تطبيق



 .ضيعُ الر   يبتسمُ : ن على هذا المنوالين فعليتيف جملتأل    -

 .اإلنسان   للاُ  خلق  : ن على هذا المنوالين فعليتيف جملتأل    -

 .ن المسجد  المصل ون م   رجع   :ن مثل الجملة اآلتيةين فعليتيأنشىء جملت  -

 

 
 10 ثالثالموضوع ال

  10تطبيق
ا يأتي -إن وجد  - ر تحت الفاعلسط         :في كل  جملة مم 

 جنى المزارعون عراجين الت مر. 

  قهاالطويلة يستعمل صاحبها حبال لتسلالن خلة. 

 الجو  مغي م هذه األي ام. 

 غة الفرنسيةمان لل  وجد في مدرستنا معل  ي. 

  01تطبيق

 :مناسب  بفاعل  أكمل الجمل اآلتية     

 واء.............عالجي  .المرضى و يعطيهم الد 

 بانه............يرعى  .ابنهما و يؤد 

 بعيد الفطر و عيد األضحى............ في كل  عام يحتفل. 

   استعمال الحاسوب لالستفادة من خدماته.......... ميتعل. 

 10تطبيق

 :في جمل من إنشائك  فاعال ةاجعل الكلمات اآلتي  -

 .مونالمعل   -اج  الحج    -  الكأس -الخروف      

 10تطبيق

 .القسم على الهدوء تالميذُ   يحافظُ   :ته خط  أعرب ما تح -

 

 
 10 رابعالموضوع ال

  10تطبيق
 :ضع حروف العطف فيما يأتي داخل دائرة      

 ه ثم  أنامبل أحل   ،أنا ال أهمل واجبي. 

   ي  أ أغسل يدي  و وجهي و قدمعندما أتوض. 

   راسة تأخ  .مل  عبه المأن  فر زميلي عن الد 

 ة السندتشت :قال لي أبي ة حيوان أو قص   باد؟ري قص 

  10تطبيق

                  :في مكانها المناسب( الواو، الفاء، أو ، ثم  ) أضع حروف العطف اآلتية      

حيل      يارة ،نادى أسرته.....جمع األب متاعه.....حل  يوم الر  عندما اقتربت من .....مسرعة انطلقت الس 

 .نزل األطفال.....نزل الكبار.....أمرهم األب بالنزول ! عمارات شاهقة هذه: المدينة صاح أحمد

 10تطبيق



                      :أفعاال مضارعة ثم   ،ثم  اجعلها أفعاال ماضية اآلتية،أفعال األمر من الفقرة  استخرج     

له أخي مراد و أمرنا باالنتظار حتى        ن الحيوانات ع قرصا يرك ب اشترينا حاسوبا جديدا، فشغ 

ة   استفيدواو،شاشة الحاسوب اجلسوا بعيدا عن :لناقال  ثم   المت وحشة،  حاولوا كتابة بعض و من هذه الحص 

 .المهم ةومات لالمع

 

 
 10 خامسالموضوع ال

  10تطبيق
 :يأتيي فيما ين تحت الفعل المتعد  تحت الفعل الال زم ، و خط  ا واحد ضع خط       

 .ورةحفظ التلميذ الس   -   .                       لعيدأقبل ا -          

م الجدار -    .             الفالح الت مرجنى  -            .تهد 

 .اروخدفع الهواء الص   -  .                      ط الطفلسق -          

  10تطبيق

 :ن بين األفعال اآلتية، عي ن األفعال الت ي تحتاج إلى مفعول بهم        

 .مرض  -ر  يحر    -تقطف    -نام    -ينزل    -سمع  

  10تطبيق

 :، أو بفاعل و مفعول بهأكمل الجمل اآلتية بفاعل     

 ...............تأخرت -               ....................يراجع -

 ..................لبس -               .....................ساعد -

  10تطبيق

 .جملتين تبدآن  بفعل متعد   و تين تبدآن بفعل الزمكتب جملا  -

 

 

 10 سسادالموضوع ال

 10تطبيق

 .(كان)كتب أخواتا -

  10تطبيق

 :أو إحدى أخواتها فيما يأتي( كان)ر تحت خبرسط       

 انت العطلة الكا يفية ممتعة جد   .ص 

   ذي اشتراه أبي سميناصار الكبش ال. 

 مغي ما يومال اأصبح الجو  في هذ. 

 ي  ثورة الت حرير صامدينظل  المجاهدون ف. 

  10تطبيق

 .أو إحدى أخواتها( كان)أكمل الجمل اآلتية باسم     

 مريضا ..............أمسى. 

 نينائم ................بات. 

 خاست  م ...............ليس. 

  10تطبيق



 :اأو إحدى أخواته( كان)خبر أكمل الجمل اآلتية بـ      

  بالمصلي ن..........أصبح مسجد القرية. 

  الم  -صار سليمان  .حكيما........... -عليه الس 

  الم  -كان داود  .عادال............... -عليه الس 

  10تطبيق

مير المناسب فيما يأتي        :أضع الض 

 .يتعاونون على الخير ....... -      .       يراجع دروسه......  -

بان وطنهم ....... -    . ي بنظافة أجسامنان  ت  ع  ن   ...... -  . ايح 

 

 
 10 بعساالموضوع ال

 10تطبيق
 :ر تحت الفعل و المفعول به فيما يأتي سط      

 كبيرة في المدن اتسب ب الفيضانات أضرار. 

 أساعد الفقراء و أتضامن معهم. 

   رب كل  .هحفظ  التالميذ جدول الض 

 ة طويلة  .حارب الجزائريون االحتالل الفرنسي  مد 

  ُباب القسم عند الخروج منه قُ ل  غ  أ. 

 10تطبيق

 :     أكمل الجمل اآلتية بمفعول به مع شكله      

 عيد األضحىفي و الجيران ...........يزور األطفال. 

 كبش و سلخهكبيرا في ذبح ال............. يبذل أبي. 

 ا في حديقة األلعابخشبي  .................ركبنا. 

 10تطبيق

ن جملة تتأل     -  .فعل و فاعل و مفعول به: ف منكو 

ن جملة تتألف من -  .  فعل و فاعل: كو 

نأنشئ جملة  -  .و خبره ،و اسمه ،ماض ناقصفعل : من تتكو 

  10تطبيق

 :الن برة ف تكتب همزتها علىن بين الكلمات اآلتية، ما هي الكلمات التي سوم   -

ُ   -ذنة  ء   مـ     -ة  ء   ـلبُ   .س ء   يـ    -لة  ء  مسـ    -من  ء   مـُ   -ل  ء   سـ

 10تطبيق

  .لقائ  : كتبت الهمزة على الن برة في كلمةلماذا   -

 .لأ  ف  : كتب الهمزة على الن برة في كلمةلم تلماذا  -

 

 10 ثامنالموضوع ال
 10تطبيق

الماآلتية ، من بين الكلمات ا -  :نقل جمع المذك ر الس 

 .(ماتون ، معل  جامعات ، مسلمين ، شجرتان، العبون ، مدرسة ، جزائري   بيوت،)



 10تطبيق

 :في الجمل اآلتية  أعرب ما تحته خط      

  على نظافة محيطهم المواطنونيحافظ. 

 ادقون  .محبوبون الص 

 10تطبيق 

 :بجمع مذك ر سالمأكمل الجمل اآلتية      

 األطباء في معالجة المرضى...........ساعدي. 

 ............هم الذين يراجعون دروسهم كل  يوم. 

 أرضهم في فصل الخريف...........يحرث. 

  10تطبيق

 .،  أخ  ، الوطن  ، أب  ، جبل  ، المسجدُ قلم   :اآلتية في المثن ىاجعل الكلمات 

 10تطبيق

ل الجملة اآلتية إلى المثن ى       :حو 

  ُوطنه العلم كي ينفع   لميذ، و يطلبُ لت  ا يجتهد. 

  ُصاحبه الهاتف النقال ينفع. 

  ُاستعمال الحاسوب  أنا أحسن. 

 
 

 10 تاسعالموضوع ال
 10تطبيق
 :ا يأتيأضع دائرة حول حروف الجر  مم       

 .(إلى،صار، سوف،الكاف ،ن  م   ،الال م ،الباء ،الفاء ،على ،الواو ،ن  م   ،ثم   ،ذيل  ا)

 10تطبيق

 :لجمل اآلتية بحرف جر  مناسب أكمل ا

 دق  .األخالق الحميدة....... الص 

   القيام بجولة في جبال القنطرة......... فق األصدقاءات. 

  ق  .ل للا أعماليى يتقب  خالص حت  إ........أتصد 

  بيع....... تصير األرض  .ة مزركشةبيزر........فصل الر 

 10تطبيق

 :شكلهام ، ثأكمل الجمل اآلتية باسم مجرور     

 كي أنجح ............... أواظب دائما على. 

 الحين إلى يدخل  ..............للا عباده الص 

 على............ون ثمنا غاليا لـالجزائري   دفع.......... 

  10تطبيق

 .و اسم مجرور    ،و حرف جر   ،و مفعول به ،و فاعل ،فعل :ن جملة تتألف منكو  

 
 

 01 عاشرالموضوع ال



 01تطبيق
 (:إن  )ن بين األدوات اآلتية ؛ استخرج أخوات م       

 .(كـأن   ،ن  إ   ،ن  أ   ،منذ ،ليت ،ليس ،لعل   ،أمسى ،أن   ،ثم   ،نم   ،أصبح ،لكن   ،كاد)

 10تطبيق

 :رهاسمها و خباشكل ا أو إحدى أخواتها، ثم   (إن  )ر تحت خبر سط       

   تي أدرس فيها مزي نة باألشجارإن  المدرسة ال. 

 لحاسوب الذ  ي اشتراه أبي جديدلعل  ا. 

 ليت جميع التالميذ في قسمنا مجتهدون. 

   لكن  األم  متسامحةر األبناء بعض أواني المنزلسك  ي ،. 

 10تطبيق

 :أو إحدى أخواتها، أو بخبرها( إن  )أكمل الجمل اآلتية باسم     

  ا ..........أن  جاء في الن شرة الجوي ة  .بارد جد 

  م تتكل  كأن  الببغاء عندما............. 

   نافعة .................إن. 

   خطير ................لعل. 

 10تطبيق

،  لعل  ،  لكن   :ث جمل مستعمال في كل  واحدة منهان ثالكو   -  .إن 

 .مستقلة   ليت فلسطينُ  :جملة اآلتيةأعرب ال -

 
 

 00 لحادي عشرالموضوع ا
 10تطبيق
فة  في كل  ضع خط        ا يأتيجملة  ا تحت الص   :مم 

   ع األب ابنه المجتهدشج. 

 حراء بالت مور اللذيذة  .تشتهر الص 

  المغرب األوسط: تسم ى الجزائر في العصور الوسيطة. 

   غزيرة تاء تهطل أمطارفي فصل الش.  

 10تطبيق

 :أكمل الجمل اآلتية بصفة مناسبة مع شكلها      

  ل الماء  .رارتهح إلى جليد عندما تنخفض ..........يتحو 

  في بالدنا...........تعتبر القنطرة من المدن. 

  بب غاز األنابيب في حوادث  ............يتس 

  يتون زيتا  ................تعطينا أشجار الز 

 10تطبيق

 :ن من ن جمال تتكو  كو       

 .فعل ، و فاعل، و صفة مرفوعة -

 .فعل ، و فاعل، و مفعول به، و صفة منصوبة -



 .مجرورة حرف جر  ، و اسم مجرور، وصفة ، وفعل ، و فاعل -

 10تطبيق

 .بالعطلةالشتوي ة فرح األطفال: بعد شكلها أعرب كلمات الجملة اآلتية    

 10تطبيق

 :اكتب الكلمات كتابة صحيحة ثم   –فيما يأتي  –ل حركة الهمزة، و حركة الحرف الذي قبلها تأم       

 .م  ـ ءُ ل    -ل   ء   سـ    -ر   ء   بـ   

 
 

 00 ي عشرثانلموضوع اال
 10تطبيق
 :في الجمل اآلتية  -إن وجد  - ر تحت المثن ىسط       

 ل العب قلب الهجوم هدفين جم  .لينيسج 

 يصلي  المسلم خمس صلوات في اليوم. 

 نسكن في بيت فيه شرفتان. 

   يبة هما األبواناس بالكلمة الط  الن   أحق. 

 10تطبيق

ل ما بين قوسين إلى المثن ى       :فيما يأتي ،حو 

  األسبوع كل  إلى المدرسة خمسة أيام  (التلميذُ )يذهب. 

  (ة  ليجم ة  قص  )تقرأ سلمى. 

  ُ(بلون   ) بعض الجرائد بُ ت  ك  ت. 

  رت أم ي  .(الذيذ   اطبق  )حض 

 10تطبيق

 .غرس الفالح شجرتين صغيرتين :أعرب الجملة اآلتية      

 10تطبيق

  م  ح  ر    -  ح  ر  ف    -ذاب  : استخرج اسم الفاعل من األفعال اآلتية      

 10تطبيق

  .مانع –عاطف  -نائم : فاعلالج منه اسم خر  ذي استُ ال   ن الفعلعي      

 
 
 

 00 عشرلث لثاالموضوع ا
 10تطبيق
 :في الجمل اآلتية  ر تحت الحالسط       

  في كل  األوقات م  ضيوفها مبتسمةاألتستقبل. 

 في ساحة العلم يصطف  التالميذ منتظمين. 

 أشرقت الشمس كاسفة هذا اليوم. 

 مرض ولدهماي مايسهر الوالدان متعبين عند. 

 10تطبيق



 :ل الجمل اآلتية بحال مناسبة كمأ     

  أنام في غرفتي.............. 

  رتكل  .......... أنطلق إلى المدرسة  .ما تأخ 

   تاء تظهر األشجار في فصل الش............ 

   حون فصل الخريف استقبل الفال............ 

 10تطبيق

 .مكب رين ةمك  اج دخل الحج   :ر تحتهاأعرب الكلمات المسط  

 10تطبيق

 :ن الكلمات المبدوءة بهمزة وصل فيما يأتيعي       

   ابعة ابتدائي  .اسمي أحمد، و أدرس في الر 

   ب مع زمالئك في القسممك، و تأد  معل   حترم  ا. 

 هازينب امرأة صالحة، أرجو لها الن جاح في حيات. 

 

 00 لرابع عشرالموضوع ا  
 10تطبيق

 :شكلها ثم   فيما يأتي، ر تحت الفعل المضارع المنصوبسط        

 بني   ايلن ينجح الكسول : قال األب لولده. 

   ة معدتيالطعام جي   مضغُ أ  .دا كي أحفظ صح 

 يتمن ى األطفال أن تطول عطلة الشتاء. 

 10تطبيق

 :شكلها ، ونصوبمبفعل مضارع  اآلتية  ل الجملكمأ     

  دعن الحض............ لن  ور إلى المدرسة في الوقت المحد 

  الميذ المجتهدينمن الت  ................ أريد أن. 

   مريعللا في .............. كي  أطيع والدي. 

 10تطبيق

 .العبادُ  للا   لن يظلم   :عرب كلمات الجملة اآلتيةأ    

   10تطبيق

 :ول من األفعال اآلتيةاستخرج اسم المفع     

 .بشر    -س  غر    -ف  عر    -أ  بد    -ح  سم            

 00 عشر خامسلالموضوع ا  
 10تطبيق
 :شكله افيما يأتي، ثم   ر تحت الفعل المضارع المجزومسط       

   ى ألتفت يمينا و شماالال أقطع الطريق حت. 

   ل واجباتك المنزلي ةمهال ت: يقال معلم. 

 ناالثلوج في قريت تاء و لم تسقطمر  فصل الش. 

   الم  -صالح  .اكتابا سماوي  عليه  ل للاُ نز  لم يُ  -عليه الس 

 10تطبيق

 :شكلهاو  اآلتية بفعل مضارع مجزومأكمل الجمل      



  يالهضم   ة الجهازى تحافظ على صح  اللقمة حت  ............. ال. 

  ة طويلة............. لم  .إلى البحر منذ مد 

  مرمي ة األوراق........... ال : لت لهم زمالئي فقنصحت. 

   تي أن ها في وقت الث  .مثلنا........... ورة لم أخبرتني جد 

 10تطبيق

 :مفيدةال مجزومة في جمل ااجعل األفعال اآلتية أفع    

ر ،يراجع، تلعب                        أتأخ 

   10تطبيق

 :أتيير تحتها فيما أعرب الكلمات المسط       

 .المنزلمن  أخرجالعاصفة، لذلك فلن  تهدألم 

 
 
 

 00 لسادس عشرالموضوع ا  
 10تطبيق

المسط          :هشكلافي الجمل اآلتية، ثم  ر  تحت جمع المؤنث الس 

 زارت الفتيات صديقتهن  سعاد في بيتها. 

   لقد أوصانا للا برحمة الوالدات و طاعتهن. 

   المستعمر اتي حاربن وون المجاهدات الل  يحترم الجزائري. 

   أبناءه الذكورالبنات كما يحب  األب يحب. 

 10تطبيق 

 :ث سالم مشكولاآلتية بجمع مؤن  ل الفراغات كمأ     

  فحصا دقيقا لتالميذ القسم .............أجرت. 

   إمساكها جميالت محاوالن ...........و أحمد  يطارد علي. 

   في أوقات غير مناسبة .................ـاس بالال أحرج الن. 

 10تطبيق

 .إلى جمع المؤنث الجملة اآلتية  لحو      

  مستواها لتحسين ةجديد ةبتلميذ للعناية  بذل جهد كبير ةمتحاول المعل  

  

 00 عشر بعلساالموضوع ا   
 10تطبيق
ر        :شكلهافي الجمل اآلتية ثم  تحت المضاف إليه سط 

   لظافة غسل األسنان بعد األكمن الن. 

 يموت نبات األرض إذا لم يجد ماء. 

 أصلي  صالة الجمعة في الجامع الكبير. 

 ر سلمى فطور باح ألبيهاا تحض   . لص 

 10تطبيق

 :إليه االثاني مضاف، و في الفراغ ل من كل  جملة فعال مضارعاضع في الفراغ األو  أ     



 .............  مع والدي في سوق.............. 

 أبدا.............الـواجب ..........لن. 

 ة  .............هذا المريض لم  ..........من شد 

 ح، فإن  الغضب مفتا.............ال : قال الحكيم............... 

    10تطبيق 

 :اآلتية كلمات المسطر تحتها في الجملةب العرأ     

 .إلى الغد اليومعمل  تؤجلال  

 10تطبيق

 :ثجمع المؤن  ل الجملة اآلتية إلى حو       

 .(الجن ة أكرم للا حافظ القرآن فأدخله)                                  

 

 

 
 :00 الموضوع

 10تطبيق
بط بالشكل هات  :خبرا مناسبا لكل  جملة مع الض 

   دقمت أن  لقد تعل  ..............الص 

   كأن  الفراشة............... 

  نظافته ىعلفحافظ ............. بما أن  المسجد. 

 10تطبيق

 :في كل  جملة  مع شكله ر تحت الخبرسط  

 علمت أن  صديقي المجتهد ناجح. 

 كأن  العالم في نفعه للن اس شمس مضيئة. 

 احذر أن  تقول إن  الغش في الحياة نافع . 

  عيد األضحى قريبليت. 

  نمجتهدولعل  زمالء رضا في هذا القسم.  

 10تطبيق

 :مع الشكلمناسبا لكل  جملة  سماا هات 

 ررة من يد اليهود الغاصبين................ ليت  .مح 

   في هذه الدورة الكرويةل متأه  ................. لعل. 

   غير دمية................. كأن  .الص 

 ماكر و مخادع.............  لكن   ،كليلة ثعلب طي ب. 

 10تطبيق

                   ح، أسلم، استنتج،تغل بتقاتل، سام :يادةد األفعال اآلتية من حروف الز  جر  

 10تطبيق

 .سأل، ذكر، سمع، حمل :أو أكثراجعل األفعال اآلتية مزيدة بحرف 

 



 
 :00الموضوع 

 10تطبيق
 :أكمل العبارات اآلتية بفعل من األفعال الخمسة  

  اج بيت للا الحرام  .بالكعبة............ حج 

  ن  .م رمضانصعوبة في صو............ كبار الس 

  ديقان غيرانالص   .في البحر................ .الص 

 10تطبيق

 :اجعل كل  فعل من األفعال اآلتية من األفعال الخمسة   

 (.              يصنع)هما  -        (تدرس)أنت  -         (.يفتح) هما -
لي)أنتما  -        (.يزرع) هم -  (.تفرح)أنتم -       .( تجو 
 10تطبيق  

 :الخمسةتحت كل  فعل من األفعال  اضع سطر  

   حون يضعون األسمدة في األرض قبل زرعهاالفال. 

   ئةلميذان المهمالن يحصالن دائما على نتائج سي  الت. 

 تبنون  مجد البالد ينأنتم الذ: شباب الجزائر يا. 

   قدير و االحترام ألن ك تحفظين كتاب للاين الت  أنت تستحق. 

 10تطبيق

 :اغ بفعل من األفعال الخمسة امأل الفر

 رسالة لوالدهما ........البنتان. 

   اخلي  للمدرسةالقانون الد   ......ربوية أعضاء الجماعة الت. 

  من أجل راحتي ..........كميا أم ي. 

   الن حلة في نشاطها.. .......كمكأن. 

 
 

 :01الموضوع 
 

غتصدبوها و مكثدوا تدي االفرنسدي  مدن بالدندا، ال   في ثورة كبرى قصدد طدرد االحدتالل ونالجزائري  اندفع       

 المين الهدزائم تلدوبشجاعة فائقة، فألحقوا بالظ   و ظل  الجزائري ون يحاربون)عاما،  نيمائة وثالث أكثر من فيها

 .ء صاغرينجوا أذال  خر  ى أُ ، حت  (الهزائم

من، فقد  ،يا أبطال         .أن  الجزائر قوي ة بأبطالها عرفلقد لق نتم العدو  درسا لن ينساه طول الز 

 األسئلة

 :أسئلة الفهم

 .نا مناسبا للن صاأعط عنو -1

 .فائقة، مكثوا ،اغتصبوها: هات مرادفات الكلمات اآلتية  -2

 ؟نه الجزائري ون لالحتالل الفرنسي  ما هو الد رس الذي لق   -3

 :أسئلة اللغة



 .ما تحته سطر في الن صرب أع  - 1

 .إحدى أخواتهاأو ( إن  )استخرج من الن ص خبر  - 2

 .من الن ص ثالثة من جموع الت كسير هات - 3

 (.هي) :ميرالض   إلىمابين قوسين في الن ص  أسند - 4

 
 

 :00الموضوع 
 

ات تلميذا           راسة؟ فأجابني: ، فذهبت إليه و قلت  لهكسوالرأيت في إحدى المر  ها ألن  :لماذا تكره الد 

ها يا أي   :ه، فقلت لهمأمثال لميذ يجلس مع جماعة من المشاغبينالت  و كان ذلك  ، باتة و تكثر فيها الواجممل  

رب وصلمن ز الميذ؛الت   : هما مثالن سخيفان، فقلت لهمإن  : ، فأجابني أحدهمرع حصد، و من سار على الد 

 -جل  و عال  -عند للا م العلم يفوز بأجر عظي طالبو إن  ؟  المثابرةفكيف ستضمنون مستقبلكم دون العلم و 

 .قدير و االحترامالت   ينجزيال، إن ك تستحق  شكرا  ركو أشك لقد اقتنعت اآلن،: ، فأجابني أحدهم

 األسئلة

 .نا مناسبا للن صاعنو ضع - 1

 الكاتبة أؤلئك الت الميذ؟بماذا نصحت   -2

 .الن صا في أعرب ما تحته خط    -3

 .استخرج من الن ص فعلين من األفعال الخمسة  -4

 :ول اآلتي من الن صالجد امأل  -5

 جمع تكسير ث سالمجمع مؤن   ر سالمجمع مذك  

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

 

 
 :00الموضوع 

 10تطبيق
 :و أخواتها من بين الكلمات اآلتية ( كان)استخرج 

 .صار  ،لتحو   ،أمسى ،بقي ،أضحى ،ليس ،رب ما ،كان ،بات ،لعل   ،أصبح ،كأن  ، ظل  

 10تطبيق

 :(كان) أكمل الجمل اآلتية بإحدى أخوات 

 ...........   ي متأل باحجد   .ما، لكن ه تعافى في الص 

 ناجحا..........ولدي إن  الكسول  يا: نصحني أبي قائال. 

 ........... المباراة التي لعبناها صعبة. 

 ............   الم-قوم نوح  .رالكف ىين علمصر   -عليه الس 

 10تطبيق

 :أو إحدى أخواتها فيما يأتي (نكا) أضع اسم 

   سنة مائة و ثالثينة لبالدنا أكثر من محتل   ............ت ظل. 

  ا ............أصبح  .باردا جد 



 قاحاتأقوياء عندما يأخذون الل   ............ يصير. 

  صادقا و محبوبا بين الن اس ............كان. 

 10تطبيق

 :أو إحدى أخواتها فيما يأتي (كان)لـ  أضع خبرا

  ليست األشجار في فصل الخريف............... 

   ياضيات كان اختبار الر............. 

   ياح ليلة أمس ت الر  ظل.............. 

  بات األطب اء................. 

 
 

 :00الموضوع 
 10تطبيق

 :شكلهااو أخواتها و خبرها، ثم  ( إن  ) تحت اسم اضع سطر

 ا ن  إ  .موقع الجزائر بين دول العالم مهم  جد 

  ،راء حسن  .راء أحسن منهاإلنفاق في الض   لكن  اإلنفاق في الس 

   ماء شموع مشتعلة كأن  .نجوم الس 

 ف على تاريخ بالدي  .التاريخ ذاكرة الوطن ألن   ؛أتعر 

 10تطبيق

 :شكلهاو أخواتها و ( إن  ) هات اسم

 مجتهد كالن ملة............... .ليت. 

   أساس الحياة............. .ألن   ؛بات إذا لم يسقيموت الن. 

   الوالدين واجبة على األبناء.............. إن. 

   ونالمتحاب ين إخوة حقيقي  ............. .كأن. 

 10تطبيق

 .شكل كامل العبارةاما تحته خط فيما يأتي، ثم   أعرب

 .كثيرةمفيد، لكن  أخطاره أيضا  الحاسوبإن   -

 

 

 :00وضوع الم

قد تستغني بعض الكائنات الحي ة عن  ، بلبدونه حياة نعمة من أعظم الن عم، جعله للا أساس الحياة، فال الماء 

 كائن حي  استغنى ف  ر  ع  الهواء، لكن لم يُ 

 .اندثار أخرى وسببا في ظهور حضارات  الماءعن الماء، و قد كان 

، (كتفي بعدم اإلسراف فيه فقطنوال ) ة عليها أينما وجدت،يجب المحافظ عزيزةطبيعي ة  ثروةإن  الماء     

عي للمحافظة عليه ده، و يقضي على الكثير من مظاهر الحياة من بل يجب الس  ث الذي يهد    .التلو 

 



 األسئلة

 :ةبيتعج   جمال اجعل العبارات اآلتية -1

 الماء من أعظم الن عم. 

 ف في استعمال الماء مضر  بالبيئةاإلسرا. 

   ر على مظاهر الحياةث خطيالتلو. 

 :الخانة المناسبةفي ( ×)نوع كل  فعل بوضع عالمة  بي ن استخرج جميع أفعال الفقرة الثانية، ثم   -2

  
 الفعل

 نوعه

 معتل   صحيح

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

 :أعرب ما تحته خطا في الن ص -3

 :إلىن في الن ص العبارة التي بين قوسيأسند  -4

 .جماعة المخاطبين  -ب           . مالمفرد المتكل    -أ      

 

 :00الموضوع 
 10تطبيق
ا يأتي،ثم  ضع في آخرها عالمةن الجمل االستفهامية معي    االستفهام م 

  متى تسقي األم  أزهار الحديقة. 

 ت مقاومة األمير عبد القادر  .كم سنة استمر 

 ما أشجع القائد أحمد باي. 

 من يجتهد في دروسه يحقق الن جاح. 

 10تطبيق

 .كل  جملة في بدايةضع أداة االستفهام المناسبة 

  .............  بيع ؟يوما تستغرق عطلة الر 

  .............على الن برة ؟ طةالمتوس   تكتب الهمزة 

  .............نصائح لقمان البنه مفيدة ؟ 

  .............الفين المرحة ؟  تعيش الد 

 10تطبيق

 .نم  ،لماذا ،متى :تفهامية باستعمال األدوات اآلتيةن ثالث جمل اسكو  

  10تطبيق
  ،ةء   ـلبُ   ،ـةء   مـ  ، لةء   مسـ  ، سء   ف  : اكتبها برة، ثم  طة على الن  استخرج الكلمات التي تكتب همزتها المتوس   -
ُ     ،دةء   فا  .لء   سُ ، سء   يـ    ،منء   مـ

 
 

 :00الموضوع 
 10طبيقت

 :أكمل العبارات اآلتية 

، و تنصب .. .....و يسم ى .........ـال فترفع.. ...و ..... على  و هي تدخل.................:أخوات كان هي

 .........، و يسم ى  ..........الـ

 10تطبيق



 :شكلهاو أخواتها ثم  ( كان)ر تحت خبرسط  

 يني  ومو دشين متوح   و  في وقت االحتالل كان جنود العد. 

   فايات في العالم المعاصر مشكلة كبرىلقد صارت الن. 

 نظيفا اروالدي في عيد األضحى متطه   أصبح. 

   احلية واسعة المساحةليست البلدي  .ات الس 

 10تطبيق

 :ما تحته خط في الجمل اآلتيةأعرب 

  صامدينطيلة االحتالل الفرنسي  ظل  الجزائري ون . 

   ارداب  الجو   يمستاء يفي ليالي الش. 

 المجتهدمن نصائح الفالح  خجوالن كاتب الن ص اك. 
 10تطبيق

 :ن نوعها في الجدول، ثم  بي  هات ماضي األفعال اآلتية
 . يراجع  -ييبس    -يعد    -يخرج    -يثق    -يكتب       

 سبب التسمية نوع الفعل الفعل الماضي

 ليس فيه حرف علة صحيح كتب

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

 
 

 :00الموضوع 

 10تطبيق
 :في العبارات اآلتية ر تحت الحالسط    

 استيقظ أحمد مبكرا صبيحة اليوم. 

 ينزل المطر غزيرا في فصل  الشتاء. 

 رج بعض التالميذ مندفعين من المدرسةيخ. 

 نام الوالدان خائفين على ابنهما المريض. 

 10تطبيق

 :مناسبة حالأكمل الجمل اآلتية ب 

   فلم يسرع في صالته................ ى والدي صل. 

  د األخضر  .............أقام شباب الخدمة الوطنية الس 

  في المالعب.............. يتقابل الال عبون. 

 10تطبيق

ن، لذلك فهو ينتحر راضيا بالموت)  :إليك الجملة اآلتية    .(إن ه يدخ 

 .ن الحال في هذه الجملةعي    -

 .ابقة إلى المثن ى المذك رأسند الجملة الس    -

ر  -  .أسند الجملة السابقة إلى جمع المخاطب  المذك 

 10تطبيق

 :عل ل رسم الهمزة بهذا الشكل في الكلمات اآلتية 

 .لسائ    -ازرة  ؤ  مُ   -ر  ئ  ب             

 



 :00الموضوع 
 10تطبيق

 :كتب األسماء الموصولة من بين الكلمات اآلتيةا

 .ذيال  ،تانالل   ،لعل   ،ماإن   ،ذينال   ،كأن   ،هم ،ذينال   ،ئيالال   ،أولئك ،تيال  ، هذا

 10تطبيق

 :أكمل الجمل اآلتية باسم موصول مناسب

 ااموا بواجباتهم هم المواظبون حق  ق ............الت الميذ. 

   قهما للا للخيريطيعان والديهما يوف   ..................إن. 

  تعبت من أجلكم، فأطيعوها و أكرموها ............أم كم. 

 ........... ب باستمرار يح  .ذهلةق نتائج رياضية مُ ق  يتدر 

 10تطبيق

 :ر تحت األسماء المنقوصة فيما يأتيسط  

 كم مقاه كثيرةي  لم أكن أعرف أن  في ح. 

 و أستفيد منها أنا ال أتلف كتبي، بل أحافظ عليها. 

   سائل إلى بيوتنذال  .ا هو ساعي البريدي يوصل الر 

   يز بالكرم البدوي  .إنسان يعيش في البادية، و هو يتم 

 10تطبيق

واقييسقي الفال  ): اآلتيةإليك العبارة                                                                                                   (.ح الذي يجاورنا حقله من مياه الس 

 .، و اسما منقوصاموصوال ااسمن عي    -  1

 .استخرج مفعوال به  -  2

  .ر ما يجب تغييرهثم  غي  ( ذينال  )بـ ( ذيال  )استبدل   -  3

 
 

 00الموضوع 
 10تطبيق

 :نقل أسماء اإلشارة من بين األسماء اآلتيةا

 .تانالل   ،أولئك  ،ذلك ،ذينال   ،هذين ،واتيالل   ،هؤالء ،ذينال  ، تلك، تيال   ،اآلتي ،ذانالل   ،هذا

 10تطبيق

 :ضع في كل  فراغ اسم اإلشارة المناسب

  .........ا عن األرض  .الكوكب بعيد جد 

 .......... األشجار مثمرة. 

  ..........الن ساء ماهرات في الخياطة. 

  ...........العمارتان عاليتان و قديمتان. 

  ...........الولدان مطيعان لوالديهما و مجتهدان. 

 03تطبيق

 :المشار إليه بعد كل  اسم إشارة فيما يأتي أضع

  ةصفان باألمانيت   ...................هذان. 

   واسعتان ...............هاتينإن. 



  لون أعمالهم ...................هؤالء  .يؤج 

  ة هي سبب طرد االحتاللحريري  الت   .............هذه. 

 04تطبيق

ل العبارة اآلتية إلى المثن ى  :هي  ع  الجمع بنو  و  ،حو 

 (.هذا هو الطفل الذي أصابه المرض )       

 
 

 01الموضوع 
 10تطبيق

 :-إن وجد  -أمي ز المستثنى منه في الجمل اآلتية 

 نجح التالميذ غير تلميذين. 

   ولاستقل  .المحتلة غير دولتين  أو ثالث ت جميع الد 

 يتون  .ما أثمرت غير شجيرات الز 

   يذ واحدم غير تلملم يكافئ  المعل. 

 02تطبيق

 :بعدهاو ما ( غير) أكمل الجمل اآلتية بـ

   حفظ الولد القرآن الكريم..................... 

  األوانيغسلت األم  جميع..................... 

  سقى الفال ح نخيل حقله........................ 

   ة كل  ..............................ها قرأت القص 

 03تطبيق

 (.ثمؤن   مذك ر،) ن جنسها األسماء الممدودة فيما يأتي، و بي   نعي  

 ة قصيرة م البناء المغشوش بعد مد   .تهد 

 الوفاء بالوعد من شيم الكرام. 

 امة من الفضاء  .المساحات الخضراء تمتص  الغازات الس 

 04تطبيق

ة كل ها نشيطا) :إليك العبارات  اآلتية صهاقرأت القص   ( ، غير أن ني لم ألخ 

 .ر تحت الحالط  س -1

 .إلى المثن ى المخاطب المفرد الغائب، ثم   :إلىالجملة  لحو   -2

 
 

 00الموضوع 
      
ة وجيدزة،  إن  الحاسوب جهاز عجيب و مفيد، عجيب بقدرته الفائقدة علدى إنجداز العديدد مدن العمليدات  فدي مدد 

و قدددراءة  لحسدددابية تحريدددر الن صدددوص، و إجدددراء العمليدددات ا: أذكدددر لدددك منهدددا !ومدددا أكثدددر هدددذه العمليدددات

 .و هو أيضا مفيد إذا أحسنت استعماله ألغراض نبيلة ....األقراص



ذين و ال تكدن مدن ال د ،(ماتده، وابدق حدذرا منتبهدا مدن أخطداره د بحاسوب، واسع لالستفادة من خدتزو  )       

ك إلى إفالس عقلك و أخالقك ونؤيسي  .استعماله فيجر 

 األسئلة

 مال الحاسوب ؟ماذا ينتج عن إساءة استع -1

 .استخرج من الن ص جملة تعجبية -2

 :سياقها في الن صهات مرادفات الكلمات اآلتية حسب  -3

 .نبيلة  -تحرير    -وجيزة              

 .وخبرا ،فعل أمر، و اسم إشارة، واسما موصوال: استخرج من الن ص -4

ل -5  .مابين قوسين في الن ص إلى المثن ى حو 

 
 

 00الموضوع 
 
و المهندددس فددي مصددنعه، و  ،ذي يتفددانى فددي خدمددة أرضددهح ال ددالفال  فدد)، (الفددرد)شددرف ( العمددل)إن          

غيف  ونمُ ه  س  يُ هم ، كل  (بيب في عيادتهالط   ذي تحصدل هدو ذاك ال د( ذيدذالل  )في خدمة وطدنهم خدمدة جليلدة، فدالر 

دقات التي يمنحها   .المحسنونعليه بعرق جبينك و ليس من الص 

 

 األسئلة

 :هات مرادفات المفردات اآلتية من الن ص -1

 .يعطيها  -عظيمة    -يشاركون           

 كيف يسهم كل  واحد في خدمة وطنه ؟ -2

 .في الن ص أعرب ما تحته خط   -3

 .اسما موصوال، و اسم إشارة: استخرج من الن ص -4

 .أسند مابين قوسين إلى الجمع -5

 
 00الموضوع 

 
يف الماضي زرت ر         ، فصدرت (كبيدرا) اتركدت فدي نفسدي أثدر( جميلدة) فقدة أبدي مديندةفي عطلة الص 

د (الواسدعة)آخر، فقد أعجبتني شوارعها  إلىر فيها من حين أفك   ال فد، (البديعدة)اهقة الن ظيفدة، و عماراتهدا الش 

ا دكاكينها فذات واجهات   (.عةمتنو  )بت فيها سلع قد رت   (عجيبة)كتابة على جدرانها، أم 

 .اها كل  مواطنإنها حقا المدينة المثالية التي  يتمن   !نةفما أجمل هذه المدي

 

 األسئلة

 :يأتي أكمل ما -1

فة - فة ، و إذا كان..........إذا كان الموصوف مرفوعا تكون الص   .................منصوبا تكون الص 

 ؟اكيف تعربه. شكل الكلمات الواقعة بين قوسينا -2



 .استخرج ثالث صفات أخرى من الن ص -3

 .ة من الن صي  جملة تعجب استخراج -4
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د    ر لسداني، نشدأت علدى أرضدك، و أنت أغلى شديء عنددي، فاسدمك محفدور فدي قلبدي، و ذكدرك دائمدا يعط 

 .و الحياة الد فءبدني  فيت شمسك عثو بني سماؤك، أظل  

دبا، و ملتقدى األهدلغذ        مت هواءك، فيدك مالعدب الص  و األصددقاء،  يت من خيراتك، سقيت بمائك، و تنس 

 .لهذا أحب ك و أفخر بمجدك، و تسعدني انتصاراتك

وا بالحيداة  أيتجر  ك، و ألبي الن داء حينما وحدي من يجل   لست: يا وطني      األعداء عليك، بل هناك مدن ضدح 

 .ك أنت الحياة، و ال حياة بدونكفداء لك، ألن  

 األسئلة

 :أسئلة الفهم

 .نا مناسبا للن صااقترح عنو - 1   

 .ن على فضل الوطن على المواطناستخرج من الن ص عبارتين تدال   - 2  

 :، ثم وظفها في جمل من إنشائكاآلتيةاشرح الكلمات  - 3  

 .بدني  -ك  ل  ج  أُ   -ي  ألب               

 :أسئلة اللغة

ل العبارة اآلتية إلى جماعة المتكل   -1  :مينحو 

 (.و الحياة ك في بدني الد فء  شمسُ  تني سماؤك، و بعثت  نشأت على أرضك، و أضل  )

 .رة في الن صأعرب الكلمات المسط   -2

 .كبمائ    -ك  سماؤُ :  ل كتابة الهمزة في الكلمتين عل   -3
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 فقةالش  
ان عرضدت فيده لعدب األطفدال عرضدا جدذ         ابا، في ليلة من ليالي العيد وقفت ليلى البائسة أمام واجهة دك 

ل    .ينتظر عودتها حاملة إليه لعبة العيد ذي لدها ال  ها بعيني وت  فتأم 

ا كان ثمن الل   و       ت يدها إليهالم  كان  عبة فوق طاقتها، امتد  كان، فتبعها صاحب الدد  فاختلستها و غادرت الد 

 .منزلهاى عرف حت  

كان يرتمدي علدى الولدد و ينتدزع الل         عبدة مدن يدده، و بينما هي تنعم بفرحدة ولددها إذ فوجئدت بصداحب الدد 

ده بالبكداء قدائال ديدي:" فارتفع صوته بالبكاء و قد احتضن أم  المنظدر فدي نفدس فدأثر هدذا " رحمداك بدأم ي يدا س 



جل ، فانصدرف الشدرطي  (عبفأنا ال أبيع هذا الن وع من الل   أهمت هذه المرأة خطلقد ات  :)و قال للشرطي     الر 

 .الدهو و   جل نادما على قسوته مع المرأةو تبعه الر  

 األسئلة
 :أسئلة الفهم

ل على ذلكص لمرأة بعد قسوته؛ استخرج من الن  أشفق البائع على ا -1  .ما يد 

 .عال -فا متأس   -سرقت  :هات من الن ص مرادفات الكلمات اآلتية - 2

 :لغةأسئلة ال

ل العبارة التي بين قوسين إلى الجمع -1  .حو 

 .البائسة -وقفت  :سبب رسم التاء بهذه الصورة في الكلمتين  لعل   -2
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 مإكرام المعل  

شيد مأدبدة فداخرة( هارون)أقام       و دعدا إليهدا فئدة مدن كبدار رجدال دولتده، و بعدد أن أكدل الحاضدرون  الر 

      .(الخدم يصب ون الماء و يساعدونهم على ذلك)غسل أيديهم، فأخذ  إلىنهضوا 

، فتع  ( الماء) الخدم و أخذ يصب  و فجأة انتزع الخليفة إبريقا  من أحد        جدب الن داس على يددي شديخ مسدن 

بب، فعلموا أن  الشيخ كان معل   لهذا الفعل الغريب،   .م الخليفة في صباهو تساءلوا عن الس 

                      

 األسئلة

 :أسئلة الفهم

 .هات عنونا آخر للن ص -1

         .اربط السؤال بالجواب المناسب -2
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دد)                      ( أحددداثها و مددع ذلددك فقددد كنددت أعدديش سددنة،  ةيتجدداوز اثنتددي عشددر ورة لددم يكددن عمددريفددي بدايددة الث 

 .و تثير في نفسي موجة عارمة من الفخر و االعتزاز ،ني طرباو كانت انتصارات المجاهدين تهز  

يالزمندي فدي  حلمداق ؛ ألنضدم  إلدى صدفوفهم، و أحق ددينالمجاهدكم حاولدت أن أت صدل بأولئدك األبطدال و      

ددوري يددتم  فددي سددر   العمددلكددان  اليقظددة و المنددام، ولكددن   ب األخبددار يالث          ،العدددو   إلددىة و كتمددان خشددية أن تتسددر 

 .و ينك ل  بأسر الثوار شر  تنكيل
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 صل بالمجاهدين ؟ت  الكاتبة أن ت حاولتلماذا  -2

 .تينكلمتين مترادفتين، و كلمتين متضاد  :  هات من الن ص -3

 ل بأسر الثوار شر  تنكيل ؟لماذا كان االحتالل ينك   -4
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 جمع تكسير نث سالمجمع مؤ جمع مذكر سالم

.................. .................. ..................... 
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دجئت        منشدغالحيدة و ظدل  هدو يشدتغل فدي بسدتانه، ال أحدد معده، فحي يتده فدرد  الت   باح فدإذاصاحبي في الص 

يدارةبد جاهدلإن دك : " بعمله، فقلدت لده يدارة فدي وقدت : ) فابتسدم قدائال، " !أدب الز  ال، إن مدا عرفدت أضدرار الز 

مانتتعل   كا في عملي، لعل  العمل، فبقيت آخذ  (.م الحرص على الز 

مان حقل، و اإلنسان قي م عليه،  الحياة و اعلم أن         در عمدل    عمل، و الز  و أن  لكل  وقت عمال، و مدن آخ 

امر على ضوء القمر فدي بسدتاني، و عداد إلدى شدغله و جئني العشي ة نتس نييومه إلى غده فقد فرغ يومه، فخل  

 .كأن ه ال يراني

 األسئلة

 :أسئلة الفهم

 .نا مناسبا للن صاهات عنو -1
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ث البيئة  تلو 

ث ظاهرة خطيرة تشمل جميع عناصر البيئة الت  الت  )        ث ميداه الشدرب ،  و يندتج (ي نعديش فيهدالو  عدن تلدو 

و عدن كدل   و عدن اآلبدار،  ة، لذلك تدفن قنوات الص رف بعيدا عن قنوات توزيدع ميداه الشدرب،ي  د  ع  مُ  أمراض

 .منابع المياه الطبيعي ة و مجاريها

ث بدخان المصانع        بو و الحساسية أمراضاو يسب ب الهواء الملو    .عديدة، منها الر 

دربة مدن المندازل  ميداه البحدر تلويث و       درف المتس  يدوت و  و المصدانع بميداه الص  المدواد  البتروليدة أو الز 

فن، يشك   ربة من الس  ة اإلنسانالمتس   .ل خطورة على صح 

 األسئلة

 :أسئلة الفهم
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 ةي  البلد

د نظيفة( وارعالش  ) هب إلى مدرستك، تجد حين تغادر منزلك صباحا، لتذ        ت، و حدين ، قد كنست و رش 

راسة و الت   ةثتجدها كذلك نظيفة و مؤث   مدرستك إلىتدخل   .معل  بكل ما تحتاج إليه للد 

ريدق، تضديء المقامدة علدى حدافتي الط   الكهربائيدةالمصدابيح  و عندما يأتي المساء و يحل  الظالم، فدإن         

 .حاتاالس  الشوارع و 



احةال   األعمال؛يشرف على كل  هذه  ن  فهل فك رت في م  )  دحة  و المحافظة( تي توف ر لك ولغيرك الر  على الص 

 .البلدي   ى المجلسمنتخب يسم  ( مجلس) تي يشرف على تسييرها ة ال  ي  إن ها البلد.. ؟

 األسئلة

 :أسئلة الفهم

ة مرافق في الن ص -1  .، سم هاذكرت عد 

راسة ؟ي تشجيع الت  ة فكيف تساهم البلدي   -2  الميذ على الد 
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ئدام ر  بصدنيع  الل  يغتدع و كثيدرا مدا بداء الخلدق، غلديظ الط  كان في إحدى القرى فتى قاسي القلدب، سدي           

ها، و يؤذيها بلسانه ويده ه،  و يستفز   .صغيرا طفالناسيا فضلها عليه منذ أن كان  فيذم   أم 

قطيعددا مددن الغددنم إلددى األحددراش، و بينمددا هددو قاعددد  -و قددد كددان راعيددا  -و ذات يددوم صددحب هددذا الفتددى       

ده فيركدع  إلدىسدرع  يصدغير  حمدلواقي أثدار اهتمامده يراقب القطيع، و يستمتع بخرير الس   جانبهدا ثدم   إلدىأم 

ه عليه، فقال مخاطبا نفسده فدي ألدم ذي تذك  ب الفتى ال  فاهتز  لذلك قليرضع لبنها،  أي تهدا  مدا أقسداك  : ) ر حق  أم 

حنان  إلى كو احتياج  ( عليه من ضعف كنت   سريعا ما باب، ونسيت  لة الش  بصو   الن فس اللئيمة، لقد اغتررت  

ه مندك غير أكثر رحمة على أم   : ا ، و نددم علدى أفعالدهفبكدى كثيدر) ،(!أم ك ورعايتها، أيكون هذا الحيوان الص 

ا  ر أن يكون بار   .ابوالدته أبد( و قر 
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مات الشخصية الجزائرية  مقو 
مدات   ابدنن ي  بدالخالددة  ؛ بهدذه العبدارة(اإلسالم ديننا، و العربي دة لغتندا، و الجزائدر وطنندا)          بداديس مقو 

 .الشخصي ة الجزائري ة

مات شخص        لت و لقد حاولت فرنسا القضاء على مقو  كنائس، و اضطهدت علماء  إلى المساجديتنا، فحو 

هت تددداريخ بالدندددا، و كاندددت تعل ددد المددددارسو  ، و أوصددددت الكتاتيدددب المسدددلمين م األطفدددال القرآنيدددة، و شدددو 

بورةين الل  الجزائري    (.وا فرنسا وطنكم الجديدب  ح  يا أوالدي أ  : ) غة الفرنسية، و تكتب لهم على الس 
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ادي العلمي    في الن 

، فوجددنا المشدرف عليده و قدد أحضدر         دادي العلمدي  في يوم الخميس مساء، ذهبت مدع أصددقائي إلدى الن 

هزه  هحاسوب مكالمدة مدن بلدد بعيدد  ستحضرون: بآلة تصوير صغيرة، و بعدما استقبلنا قال لنا المحمول، و ج 

 .نترنتعبر شبكة األ

قينبقينددا ننتظددر        ددة  رجددلو فجددأة ظهددر علددى الشاشددة ، مشددو  ث مددع المشددرف بلغددة أجنبي  دده  د  أ  ف   ،يتحددد  ا ن  ت  ش 

دنا أن ه ال يكل    ا، م  ه  ي  ه  ج  على و   ةالمالمح المعب ر بامه فو تأك  كيف كدان : )حسب بل يراه أيضا، عندئذ قلت متعج 

ثك أصدبحت فدي أيامندا  تديإن ها األقمار االصطناعية ال  : فرد !؟ ( نك كل  هذا البعدعو يراك و هو بعيد     يحد 

ات ضددروري       ة لالت صدداالت و الن قددل الفددوري  للمعلومددات و األخبددار المتن وعددة مددن كددل  بقدداع األرض، هددذه معددد 

 .و هي تدور في الفضاء حول األرض هزة بهوائيات التقاط األمواج و إرسالها،و هي مج  
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 الحاسوب

، (و أستمتع ببرامجها في وقت فراغدي أزرارها  أداعبتمن يت أن ) طالما  تيال   الحاسوب آلة العصر        

األمدر لعبدة  بداد و حظيت بحاسدوب تشدجيعا علدى اجتهدادي، و قدد حسدبته فدي  أمنيتي،  –أخيرا  –ققت فتح  

ن ي أدركددت أن  مزايدداه عديدددة، بدده أخددط  نددية لكن  مسدل   ، و بدده أمددارس العويصددةل  المسددائل و أحدد  و أرسددم و ألددو 

رةادندي از و الحصص الت ربوي ة، و مدا ج على البرامجو أتفر    ي ةناأللعاب الذه    نبهدارا بده هدو خدماتده المتطدو 

دد راعددة و الص  ددي أصددبحت تسددتخدم فددي جميددع المجدداالت، كالز  دة الت              جددارةناعة و المواصددالت و الت  و المتعددد 

 ......بو الط  

دده يختصددر المسددافات و يددوف ر المددال و الجهددد و ينقددل لنددا األخبددار       و األحددداث و المعلومددات مددن  كمددا أن 

ددة ، و صددار امتالكدده  !عجيددب لدده مددن جهدداز مختلددف أنحدداء العددالم، فيددا لقددد أصددبح أساسددي ا فددي حياتنددا اليومي 

 .اضروري  

 األسئلة
 :أسئلة الفهم

 .استخرج من الن ص خدمات الحاسوب -1

الة . از ال يمكن االستغناء عنهالحاسوب جه -2  .على ذلك   استخرج العبارات الد 

 .العويصة -أداعب :  دفي  الكلمتين اآلتيتينهات مرا -3

 :أسئلة اللغة

 .في الن ص أعرب ما تحته خط   -1

بي ة :الن صاستخرج من  -2  .فعال أجوف، و فعال ناقصا، و جملة تعج 

ل العبارة ال   -3  .طبالمثن ى المخا إلىتي بين قوسين حو 
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حة        دحة، ذلدك  الص  ألن  من أجدل  الدن عم التدي يتمت دع بهدا اإلنسدان، و الن ظافدة مدن أقدوى عوامدل حفدظ الص 

ا، ومن هذه المسام   يالجلد الذ يعرق الجسدد، و إذا بددا العدرق  يغشى بدن اإلنسان له مسام  عديدة، صغيرة جد 

قيق فتعلدو األوسداخ البددن، فتسدد  علدى العدرق ه يمتزج بما يلتصدق باعلى ظاهر الجلد فإن   لبددن مدن الغبدار الدد 

 .هي منافذ خروجه تيالجلد ال   مسام  

ددف  و العددرق        م، إذا حُ  ة  ل  ض  ت و تول ددب  مائيددة للددد  يكددون عرضددة  دت منهددا األمددراض، و كثيددرا مدداسددت أضددر 

ا ذين يسكنون البيوت القذرة، و يتركون نظافة أبدانهمالنحباس العرق ال   دحة )، و أم  الذين يراعدون قواعدد الص 

 .ظافةعلى الن   نحرص، فعلينا أن (ما تصيبهم األمراضفقل  
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 جولة في مصنع الن سيج
م( كبير)سيج وكلنا شوقلن  ا مصنعقصدنا         رون المؤسسدة، و مدا إن وصدلنا حتدى ذين يسدي  ال ال دلرؤية الع 

لوا بنا في أجنحة ينبمرح   رونالمسي  استقبلنا   .المعمل، و تجو 

ددهددؤالء الع)      كدداتم  دون اآلال(ال يراقبددون المحر  ددوف و ، و أولئددك يددزو              يتلق ددون األقمشددة  آخددرونت بالص 

ظمددة الددوطن ع سدديج، و هكددذا أدركنددا أن  قش و الغددزل و الن  و يلف ونهددا، و العددامالت يشددرفن علددى عمليددات الددن  

م  .أمثالهمال المتفانين و شي دت بفضل هؤالء الع 



دد: و قبددل أن نبددرح المصددنع خاطبنددا أحددد المسددؤولين قددائال       و عملكددم  كمفبجددد  دراسددتكم، روا فددي ال تقص 

ؤوب)  .و لوطنكم  تحق قون نجاحا باهرا ألنفسكم( الد 

 األسئلة

 :أسئلة الفهم

مت للتالميذ ؟ ما -1  هي الن صيحة التي قد 
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ل العبارة التي بين قوسين إلى المثن ى -3  .حو 

 :الجدول اآلتي من الن ص امأل -4
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ددك لتددرى آثدداره بددين بنددي اإلنسددان كمددا تراهددا بددين طوائددف          مددا أعظددم الت عدداون، و مددا أجددل  فوائددده ؛ إن 

، هذا فريق يقوم ببناء الخاليا، و فريق آخر ل للت عاون افي خالياه مث فالن حلالحيوان،   المسدافاتيقطدع ) الحق 

دا لنت....... فع عنها و هكذاف الخاليا، و رابع يدا، و فريق ثالث ينظ  (ليمتص  رحيق األزهار ع بهدذا مت دومدا كن 

 فقد يصيب الهددف ، عبينالال   عند لو لم تتعاون مختلف طوائف الن حل، و نجد الت عاون كذلك الشراب المصف ى

 .، و لكن  الن صر للجميع واحد

وا جميعدا علدى على هذا الدد رب و تعداون مسلمونفاإلنسان ضعيف بمفرده ، قوي  بإخوانه، و لو سار ال       

خيل لما بقي الفلسطيني   دين إلى اليومطرد الغاصب الد   .ون مشر 
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ع أسداليب ... اني لإلنسان بعدد والديده، فتدراه بداذال جهدده مضدحي ا براحتدهي الث  ب  م هو ذلك المرالمعل          يندو 

ية الالت دريس و يبتكر كل  يوم طريقة جديدة م رتقداء عقدولهم، إن ده يطمدح ا إلدىى تفه دم التالميدذ لدروسدهم و ؤد 

ن منهم شبابا واعين مؤمنين بالحق  و الخير   .باإلرشاد المخطئو العدل، يقابلون الحاقد بالت سامح و  أن يكو 

عفاء، معين للمحتاجين، سابق          الحتدرام لى الخيرات فليس كثيدرا إذن أن ندوف ي اإو هو مشفق على الض 

 .منا، و ينبغي علينا أن نكون زهورا عطرة و ثمارا طي بة لهذه الت ربية  الكريمةلمعل  
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 (التربية الكريمة

 لو كنت أنت الكاتب فاجعلها بصيغة المفرد. 
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