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  سي أمحد بن عطية: اإلمام اجلليل أهدي عملي املتواضع هذا إىل 

  السيد مفتش املقاطعة الرابعة باجللفة          ذا إىل ـــــــــــــأهدي عملي ه

  احلــــــــاج أمحـــــــــد بــــونــــــــوة

  إىل مديري الذي كثريا ما ساعدين الذي كان دائما يشجعين السيد  أهديه

   ســلــيــمــاندراح

  * بن تركية حليمة *  السيدة  أمي الثانيةإىل اليت علمتين إىل  أهديه

  - ابتدائية جعيد عمر–زمالئي املعلمني إىل  أهديه

  و أخص بالذكر، األحباء الذين أمتىن هلم النجاح أهديه إىل تالميذي 

   احممدي منال – نوري سلمى –  سويح علي -الشاوي عمارة   ***  

   رحال مايسة– بن جدو عبد الباري – مقنش مروة –وز حممد أمين  مز-

 معمرية -طييب ربيحة    – سويح فارس – ضيف اهللا أمال – مقنش مروان -
  .متمنيا هلم مزيدا من النجاح ، تقديرا لنتائجهم املشرفة *** امليلود  

  إىل أولئك مجيعا اهدي عملي املتواضع هذا

                                       

  مصطفى سويح                                                                           
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 و على آله و احلمد هللا رب العاملني و الصالة و السالم على أشرف املرسلني
  :أما بعد    و من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ، أصحابه  

الذي يظهر حمتواه من "" استعد لالمتحان   """ نقدم ألبنائنا الكرام هذا الكتاب
 فهو عبارة عن جمموعة اختبارات حضرت وفق املنشور ،خالل عنوانه 
  .  لبيداغوجيا الكفاءاتةمطابقم 02/09/2007 املؤرخ يف22 الوزاري رقم

على حل التمارين و املشاكل الرياضية   فريوض التالميذ  تدريب دف إىل
ه على مواجهة خمتلف العقبات و الوضعيات اإلدماجية بذلك فكره و يعود نفس

 على حتليل خمتلف النصوص  و التعامل اجليد مع اكما يتعود من خالهل، 
ب يتعود او من املهم كذلك انه من خالل الكت، الظواهر اللغوية املختلفة   

  .على الشكل اجلديد لالختبارات 

  و قد عمدت تقسيم الكتاب إىل جزأين 
  

  جمموعة اختبارات منوذجية يف الرياضيات    :ول اجلزء األ

  جمموعة اختبارات منوذجية يف اللغة العربية     :اجلزء الثاين 
  

كما أنين ابتعدت عن تصحيح هذه االختبارات دفعا للتالميذ على استغالل 
و إبعادا هلم عن احللول ، و طلب املساعدة منهم عند الضرورة ، معلميهم 

                                                                          .ليت حجرت أدمغتهم و قضت على فكرهم و اهللا املوفق السهلة اجلاهزة ا

  مصطفى سويح                                                           
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  1لتمرین 

  ؟25  في العدد 05        كم مرة یتكرر الرقم 

  ؟45 في العدد 09كم مرة یتكرر الرقم         

  2التمرین  

         رتب األعداد العشریة اآلتیة من األكبر إلى األصغر

0,50 - 50,05  -  0,05  - 05,00 - 1,05 - 05,10   

  3التمرین 

  cm 6ھو  ]  O، A [  حیث طول القطعة A و Oنقطة D تقیم عّلـــم على مس  

  ارسم مستقیماًً عمودیًا على قطعة المستقیم بحیث یكون منصفًا لھا ؟

  و المستقیم العمودي؟Oما ھو البعد بین النقطة  

 4التمرین 

     أكتب النتائج دون إجراء العملیات

 =...........100×15     =..........  52 × 100     =.........1000 × 8  

 =...........10 × 23      =...........20 ×37     =.........   4 × 200  

       الوضعیة اإلدماجیة

 أطفال الحافلة ، إذا علمت 6    في رحلة خارج المدینة استقلت العائلة المكونة من األبوین و 
  .ل نصف تذكرة الكبار دینارًا وثمن تذكرة األطفا800أن ثمن التذكرة الواحدة ھي 

    ماھو ثمن تذكرة األطفال؟ •

 ماھو ثمن تذكرة األبوین؟ •

   ماھو المبلغ الذي تدفعھ العائلة؟ •

 1االمتحان رقم 
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 2االمتحان رقم 
 

  
  

   1التمرین 
  

  :  انقل و أنجز كل عملیة من العملیات التالیة 
  ......=  ×54 457... ..        = + 42.52 245.75 .....      =  73   -  958   

 

    2التمرین 
  

   12.7  و   12.5اكتب عددا عشریا محصورا بین     
   9.16   و   9.15 اكتب عددا عشریا محصورا بین   

   23    و   22اكتب عددا عشریا محصورا بین      
   

   3التمرین 
  

  .                       جوھرة 2468 جوھرة  وعند سعاد 2463عند مریم 
  . جواھر 10ترید كل منھما صنع عقود ذات 

  أي البنتین یمكنھا صنع أكبر عدد من العقود ؟
  

  4التمرین 
  

  :اكتب األعداد العشرّیة على شكل مجموع كسر و عدٍد طبیعيٍّ 
226.17 ، 35.06 ، 230.212 ، 40.6 ، 1.19.   

  

   الوضعیة اإلدماجیة
  .          یرید رجل تغطیة فناء منزلھ ببالط من نفس النوع   

  .( m 8 )  متر8 و عرضھ ( m 10 ) متر  10 مستطیل طولھ          الفناء على شكل

  . بالطة 25 یلزم ( m² 1 )                   لتغطیة متر مربع واحد 

  ما ھو عدد البالط الالزم لتبلیط ھذا الفناء ؟ )1
و ثمن .  بالطة 50تباع البالطات في  علب تحتوي كل علبة على  )2

 . دینار1500العلبة الواحدة 
   الرجل ثمنا للبالط الالزم ؟كم یدفع ھذا
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 3االمتحان رقم 
 

  
   1التمرین 

  

    ما ھو رقم اآلحاد في كل من األعداد التالیة ؟ 
       150.24     ،   5.05    ،    204.15    ،    15.024     

  .اكتب على شكل كسر كل من ھذه األعداد 
  

   2التمرین 
  

  . جوھرة 2468 جوھرة وعند سعاد 2463  عند مریم 
  . جواھر 10نھما صنع عقود ذات   ترید كل م

    أي البنتین یمكنھا صنع أكبر من العقود ؟ 
  

   3التمرین 
  

كم أصبح سعر الفستان  % . 10خفض التاجر سعره بـ  .  دینار 1500  سعر فستان 
  بعد التخفیض ؟ 

  

  4التمرین 

   كان مملوًء بالبنزین، ،L 50سعة خّزان سّیارة صغیرة 

  . صف لترات و ن3استھلكت منھ 

 كم لترًا من البنزین بقَي في الخّزان ؟ •
  

  الوضعیة اإلدماجیة
  

  . معلمین 10 تلمیذ و 120شارك فیھا ،   نظمت مدرسة رحلة 
  .  راكبا 45 استأجر المدیر حافالت لنقل المشاركین تتسع كل حافلة لـ 

  ما ھو عدد الحافالت الالزمة لنقل كل المشاركین ؟  •
 150 دینارا وكل معلم بمبلغ 50 شارك كل تلمیذ بمبلغ لدفع ثمن استئجار الحافالت

  .  دینار 900 اإلدارة تدینار ودفع
 ما ھو ثمن استئجار الحافالت ؟  •
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 4االمتحان رقم 
 

 

   1التمرین 
  

  4cm حیث یكون البعد بینھما  BوAثم عین علیھ النقطتین  ) (oارسم المستقیم 
   في منتصفھا]A.B[ ویقطع القطعة (o) حیث یكون عمودیا على (n)ارسم المستقیم 

   ؟(n) والمستقیم Aمالبعد بین النقطة 
  

  2 التمرین
  

  .  وردات 8یرید تشكیل باقات في كل باقة .   وردة 150عند بائع أزھار  
  ـ ما ھو أكبر عدد من الباقات التي یمكن تشكیلھا ؟

  

   3 التمرین
  

  :أنجز مایلي
4h 12min 12s – 45min 24s =                     2h 22min + 3h 47min =  

4min 10s – 1min 53s =                           41min 55s + 1h 23min =  

  4التمرین 
  

  :اكتب األعداد العشرّیة على شكل مجموع كسر و عدٍد طبیعيٍّ 
226.17 ، 35.06 ، 230.212 ، 40.6 ، 1.19.   

  

  الوضعیة اإلدماجیة
  

  . النوع  یرید رجل تغطیة فناء منزلھ ببالط من نفس
  ( m 8 ) متر 8  وعرضھ ( m 10 ) متر 10الفناء على شكل مستطیل طولھ 

  . بالطة25 یلزم  ( m2 1 )لتغطیة متر مربع واحد 
  ما ھو عدد البالط الالزم لتبلیط ھذا الفناء ؟

 .  بالطة 50تحتوي كل علبة على ، تباع البالطات في علب 

  ع ھذا الرجل ثمن البالط الالزم ؟كم یدف.  دینار 1500وثمن العلبة الواحدة 
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 5االمتحان رقم 
 

 

   1التمرین 

                      ماھو؟  أحد األعداد التالیة یساوي الكسر  ) 1

72.100     ،      0.72     ،     7.2     ،     7.02    ،     7200  

  :  أنقلھ 5.06أحد الكسور التالیة یساوي العدد  ) 2

                 56                   100                       506                   506   

                 10                   56                         100                    10  

  2التمرین 

. التالمیذ في كل صف نفس عدد ،  صفا 15وقفوا لتحیة العلم في .  تلمیذ 180 في المدرسة 
  ما ھم عدد التالمیذ في كل صف ؟ 

  3 التمرین

 1h بعد مرور  B فوصل الى المدینة 13h 45min على الساعة Aانطلق قطار من المدینة 
13min  

   ؟Bكم یكون الوقت عندما یصل القطار الى المدینة 
  

من  لترات 5 من الجبن نستعمل ( kg 1 )لصنع كیلو غرام واحد    الوضعیة اإلدماجیة
  الحلیب 

   .  لترا من الحلیب یومیا لصنع الجبن70یستعمل اللبان 

  . دینارا 50ثمن كل قطعة  .  140gیباع الجبن على شكل قطع ذات 

  ما ھو عدد قطع الجبن التي یصنعھا ھذا اللبان یومیا ؟ ) 1

  ما ھو المبلغ الذي یجمعھ ھذا اللبان من بیع الجبن خالل األسبوع ؟  ) 2
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 6االمتحان رقم 
 

 

   1التمرین 

  ل مـا یليــــــأكم

3.127km=…km…hm…dam  /  67.5dm=…m  /31.6dam=…hm    

 38m=…dam…m   /    0.520dm=…..mm    /   54hm=… km      

 2 التمرین

ھي مساحتھا ؟ إذا علمت أن  ما  و ھو محیطھا ما.     قاعـــة  طولھا ضعف عرضھا 
  m 27,5عرضھا 

   3التمرین    

   ما ھو ؟20.5 اآلتیة یوجد كسر یساوي من بین الكسور)   أ

   
2052520502005
1001001000100  

  :   یلي  أنجز ما)    ب 

6.87 x 25 =             450 ÷ 12=      - 569.55 = 789   

   الوضعیة اإلدماجیة

مبلغ ،   دفعات 6  على   والباقي قسط  da 19000لشراء ثالجة  و غسالة دفع األب للتاجر 
    3500daحدة الدفعة الوا

           da 2500    إ ذا علمت أن ثمن الغسالة یزید عن ثمن الثالجة  بــ  

  ھو ثمن الغسالة ؟    ما-  

  ھو ثمن الثالجة ؟   ما-   
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 8االمتحان رقم 
 

  
   1التمرین 

    أكتب الكسور اآلتیة على شكــــل عدد عشــــــري 

      

  ــالیة من األصغـــــر إلى األكبــــــررتب األعداد التــ     2التمرین 

   2,6  -   2,58  -   2,06   -    2,571  -   20,66  -    20,8    -     2,57  

  :أكــــــمل ما یلـــي  *       3التمرین 

60dl  = .. cl  /   356 dl = ..L  /  2645 ml = .. dl   /  25,7 L =  .. dl   

250 ÷ 100 = ..   /  4859 ÷10 = …  /  654 ÷1000 = …. .  

  : أنجـــز العملیـــــــــــــات عمــــودیـــــــــــا *   

859+26,45 = ….  /  110 – 56,14  = …    /  1274,653 x 54 = ……. 

3 64,ارتفاع كـل طابق .  طابقــــــــــا 15تتكـــــــــون عمارة من         4 التمرین
m    رضي  فــارتفــاعھ إّال الطابـــق األ m4   .  

         مــــــا ھو ارتفـــــــاع العمــــارة ؟

     الوضعیة اإلدماجیة

   m 32,2    و عــــــرضــھ   m 45حـــــــــقل مستطیل الشـــــــــــكل طولـــــــھ      

  مـــــا ھـــو محیط الحـــــــقل ؟ 
 مـــــا ھــي مســـاحتـــــــــــھ ؟ 

  4 أجزاء بصال  و 3 أجــــــزاء متســــــــــــاویة فـغرس 10جـــزأ الفالح حقــــــــلھ إلى   
  أجزاء طمـــــاطم 

  ھي مساحــــــة األجزاء المغروســـــة بصــال وطمــــــاطم ؟ مــــــا
  ) غیر المغروسة ( مـــا ھي مساحــة األرض البـــاقیـــة ؟
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 9االمتحان رقم 
  

  

  :انجز العملیات اآلتیة -           1التمرین

915 : 100 =   /          435,5 – 23,25 =           / 97,03 × 1000 =        

  :أتمم التحویالت اآلتیة-              2التمرین

    567 Cm  = ………  m ……. Dm…….. cm   /   43 dm  =…………  m 

/      95 m  =…………. hm                                      23 hm =……… km  

  3التمرین 

  ،و في طریقھ إلیھا یتجھ علي إلى بیت زمیلھ أحمد  2km:  تبعد المدرسة عن بیت علي ب
                                                                               1250m : الذي یبعد بیتھ عن بیت علي بـ

  .ن علي و أحمد معا إلى المدرسة احسب المسافة التي یقطعھا الزمیال-

  4التمرین 

 -  .   g  50  ، و غالف كتلتھg  0,3 ،كتلة كل ورقة منھة ورق100 یتكون كتاب من 
  .احسب كتلة ھذا الكتاب

  الوضعیة اإلدماجیة

 دینار،و غسالة ثمنھا 22000  في نھایة شھر فیفري ،أراد رجل شراء جھاز تلفاز ثمنھ 
  دینار   15000

   - ما ھو ثمن التلفاز و الغسالة معا؟-         

 دینار فقط ،فاتفق مع البائع على  أن یسدد المبلغ المتبقي با 10000 و لكن ھذا الرجل معھ 
    دینار2000 أشھر، بشرط أن یدفع مبلغا إضافیا قدره 10لتقسیط لمدة 

  احسب مبلغ كل قسط ثم .احسب المبلغ الذي بقي علیھ دفعھ -        
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 10االمتحان رقم 
  

  

   1مرین الت

    ؟ ھا محیطثمأحسب مساحتھا ؟  . m7 ا عرضھ وm10   طول ساحة منزل 

  2 التمرین

  : رتب السعات اآلتیة من األكبر إلى األصغر     

L     C45  .   L 125، 0 .  DL15  . DL 07 ، 35  

  3 التمرین

   .g 780تزن علبة حلوى     

   حبة ؟30 أن العلبة تحتوي على ھو وزن القطعة الواحدة من الحلوى إذا علمت  ما   

  4 التمرین

   شكلْین لھما نفس المحیط و مساحتان مختلفتان  أرسم 

  الوضعیة اإلدماجیة

   رغیفا للمطعم المدرسي 36مدیر مدرسة  اشترى 

   و قارورةda 7.5 حیث ثمن الرغیف الواحد      

   da150:غاز صغیرة الحجم بـ           

   da  200تاجر ورقتین مالیتین من فئة أعطى المدیر ال         

  فما ھو المبلغ الذي یعیده التاجر للمدیر ؟                                                                                                                                                                                   
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 11االمتحان رقم 

1
4

  

  

   1التمرین 

    طولھایساوي            إذا كان  أحسب عرضھا ، M 36حدیقٌة مستطیلٌة طولھا 

   2التمرین 

    3.7 = 10÷.....     /  465.85 = 100 ÷.....     / 6.66 = 10 ÷.....:   أكمل
       

  g500تزن علبة حلوى           3التمرین

 ھو وزن القطعة الواحدة من الحلوى إذا علمت أن العلبة الواحدة تحتوي ما -
  قطعة ؟25على 

     4 التمرین

  : یلي أنجز ما
7h 12min – 5h 43min = ......   34min 25s + 1h 35min 48s = …… 
10h 20min 15s x 3 = ……                                                             

  الوضعیة اإلدماجیة     

   L 2 من ماء جافیل ثم أفرغھ في قارورات سعة الواحدة L300   اشترى بقال 

 ھو عدد الزجاجات التي مألھا ؟ ما -
  

   DA  23.50:  باع البقال الزجاجة الواحدة بـ

 ھو ثمن بیع كل الزجاجات؟ ما -
 
  ؟0DA750ھو ربحھ إذا كان ثمن الشراء   ما -
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 12االمتحان رقم 
  

    1التمرین 

  رتب الحجوم التالیة من األكبر إلى األصغر

 /    24dl   /   10ml          0.125     /   0.245 

   2 التمرین

  . من بدء الملء توقف عمل المضخة3h لكن بعد 5h في 1250Lیمتلئ خزان ماء سعتھ 

  ھو حجم الماء ؟  ما  -         

  ھو عدد اللترات الالزمة لملء الخزان ؟ ما و  -         

   3 التمرین

  .      من عدد التالمیذ%45تمثل نسبة البنات .  تلمیذ360في مدرسة یوجد   

           احسب عدد البنات ثم عدد البنین

   4 التمرین

جد عدد خفقات جناح ،  خفقة 15یخفق جناح حمامة في الدقیقة الواحدة حوالي           
      12min              ،     27min     ،       10min  :الحمامة في

   الوضعیة اإلدماجیة

 ، أحیط بثالثة ضفوف من األسالك  M  12  و عرضھ M 75حقل مستطیل الشكل طولھ 
  .  عمودًا حدیدّیًا 66ٌة على الشائكة  ُمثبََّت

 ما ھو طول الّسلك الُمْسَتْعَمل ؟  .1
 ؟  DA 58: ما ھو ثمن الّسلك الُمْسَتْعَمل إذا علمَت أّن سعر المتر الواحد ھو  .2
و أجرة العّمال  DA 240: ما ھي ُكلفة تسییج الحقل ِعْلمًا أنَّ ثمن العمود الواحد ھو  .3

  ؟ DA  1400: ھي 
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 13االمتحان رقم 
  
  

    التمرین األول

.            OM وطول نصف قطرھا ھو طول قطعة المستقیم Oارسم الدائرة التي مركزھا النقطة 
                                                                            O رأسھا COBارسم زاویة قائمة 
   لرسم الزاویة القائمة؟ Cكم وضعیة للنقطة 

    2التمرین     

                      ابة البسط المناسباكمل بكت

    

    3التمرین    

  رتب الكسور التالیة ترتیبا تصاعدیا

         

    4التمرین    

ماھي المسافة التي ،  في المرحلة الثانیة1200m في المرحلة األولى و4kmقطع دراج 
  قطعھا الدراج؟ 

   یةالوضعیة اإلدماج  

  حیث أن بعدي أرضھ،  في الیوم الواحد یحرث فالح مساحة من  أرضھ مقدارھا
900m 200 وm                                                                                                                   على التوالي 

                                                                        ha ثم a: برا عنھا بـ أحسب مساحة األرض الكلیة مع
                                                                                            كم من یوم یلزمھ لحرثھا كلھا ؟

   دقيقة ؟45و ساعات 7كم ساعة تلزمه اذا كان يشتغل كل يوم 
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 14االمتحان رقم 

  

  1التمرین 

 أوجد المسافة بین 108km/h بسرعة 35minقطع دراج المسافة بین مدینتین في مدة 
  المدینتین                                                        

     2التمرین 
                   g90 كمیة السكر في الحلوى ھي   ،  g360   صنعت سیدة قطعة حلوى كتلتھا 

                                         ما ھو الكسر الذي یمثل نسبة السكر في الحلوى؟
  3 التمرین

  : رتب ترتیبا تنازلیا األعداد اآلتیة

 0,5  ،  50   ،   50,5  ،  50,05    ،  55,05    ،   55,5   ، 5                                                  

    4 نالتمری

   29 واألصغر من 6 األكبر من 3ھي مضاعفات العدد  ما

  :من بین األعداد التالیة استخرج األعداد الزوجیة  

 59 ، 254 ، 201 ، 3502 ، 1008 ، 65، 196   

               .......=14÷1458  .    ........=17÷451: یلي  أنجز ما 

   الوضعیة اإلدماجیة

 للقنطار الواحد یحتوي الصندوق الواحد 450daبرتقال بـ  صندوقا من ال20اشترى تاجر 
                                                                                      .   25kgعلى 

ھو وزن البرتقال بالقنطار؟                                                                               ما
ھو ثمن شراء البرتقال؟                                                                                     ما

 من ثمن الشراء                                                                               %5كلفھ نقل البرتقال 
 شراء البرتقال                                                      أحسب مصاریف  النقل  ثم أحسب كلفة

                                                                      150da: باع التاجر  الصندوق الواحد بـ
                 ھو ثمن بیع كل البرتقال؟                                                         ما

  كم ربح التاجر؟
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 15االمتحان رقم 
  

  

  1التمرین 

   في الیوم الثاني72.4KG من السكر في الیوم األول و 57KGباع تاجر 

   من السكر قبل البیع ؟157.5KGأحسب كمیة السكر الباقیة اذا علمت  أن التاجر كان یملك 

      2التمرین 

   یملؤه صاحبھا كل یومین40Lسعة خزان سیارة 

   أیام؟8میة البنزین المستھلكة في ھي ك ما  * 

   ؟22.25DA وما ثمنھ إذا كان اللتر الواحد منھ   * 

    3 التمرین

 3cm   تبعد عنھ بـA وعلم النقطة Dارسم مستقیما 
   B في النقطة D ویقطع المستقیم Aارسم مستقیما یشمل النقطة 
 Cھ في النقطة  ویقطعD ویكون عمودیا على المستقیم Aارسم مستقیما یشمل النقطة 

  ماذا نسمي الشكل الناتج عن تقاطع  ھذه المستقیمات ؟
    4 التمرین

   قاصدا مكان عملھ فوصل إلیھ  على الساعة8h 14minانطلق محمد من بیتھ على الساعة  
9h 11min      -أحسب مدة تنقلھ    

  

  الوضعیة اإلدماجیة
  

أحاطھ بسیاج وترك ، لھ  وعرضھ نصف طو168mیملك فالح حقال مستطیل الشكل طولھ 
   5m بابا عرضھ

  أحسب مساحة الحقل * 

  احسب طول السیاج  * 

  da 11.36ابحث عن ثمن السیاج اذا كان سعر المتر منھ  * 
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   1التمرین 

                      ماھو؟  أحد األعداد التالیة یساوي الكسر  ) 1

72.100     ،      0.72 ،         7.2     ،     7.02    ،     7200  

  :  أنقلھ 5.06أحد الكسور التالیة یساوي العدد  ) 2

                 56                   100                       506                   506   

                 10                   56                         100                    10  

  2التمرین 

. في كل صف نفس عدد التالمیذ ،  صفا 15وقفوا لتحیة العلم في .  تلمیذ 180 في المدرسة 
  ما ھم عدد التالمیذ في كل صف ؟ 

  3 التمرین

 1h بعد مرور  B فوصل الى المدینة 13h 45min على الساعة Aانطلق قطار من المدینة 
13min  

   ؟Bالقطار الى المدینة كم یكون الوقت عندما یصل 
  

   الوضعیة اإلدماجیة

   لترات من الحلیب 5 من الجبن نستعمل ( kg 1 )لصنع كیلو غرام واحد 

   .  لترا من الحلیب یومیا لصنع الجبن70یستعمل اللبان 

  . دینارا 50ثمن كل قطعة  .  140gیباع الجبن على شكل قطع ذات 

  ا اللبان یومیا ؟ما ھو عدد قطع الجبن التي یصنعھا ھذ ) 1

  ما ھو المبلغ الذي یجمعھ ھذا اللبان من بیع الجبن خالل األسبوع ؟  ) 2

   16 االمتحان رقم
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   1التمرین 
  

  4cm حیث یكون البعد بینھما  BوAثم عین علیھ النقطتین  ) (oارسم المستقیم 
   في منتصفھا]A.B[ ویقطع القطعة (o) حیث یكون عمودیا على (n)ارسم المستقیم 

   ؟(n) والمستقیم Aنقطة مالبعد بین ال
  

  2 التمرین
  

  .  وردات 8یرید تشكیل باقات في كل باقة .   وردة 150عند بائع أزھار  
  ـ ما ھو أكبر عدد من الباقات التي یمكن تشكیلھا ؟

  

   3 التمرین
  

  :أنجز مایلي
4h 12min 12s – 45min 24s =                     2h 22min + 3h 47min =  

4min 10s – 1min 53s =                           41min 55s + 1h 23min =  

  4التمرین 
  

  :اكتب األعداد العشرّیة على شكل مجموع كسر و عدٍد طبیعيٍّ 
226.17 ، 35.06 ، 230.212 ، 40.6 ، 1.19.   

  

  الوضعیة اإلدماجیة
  

  . یرید رجل تغطیة فناء منزلھ ببالط من نفس النوع 
  ( m 8 ) متر 8  وعرضھ ( m 10 ) متر 10یل طولھ الفناء على شكل مستط

  . بالطة25 یلزم  ( m2 1 )لتغطیة متر مربع واحد 
  ما ھو عدد البالط الالزم لتبلیط ھذا الفناء ؟

 .  بالطة 50تحتوي كل علبة على ، تباع البالطات في علب 
  م ؟ كم یدفع ھذا الرجل ثمن البالط الالز.  دینار 1500وثمن العلبة الواحدة 

  

  

   17 االمتحان رقم
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   1التمرین 
  

    ما ھو رقم اآلحاد في كل من األعداد التالیة ؟ 
       150.24     ،   5.05    ،    204.15    ،    15.024     

  .اكتب على شكل كسر كل من ھذه األعداد 
  

   2التمرین 
  

  . جوھرة 2468 جوھرة وعند سعاد 2463  عند مریم 
  . جواھر 10  ترید كل منھما صنع عقود ذات 

    أي البنتین یمكنھا صنع أكبر من العقود ؟ 
  

   3التمرین 
  

كم أصبح سعر الفستان  % . 10خفض التاجر سعره بـ  .  دینار 1500  سعر فستان 
  بعد التخفیض ؟ 

  

  4التمرین 

   كان مملوًء بالبنزین، ،L 50سعة خّزان سّیارة صغیرة 

  .  لترات و نصف3استھلكت منھ 

 نزین بقَي في الخّزان ؟كم لترًا من الب •
  

  الوضعیة اإلدماجیة
  

  . معلمین 10 تلمیذ و 120شارك فیھا ،   نظمت مدرسة رحلة 
  .  راكبا 45 استأجر المدیر حافالت لنقل المشاركین تتسع كل حافلة لـ 

  ما ھو عدد الحافالت الالزمة لنقل كل المشاركین ؟  •
 150 دینارا وكل معلم بمبلغ 50 لدفع ثمن استئجار الحافالت شارك كل تلمیذ بمبلغ

  .  دینار 900 اإلدارة تدینار ودفع

 ما ھو ثمن استئجار الحافالت ؟       

   18 االمتحان رقم
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   1التمرین 
  

  :  انقل و أنجز كل عملیة من العملیات التالیة 
  ......=  ×54 457... ..        = + 42.52 245.75 .....      =  73   -  958   

 

    2التمرین 
  

   12.7  و   12.5عددا عشریا محصورا بین     اكتب 
   9.16   و   9.15 اكتب عددا عشریا محصورا بین   

   23    و   22اكتب عددا عشریا محصورا بین      
   

   3التمرین 
  

   من السكر kg5 من البرتقال وkg 6أرادت األم أن تحضر المربى فاستعملت
ھو وزن   ما-.kg 2.56لطھي بـ  ھو وزن الخلیط؟؟ ینقص وزن المربى عند ا ما. 

  المربى المحصل علیھ؟
  

  4التمرین 
   7dg  8gلوزن قطعة كبیرة من الجبن وضع التاجر على كفة المیزان المعاییر التالیة

5kg.  
  وزن الجبن بالغرامات ثم الدیكاغرام ؟  ما

   الوضعیة اإلدماجیة
ثمن الثاني دینار و1564.23 االب قمیصین ثمن األول ىاشتر            
  .دینار 1322.3

               مالفرق بین ثمن القمیصین؟ 
  كم دفع اآلب لشراء القمیصین              

فكم یرجع لھ البائع.دینار 1000           إذا أعطى للبائع ورقتین ذات  
 
 

   19 االمتحان رقم
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  1التمرین 

  ؟25ي العدد   ف05        كم مرة یتكرر الرقم 

  ؟45 في العدد 09كم مرة یتكرر الرقم         

  2التمرین  

         رتب األعداد العشریة اآلتیة من األكبر إلى األصغر

0,50 - 50,05  -  0,05  - 05,00 - 1,05 - 05,10   

  3التمرین 

  cm 6ھو  ]  O، A [  حیث طول القطعة A و Oنقطة D عّلـــم على مستقیم   

  ماًً عمودیًا على قطعة المستقیم بحیث یكون منصفًا لھا ؟ارسم مستقی

  و المستقیم العمودي؟Oما ھو البعد بین النقطة  

 4التمرین 

     أكتب النتائج دون إجراء العملیات

 =...........100×15     =..........  52 × 100     =.........1000 × 8  

 =...........10 × 23      =...........20 ×37     =.........   4 × 200  

       الوضعیة اإلدماجیة

 أطفال الحافلة ، إذا علمت 6    في رحلة خارج المدینة استقلت العائلة المكونة من األبوین و 
  . دینارًا وثمن تذكرة األطفال نصف تذكرة الكبار800أن ثمن التذكرة الواحدة ھي 

    ماھو ثمن تذكرة األطفال؟ •

 األبوین؟ماھو ثمن تذكرة  •

   ماھو المبلغ الذي تدفعھ العائلة؟ •

 20االمتحان رقم 
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 1االمتحان رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
    فھم النص

 ھات عنوانا مناسبا للنص .1
  ، الخالبتشتھي :  مفیدةاشرح كل كلمة و ضعھا في جملة .2
اذكر بعض فوائد التمر التي ذكرت في النص                                                          .3

   بناء النص 
  التمر أكثر الثمار فائدة لعل:   أكتب جملتین على ھذا المنوال

    لغة النص
 أعرب ما تحتھ خط في النص )1
                                                         : العبارة التالیة اضبط بالشكل  )2

 وقد  كان النخیل مصدر وحي و إلھام للشعراء 
   المؤنثحول ما بین قوسین إلى المفرد  )3
   اسما مفردا مؤنثا                       -   جمع تكسیر   -جمعا مؤنثا سالما     : استخرج من النص  )4

      الوضعیة اإلدماجیة
   

من ھذه الفوائد  وما ھي  النصائح التي  ا تعرفھ للشجرة عموما فوائد كثیرة  اذكر م
  الصفة  وأسلوب النداء : مستعمال ، تقدمھا  للمحافظة على ھذه الشجرة  

  

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

تشمخ في واحاتنا و تمنحنا التمر الشھي ، و لعل ،  باسقةشجرة النخلة 

 بما یحتاج إلیھ من  حرارة اإلنسان أكثر الثمار فائدة ، فھو یزود التمر

وقد  . س ، ولقیمتھ الغذائیة فوائد ال تحصى ولھ مذاق طیب تشتھیھ النف

 فتغنوا بمنظره الخالب و (كان النخیل مصدر وحي و إلھام للشعراء، 

  )تـفننوا في وصفھ  عبر العصور 
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 البناء الفكرّي  
 .ھات عنوانا مناسبا للّنّص  -     
 :أربط الجملة بما یناسبھا الستكمال المعنى -     

 .بلٌد متخـلــٌّف إن الجزائر -                               بلٌد فقیٌر 
  . بلٌد رائع المناظر-                                              

 استنتج الّصفة المناسبة لصحرائنا -      
 .ُمـــملـــٌّة .             ضّیقٌة صحراء الجزائر - .         شاسعٌة
 .كثیفةال– الجنوب: ھات أضداد الكلمات        -

  البناء اللُّغوي
  القادم -  المتنوعة-بلد  .أعرب ما تحتھ خّط في الّنّص - 
 .و غّیْر ما یجب تغییره...........) فأینما توجَّھ الّزائرون(ابدأ الجملة التي بین قوسین بـ  -
 .اسم ممدود: استخرج من الّنّص - 
 .................ألّن..........الجزائر علي  ُكتَبْت الھمزة في كلمة: أكمل - 

  المتمّیزةبیةرالمغُتَعّد الجزائر من البلدان :  الوضعیة اإلدماجّیة
   .أھّم المناخات   *. الموقع الجغرافّي: *صفــَْھا وصًفا دقیًقا معتمًدا على.

  مستعمًال بعض الصفات و خبر إّن جملة بنوعیھا

 2االمتحان رقم 

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

اآلثار، فُھو   یزخُر بروائع المناظر، ویكتظُّ بجمیل المشاھد و عظیمبلٌدإّن الجزائَر 
واحل ، و الّسالمتنوعةبالغابات  یستقبُل زائره بالّسھول الشاسعة، و الجبال المغطــّاة

 .الشواطئ العدیدة ذات الّرمال النــّاعمة الُمْمتدة على ضفاف البحر المتوّسط، و
الّرمال الالمعة   إلیھا بكثبانالقادمَ أمــّا الّصحراُء فھَي عروُس الجنوب تستضیُف 

الّتجوُّل للتمتُّـع بمنظر غابات  كأّنھا أكواٌم مْن دقیق الذھب ، و تْرغُمھ واحاُتھا على
التي تُسرُّ الناظریَن، وُیمّتُع َخریُرھا السَّامعیَن،   الكثیفة، و بصفاء المیاه العذبةالّنخیل

حنیُنھ  الزائُر في بلدي یكتشُف الَبھاَء، ویتمتَُّع بروعة الجمال، و ُیعاوُده فأینما توجَّھ(
 ُ.)كّلَما غادر الجزائَر للرُّجوع إلیھا ثانیًة
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.  

  

  

  

  

  
  

  البناء الفكري
  شریة ؟متى یصیب الھالك الب )2
 :  مفیدة ة في جملتین التالیتین ووظف كل منھمااشرح الكلم )3

   التعـاون ، الھـالك                  
       زوالھ-    جماعة     -النجاة  :     ھات أضداد الكلمات التالیة من السند  )4

  البناء اللغوي
   . استخرج من النص اسما مرفوعا و بین سبب رفعھ )1
 .  النص  ما بین قوسین في شكلأ )2
  . المخاطبینجمع :  في النص إلى حاضنتینحّول العبارة التي بین  )3
 :أكمل كتابة الكلمات التالیة بكتابة التاء  )4

  .....  مبارا.....     الممرضـ.....             البیـ

        الوضعیة االدماجیة
  

  .شاركت في تطوع ما مع أناس في حّیكم    
مستعمال جملة صف ھذا التطوع مبینا الفائدة منھ ، تطر  عن عشرة أستقلأكتب فقرة ال 

  .تعجبیة مسطرا تحتھا 

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

و { و بھ تحیـا الجـمـاعـة ، الفـردت بقـائھ ، بـھ یحیـا  في المجتمع من مقِوماالتعاون
إلینـا إّال بعد أن ) یصل(لو دققنـا النظـر في كل شيء نستخـدمـھ لوجدنـا أنھ لم 

، ویمكن أن نتصور قدر التعاون في المجتمع }في إنتاجھ ) الكثیرة(تضافرت األیدي 
مد یده إلى شيء من عمل ، و لو تصورنا أن كل فرد بدأ یعمل وحده ، ودون أن ی

 جدارو لھذا یبدو المجتمع كأنھ ) . البشریة(غیره الشك أن الھالك سوف یصیب 
: " متین و ما األفراد فیھ إّال حجارة صماء ، وقد حث اهللا تعالى على التعاون بقولھ 

  " .و تعاونوا على البّر و التقوى و ال تعاونوا على اإلثم و العدوان 

 3االمتحان رقم 
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  البناء الفكري

 ھات عنوانا مناسبا للسند                                                                               *     
   في جمل مفیدةاشرح الكلمات التالیة ثم قم بتوظیفھا  *     

    وھبتك - ناضلت –ندرك                   

  ھات أضداد الكلمات التالیة من السند   *    

      الموت-  عاّقا   -تحزن                

  البناء اللغوي 

    الكلمات التي تحتھا خط في النصعرب  أ-   

    .كلمة زھرة الموجودة في السند و علل ھذه الحركة  بین حركة -   

                                                                                    أشكل الجملة التالیة شكال تاما  -   
                                                    ** إنھا المرأة التي شقیت و ناضلت طویال لترتاح أنت و تسعد **
  ة بین قوسین في النص إلي جمع المذكر السالمحول الجملة الوارد -

          الوضعیة اإلدماجیة

حاال و أسلوب نداء   مستعمال  عن األم و فضلھا علي األبناءا سطر12-8ما بین تحدث في 
  .ھما  كل منمسطرا تحت

 4االمتحان رقم 

ة في ھذا ی قیمتھا الحقیقأن ندركردد على ألسنتنا دون تت األم ھذه الكلمة التي كثیرا ما
الوجود ، فھل سبق لك بني أن فكرت في ھذا المخلوق الرائع الذي تنبثق الحیاة من 

  عطفھ و حنانھ ؟

 التي وھبتك زھرة  التي شقیت و ناضلت طویال لترتاح أنت و تسعد و ھيالمرأةإنھا 
   .حیاتھا دون أن تنتظر منك ردا لجمیلھا و فضلھا علیك

 ))فأحرص بني كل الحرص على أن تكون ابنا بارا بوالدتك ((
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   البناء الفكري

  . استخرج من السند ثالث مفاھیم تشرح حب الوطن -)1

  . تحصیل –ینتسب :  الكلمتین في عبارتین من إنشائي  أوظف ھاتین-)2

  : رتب الجمل حسب تسلسل معانیھا في السند بوضع األرقام أمامھا -)3

  . التالمیذ المجتھدون في العلم یبنون مجد الوطن           -     

  . الصناع الذین یتقنون عملھم یخدمون الوطن              -     

  . النساء اللواتي یربین أوالدھن یرفعن شأن الوطن            -     

   البناء اللغوي

  . أعرب ما تحتھ خط في السند -)1

  .و غیر ما یجب تغییره   حول ما بین قوسین في السند إلى المفرد المؤنثة ،-)2

  .......................كتبت الھمزة في آخر كلمة النساء ألن:  أكمل -)3

 أنت تلمیذ في السنة الخامسة ، ومقبل على امتحان نھایة مرحلة التعلیم ضعیة اإلدماجیةالو
  . إلى السنة األولى متوسط ھذه السنة إن شاء اهللا لالنتقالاالبتدائي وتستعد 

   بإتقان أعمالھم كي یبرھنوا على حبھم لوطنھم ، مستعمال  أكتب فقرة تنصح فیھا زمالئك
  .مسطرا تحتھ، ل الفعلیة و فعل األمر الجم ، االسمیةالجمل 

 5االمتحان رقم 

د عل  ى ال  شفاه ،وإنم  ا عم  ل مثم  ر، وأداء للواج  ب      َّال  وطن كلم  ة تت  رد  َّ    ل  یس ح  ب 
  قـ ـدرٕ وطنھ ھو من یبذل جھ ده فیم ا یرف ع   َّیحـبإن الذي  .  وتضحیة في ساعة العسر     
ل  صناع ال  ذین یتقن  ون أعم  الھم یخ  دمون وط  نھم ویحبون  ھ،    األم  ة الت  ي ینت  سب إلیھ  ا فا 

والتالمی ذ ال ذین   ( الالئي ی ربین أوالدھ ن عل ى الف ضیلة وی رفعن ش أن أم تھن ،               النسـاءو
  .، وبذلك یبرھنون على حبھم لھا ) ون في تحصیل العلم یبنون مجد بالدھم َّیجد
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                                                                                         البناء الفكري ــ 
  ــ ھات عنوانا للنص 1
  . استخرج عبارة واحدة تدل على ذلك ــ تحدث النص عن جمال الجنوب 2

  ة على ھذا المنوال  أكتب جمل– 3 

 ما أروعك یا وطني وما أبھاك                   
   البناء اللغوي ــ

  *                                    اسم فاعل  -  صفــــة  - ظرف مكان *  من النص استخرج ــ  1
 حّول العبارة الموجودة في النص بین قوسین إلى المفـــرد ــ 2
  خط في النصــ أعرب ما تحتھ 3 

  .....................**عالمة الرفع في المثنى ھي ** أكمل الجملة   - 4 

  الوضعیة اإلدماجیة

، طلب منك أخوك المغترب أن تكتب لھ رسالة تصف  بعد عودتك من رحلة أثارت إعجابك
 . فیھا ما شاھدتھ

صفة وحاال  : لما جلب انتباھك مستعمال وصفا تضمنھا أسطر 10 ال تقل عن رسالة اكتب
 . مسطرا تحت كل منھما

 6االمتحان رقم 

    نظمھا نادي الرحالت التابع لمدرستنا رحلة حو الجنوب ، فيانطلقت بنا الحافلة ن
المساحات الشاسعة من وطننا العزیز المزینة بلوحات طبیعیة  تلك فشّدت أنظارنا

 ترى الكثبان في حلتھا الذھبیة وواحات النخیل مشّكلة. الروعة والجمال  غایة في
خالبة التي استوقفتنا لبعض بھذه المناظر ال فسررنا( . الناظرین حزاما أخضرا یسر

في  محفورة  ال شك وأنھا ستظل) صور تذكاریةاللتقاطالوقت منتھزین الفرصة 
 .ذاكرتنا

 . ما أروعك یا وطني وما أبھاك ، دمت عزیزا مقتدرا
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  البناء الفكري

  . ھات عنوانا مناسبا للنص –أ 

  .یعلم ـ الفوز ـ یجازیھ :  ھات مرادفات الكلمات التالیة من النص -ب

  .الفشل ـ یقوى ـ كسلھ :  ھات أضداد الكلمات التالیة من النص -جـ 

   البناء اللغوي

  مكتوبة على النبرة ؟" افئھیك"  لماذا جاءت ھمزة –أ 

  . أعرب ما تحتھ خط في النص –ب 

  . حول ما بین قوسین في النص إلى جماعة الغائبین -جـ 

    **أجرب.....أتعلم .....أجتھد **  أكتب األفعال التالیة في األمر   –د 

  الوضعیة اإلدماجیة   

ح و أھمیتھ في  تتحدث فیھ عن أسباب النجا سطرا 12 – 10 ما بین  أكتب موضوعا
مستعمال جملة استفھامیة ، أفعال أمر في كثیر من عباراتك  حیاة الفرد و المجتمع موظفا 

   .مسطرا تحتھا

  
  

 7االمتحان رقم 

ف ال أعر........ال أقدر :  من نفسـھ ال یعرف ھذه الكلمـات الثالث الواثُق
  .أجرب .....أتعلم .....أجتھد : مستحیل ، فھو یتغلب علیھا باألفعال اآلتیة .........

بالنفس توصل إلى النجاح طالما كانت إرادتھ قویة ، فال ییأس أو یضعف ، الثقة إن 
  ) . ، و یكافئھ ربھ على صبره و اجتھاده الناسیحترمھ ( و بالتالي 

  فھل أنت یا صغیري واثق من نفسك ؟
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  البناء الفكري

                                                                   اختر عنوانا مناسبا للنصـ    1    
            نباشر ـ یعكرون :  ثم وظف في جملة مفیدة كل كلمة مما یأتيشرح   2  -  

  البناء اللغوي

   أنوي ـ غبت ـ یصل)  أنت ، ھو ( ینـ صرف األفعال اآلتیة في الماضي مع الضمیر 1   

  .بین سبب نصب كلمة واقفا المسطر تحتھا في النص  – 2  

  المثنى المذكر خاطب بالعبارة التي بین قوسین في السند - 3  

   ))إن لم تقطعھ قطعك الوقت كالسیف(( العبارة التالیة أشكل - 4  

      اإلدماجیة الوضعیة

لك صدیق في السنة الخامسة ابتدائي یتغیب عن المدرسة كثیرا، وال یراجع دروسھ وال     
 .وقتھ یحترم

موظفا فعل األمر . اناكتب رسالة تنصحھ فیھا وتبین لھ أھمیة الدراسة والوقت في حیاة اإلنس
  .مستعمال النداء مرة واحدة مسطرا تحتھ 

 8االمتحان رقم 

مغریات  ال تؤخرني.أذھب كل یوم إلى المدرسة:  تعبیره فقالیسرد اـًـواقف عليكان 
 الذین یصلون متأخرین أحب التالمیذأصل إلیھا في الوقت المعین، ال  . الشوارع

                 ألنھم یعكرون صفو الدرس، ویضیعون أوقاتھم وأوقات رفاقھم سدى
  أعتذر لدى المعلم صادقا مخلصاألسباب قاھرةإذا غبت عن المدرسة أو تأخرت 

     فأقدم واجباتي وأقرأ درسي. وعندما ندخل الصف نباشر العمل. وأحیي رفاقي
وفي  .نجدد بھ نشاطنا ي الساعة العاشرة نخرج إلى الفناء ونأخذ قسطا من الراحةف 

رفاقي   حین أصل إلى منزلي أقوم معالمساء نغادر المدرسة قافلین إلى البیت،
 . ببعض األلعاب المسلیة، ثم أدخل غرفتي ألحفظ دروسي وأحضر فروضي للغد

، )اجتھدوا في دروسكم، واعملوا بجد لتحققوا النجاح ویفخر بكم وطننا (،فـیا رفاق
 . تنسوا أن الوقت كالسیف إن لم تقطعھ قطعك وال
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  . أعط عنوانا مناسبا للنص- 1:        فھم النص

   ما الحالة التي وجدت علیھا الغریقة بعد إنقاذھا ؟-2                    

  . استخرج من النص كلمة وضدھا -3                    

   :  بناء النص

  . و جمعا مذكرا سالما – اسما مقصورا –ظرف مكـان  :  استخرج من النص-1  

  ..........  حتى.........ما زال :  أكتب جملة على ھذا المنوال  -2  

  أحّیـة أم مّیتـة ؟         :   ماذا تفید الھمزة في الجملة اآلتیة -1 : لغة النص

    .لى المفرد المذكـر، وغیر ما یجب تغییره  حول العبارة بین قوسین في النص إ-2          
   .استخرج من النص حاال مفردا و حولھ إلى حال شبھ جملة -3

      الوضعیـة اإلدمـاجیـة

       في فقـرة ال تتعــدى اثنـي عشـر سطـرا ، اطـرق مظھـرا من مظـاھـر التضـامن و 
   .  تحت العبارات الدالة على التضامن أسلوب نھي مسطرا : التآزر بین المـواطنین مـوظفـا 

  

    9 حان رقماالمت

 على نـور القمـر طفلـة أمـام الّنھـر ، تشیـر بیـدھـا نحـو المـاء و  مروان رأى
 في تتخّبـطحیث تشیـر ، فإذا امـرأة مفزوًعا فنظـر      ! أّمـاه   !  أّمـاه :تصیـح 

لّنـاس و انتشـر اجتمـع كثیـر من ا إال لحظـات حتى و ما ھي. المـاء تخبُّـَط الغـرقى 
السّبـاحـون في البحـر ، و ما زالـت فتـرات ظھـور الغـریقـة و اختفـائھـا تّتسـع شیئا 

فھبـط السّبـاحـون وراءھـا ، و لبثـوا طویـال (فشیئا حتى غـابت عن األعیـن ، 
، وال أحـد )  حینا آخـر ، ثم ظھـروا یحملـونھـا على أیدیھمیغوصونیطفـون حینا و 

 أم مّیتـة ؟                              ھي حّیـة یعلم أ
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                               أمام الخاطئة ) خ(أمام اإلجابة الصحیحة و عالمة ) ص( ضع عالمة - 1  : البناء الفكري-
                               ...........      س المعلم تالمیذه دّر -               ج   ........أنب المعلم تالمیذه -ا   
 .............                                      وّدع المعلم تالمیذه -د .........       م المعلم نصائح لتالمیذه قّد -ب 
  أستطیع  كلمة استخرج من النص مرادف - 2

                                                . َأْجَھُل – َسْھٌل –تقبلكم  أس      : السند ھات أضداد الكلمات التالیة من-3 
  : أمأل الجدول بالمفردات المناسبة من السند  :  البناء اللغوي-

 خبر أن منادى مفعول بھ

   

                                          لو خاطب المعلم بالعبارة التي بین قوسین تلمیذا واحدا ماذا یقول * 
  . أعرب ما تحتھ سطر في النص * 

   : الوضعیة اإلدماجیة

تخیل إنك أحد التالمیذ الذین خاطبھم المعلم و تأثرت بما قال فرفعت یدك بعد أن أنھى كالمھ 
و سطر وظف في خطابك النداء و المفعول بھ . متأدبا مستأذنا لترد ماذا قلت لھ و لزمالئك 

   . تحتھما

   10 االمتحان رقم

فلم . أي أوالدي ال تخرجوا كتبكم الدراسیةقال المعلم لتالمیذه في آخر یوم من السنة 
 صعب ، فكیف إن كان الوداعإن .  ألودعكم  و إنما أتیت  آت أللقي علیكم درسا

نعم یا أحبائي أحبكم  .أوالداالمودع صدیقا فكیف إن كان ولدا فكیف إن كانوا 
وتحبوني أنتم أحبتي فكیف أقدر أن أملك نفسي وأنا أودعكم وال أدري لعلي ال أراكم 

 و لكن( بعد الیوم إنكم ستشرفون في المستقبل على درجات السلم االجتماعي 
  )  .نصائحي ستبقى أمام أعینكم ال تقدرون أن تنسوھا أو تتغافلوا عنھا 
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  . ـ اختر عنوانا آخر للنص 1   فھم النص 

  . ـ عبر في جملتین مفیدتین عما یتخوف منھ األطفال 2               

  .األذى ، یصغون :  ـ وظف كل كلمة من الكلمتین اآلتیتین في جملة 3               

 من سؤالین إلى حوار یتكون" ال یصغون .....وقف ممثلو: "  ـ حول الفقرة 1  بناء النص 
  .وجوابین 

   تحتھ خط في النص أعرب ما ـ 1   لغة النص 

  :  المخاطب وغیر ما یجب تغییره  المؤنث ـ أسند العبارة التالیة إلى جمع2               

  "أي عالم تریدونھ لھم ؟ ... فكروا في أطفالكم وأحفادكم                      " 

  ؟  " اتالمؤتمر" ھمزة فوق الواو في كلمة  ـ لماذا كتبت ال3               

فرأیت جماعة من األطفال یتلفون ،     ـ قمت بزیارة إلى حدیقة عمومیة الوضعیة اإلدماجیة
 سطرا تصف فیھ 12   اكتب نصا ال یقل عن .األشجار فخاطبتھم معاتبا إیاھم  أغصان 
، اإلشارة   سمین من أسماءاألعمال مستعمال  ا عن ھذه  مبینا األضرار الناجمة، تصرفھم 

 واحد منھما  مسطرا تحت كل

   11 االمتحان رقم

  األطفال یخاطبون العالم 

وقف ممثلو األطفال یخاطبون قادة العالم في المؤتمرات الخاصة بحمایة كوكب 
نود لو نتحدث إلیكم حول مخاوف ، نحن أطفال من كل القارات : ... األرض قائلین 

لكن األھم ھو خوفنا أن معظم القادة ال  ، لدینا الكثیر مما نقول  ،  البیئةاألطفال على
  .غون یص

 من قریبونوالسبب أن األطفال ... ھو ما سمعتموه في مرات عدیدة : ما نرید قولھ 
ویعانون من المشاكل التي تحدث في العالم فكروا في أطفالكم ، األرض ومن البیئة 

وأن تتخذوا  ، أي عالم تریدونھ لھم ؟ نرید أن تضعوا خالفاتكم جانبا .... وأحفادكم 
  .سعداء قرارات تجعلنا أطفاال 
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    البناء الفكري–ا 

   التلوث؟ماذا یسبب -1    

  استخرج من النص عبارتین دالتین على التلوث ؟  -2   

   اذكر تصرفا عالجیا لھذه الظاھرة ؟  -3    

    البناء اللغوي–ب 

  : ا  اربط بسھم كل جملة بما یناسبھ-1   

    تلوث البیئة               تطلق غازات سامة-      

   المصـانع                 تجنب انتحار البیئة-      

   تصرفات وقائیة           یؤدي إلى أمرض مزمنة-      

  .  أعرب ما تحتھ خط في النص  -2   

نطقتك وماذا تقترح أكتب فقرة تتحدث عن مظاھر التلوث في م      الوضعیة اإلدماجیة   
  للقضاء علیھا 

   . مستعمال إن أو أخواتھا و الخبر شبھ جملة

   12 االمتحان رقم

                                                                         التلوث                                              
 البیئة والمحیط الذي یعیش فیھ اإلنسان ، یأتي من المصانع التي  تنطلق تلوثإن 

ویأتي أیضا من . ت منھا غازات سامة ، وفضالت مضرة باإلنسان والحیوان والنبا
المیاه القذرة ، واألوساخ المتناثرة في شوارع المدن والقرى مسببة تلوث البیئة 

 اإلنسان وھوال وبھذا ینتحر ومزمنة خطیرةوإصابة اإلنسان بأمراض 
یدري،وبأعمالھ ھذه یساھم كذلك في تدمیر المحیط تدمیرا یصعب عالجھ في 

فإن الكارثة  یع مسؤولیة الحفاظ على البیئــةالجمیتحمل إذا لم         .  المستقبل
لحل ھذه  وأنت عزیزي التلمیذ طرفا ایجابیا(حتما ستعم الجمیع دون استثناء ، 

                                                                         .،إذا تصرفت تصرفات وقائیة لتجنب كل ما یسيء إلى محیطك البیئي )المعضلة
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  أسئلة الفھم
  اختر مما یأتي العنوان المناسب ،ثم برر اختیارك-1

 واجبات الفرد في األسرة         مسؤولــیة الفرد               واجبات األسرة

   األســعد-یستمتع : ردتین اآلتیتین في جملة من إنشائك وظِّـْف كل مفردة من المف - 2
  استبدل كل كلمة مسطٌر تحتھا في الجملة اآلتیة بضدھا من النص  -3
 فضـــیلة بــــاللـــــین معـــاملة الناس 

  أسئلة اللغة
 :  أضبط بالشكل الكلمات المسطر تحتھا في الجملة التالیة-*
  ةاألسر أفراد أحـــّب طفـل یـا

   التالیة وبین نوع خبرھااالسمیة ة أكمل الجمل-*
 ................................................ األنانیة نتائجھا -

مرض زمیلك فعدتھ في البیت لالطمئنان على صحتھ ،فالحظت  -     الوضعیة اإلدماجیة
معاملة حسنة ،على حیث كان یتعامل مع أمھ وبقیة أفراد أسرتھ  االختالف في تصرفاتھ ؛

     .خالف ما عھدتھ منھ مع أصدقائھ

    تصرفات الصدیق خارج البیت وداخل البیت - تضمنھ)  سطرا12ال یقل عن (اكتب نصا  -
  . نصائح للصدیق  -   التأسف من ھذا االختالف في التصرفات -

 . وموظفا جملة تعجبیة وأخرى استفھامیة

من واجبات كل فرد في األسرة أن یعمل على أن یكون بیُتُھ المكان األسعد ، فإذا 
 رذیلًة فھي في –خارج البیت –الخشونة في المعاملة ، والقول ، واإلساءة  كانت

 .البیت أرذل

املون معھم ،فإذا وما یؤَسـُف لھ أن بعض الناس یتجملون في أخالقھم مع من یتع
بیوتھم تبدلت أخالقھم قسوًة وخشونًة ، وانقلب ذلك الصوت الھادئ  حلُّــوا في

في األدب ؛ وھذا االختالف في المعاملة یدلُّ على  المؤدب إلى قبح في القول ،وسوء
، وإنما ھو كالثوب الجمیل   أن الُخـُلـَق الجمیل لیس شیئا في نفوس ھؤالء الناس

 - بتصرف–أحمد أمین                    . رجوا ،ویخلعونھ إذا عادوایلبسونھ إذا خ

   13 االمتحان رقم
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 أسئلة الفھم
 .ج من الّنص العبارة التي تدّل على أن الشاب مؤدب استخر-أ

 . رّتب األفكار كما جاءت في الّنص-ب
  المسافرون یتدافعون للظفر بمقعد -    الشاب یكمل رحلتھ مرتاح البال -
  الشاب المؤدب یعطي مكانھ للعجوز -
 . على مھل- الشاغرة–امتطى :  اشرح الكلمات التالیة و ادخلھا في جمل مفیدة- ج

 :أسئلة اللغة
         صفة لفاعل        جمع مذكر سالم. حاال      استخرج من النص –أ 

  . اضبط الكلمات الموضوعة بین قوسین بالشكل التام-ب 
  : حّول العبارة التالیة إلى المفرد المتكلم-ج 

  .أخذ بیدھا في لطف ، و ألّح علیھا كي تجلس مكانھ
   الوضعیة اإلدماجیة

یئا ثمینا و أنت مسافر في الحافلة ،فالتقطتھ و فكرت في أخذه ثم تراجعت عن وجدت ش -
 . ذلك

  مبتدأ و خبرا مسطرا تحتھما ا  مستعمال سطر12 الى 8قّص ذلك في 
  
  

انفتـح  الحافلة،و أغـلق الباب األمـامي ،و ما ھـي إال لحظات حتى) الّسائق(امتطى 
وقت واحد ، و  الباب الخلـفّي فـتـدافع المـسافـرون یتزاحمون، یریدون الصعود في

 .د الشاغرة الحتاللھایجرون نحو المقاع
 و لّما ھدأ الّزحام قلیال ،صعدت عجوز على مھل فوجدت كّل األماكن مشغولة

تبدوا   لحالھا شاّب قاعدفتفطن، وظلت واقفـة في الممّر ) معدنّي(فأمسكت بعمود 
ألـّح علیھا كـي  علیھ عالمات النشاط و الحیاء ، فـقـام و أخذ بیـدھا في لطـف ، و

 .یجازیھ خیرا فارتمت على المقعد و ھي تدعو لھ اهللا أنتجلس مكانھ ، 
لقد قضت العجوز سفرھا في أمن و سكینة ، و نال الّشاب مقابل إیثاره و تعبھ 

  .الضمیر) راحة(

   14 االمتحان رقم
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   فھم النص

 . أعط عنوانا من سبا للنص–أ 
 . البرد–المالبس :  استخرج من النص مرادف كل من الكلمتین اآلتیتین–ب 
 . یخترع–المصدر :  ضع كل كلمة في جملة مفیدة-ـ ج
 .استخرجھا من النص.  في النص أدوات صنعھا اإلنسان لتساعده على العیش–د 

 : بناء النص
 .یخترع اإلنسان وسیلة رغبة في االنتقال : اكتب جملة على ھذا المنوال–أ 

 . استخرج من النص كلمات دالة على أسس النجاح–ب 
  :لغة النص

 . فعل ناقص–فعل مثال :  استخرج من النص –أ 
 منصوبة؟" وسیلة "  لماذا جاءت كلمة –ب 
 ؟"نجاحا " الكلمة تعرب  ذا ما-جـ 
 : أسند العبارة التالیة إلى الجمع المذكر–د 

 .أحس اإلنسان منذ أن وجد بضرورة العمل لیحصل على القوت
   :الوضعیة اإلدماجیة

 .ئما من سوء معیشتھفي أسرتك شخص ال یعمل ویشكو دا
أكتب ما قلت في فقرة ال   .ترید أن تتحسن حالتھ فأسدیت لھ نصیحة ذكرت فیھا فوائد العمل

 . سطرا مستعمال ظرف زمان والحال مع تعیینھما بالتسطیر12تتجاوز 

   15 االمتحان رقم

 أحس اإلنسان منذ أن وجد بضرورة العمل، لیحصل على طعام یأكلھ، وسرابیل تقیھ
 الحر والقر وسالح یدافع بھ عن نفسھ، وقد وجد اإلنسان أن األرض ھيمن 

 المصدر األول الذي یمكنھ من الحصول على الرزق فاشتغل بالزراعة،ثم ازدادت
 حاجتھ، ففكر أن ینسج ثوبا وأن یصنع آنیة للطعام وأن یخترع وسیلة رغبة في

 .یناالنتقال، ألنھ یرید التعرف على غیره والتعامل مع اآلخر
 ومن األخالق التي تساعد على النجاح في العمل نجاحا باھرا،التعاون واألمانة

 وقل اعملوا فسیرى اهللا عملكم ورسولھ:" واإلخالص واإلتقان لقولھ تعالى
 ."والمؤمنون
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 :فھم النص
 .ضع عنوانا للنص – 
 لماذا رثى الكاتب لحال البائس؟ - 
 ي یتالم؟لماذا كان الغن - 
 ما ھي النتیجة التي توصل إلیھا الكاتب عن حالة الغني والفقیر؟ - 
 .البطنة  –رثیت  –بائس     :اشرح الكلمات التالیة – 

 :بناء النص
 :بما یناسب دون تغییر في معنى الجملة) ما ( استبدل الكلمة المسطرة  – 

 . یشكو ذلك البائس الفقیرماوإنھ یشكو من األلم 
 . النص كلمة دالة على الزمنمنج استخر – 

 :لغة النص
 . مضاف إلیھ– فعال ناقصا - فعال مجردا –فعال مزیدا : استخرج من النص – 
 . ففثأت– الثراء – بائس –أمس   :علل كتابة الھمزة في الكلمات التالیة – 
 ) واضعا– الجوع –بائس .( اعرب الكلمات المسطرة في النص – 

 :إلى المثنى ثم غیر ما یجب تغییره) رجل( رةحول الكلمة المسط -– 
 . بائس فرأیتھ واضعا یده على بطنھ كأنما یشكو ألمابرجلمررت لیلة أمس 

 :الوضعیة اإلدماجیة
لو أعطى ذلك الغني ذلك الفقیر ما فضل عن حاجتھ من طعام ما شكا واحد منھما : قال الكاتب

 .سقما وال ألما
 .ح فیھا رأي الكاتب مستعمال التوكید أسطر تشر8اكتب فقرة ال تتجاوز 

   16 االمتحان رقم

فرثی ت    فرأیتھ واضعا ی ده عل ى بطن ھ كأنم ا ی شكو ألم ا،      بائسمررت لیلة أمس برجل 
وذھب ت إل ى    ، ففث أت عن ھ بم ا ق درت علی ھ، ث م تركت ھ       الج وع وس ألتھ ف شكا إل ي    لحال ھ  

 ی ده عل ى   واض عا  زی ارة ص دیق ل ي م ن أرب اب الث راء والنعم ة، فأدھ شني أن ي رأیت ھ          
ف سألتھ عم  ا ب ھ ف  شكا إل  ي    بطن ھ، وإن  ھ ی شكو م  ن األل م م  ا ی شكو ذل  ك الب ائس الفقی  ر،     

الفقی ر م ا ف ضل ع ن حاجت ھ م ن        كی ا للعج ب ل و أعط ى ذل ك الغن ي ذل        : البطنة، فقل ت 
 .طع                ام م                ا ش                كا واح                د منھم                ا س                قما وال ألم                ا    
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 : فھم النص
  .ضع عنوانا مناسبا للنص –  
 . یستھلك– خفیفة –الیسیر  :استخرج من النص ضد كل كلمة من الكلمات التالیة –  
 .ثم ادخل كل واحدة في جملة مفیدة اختر كلمتین من ھذه الكلمات - 

 . تعرفھابم یتمیز الجمل عن الحیوانات التي – 
  :بناء النص

  ما ھو المصدر الثاني الذي یتحصل منھ الجمل على الماء؟ – 
 .استخرج من النص الجملة التي تبین ذلك - 

 : لغة النص
 . فعال ناقصا– فعال أجوف –فعال مزیدا  :استخرج من النص –  
 . أیاما– مھیأ –الصحراء  :علل كتابة الھمزة في الكلمات التالیة –  
  .الكلمات المسطرة في النص ربأع –  
 :حول كلمة الجمل إلى الجمع في الجملة التالیة ثم غیر ما یجب تغییره –  

 .إن الجمل مھیأ للسفر في الصحراء ذلك أنھ ال یشرب مرات كثیرة
 : الوضعیة اإلدماجیة

 سطرا تصف فیھا 12اعتمادا على ما درست عن صحراء الجزائر، اكتب فقرة ال تتجاوز 
  المنطقة مستعمالجمال

 .إن و صفة مرفوعة

   17 االمتحان رقم

 ، فالمواضع التي بھا ماء بعیدة بعضھا ع ن بع ض،  سھالإن السفر في الصحراء لیس 
 .الج  و وم  ن الع  سیر الم  شي فیھ  ا، وأحیان  ا تق  وم زوبع  ة ثقیل  ة تثی  ر الرم  ل حت  ى یم  أل  

 ھی أ لل سفر ف ي ال صحراء ذل ك أن الجم ل ال ی شرب م رات        ولكن الجمل مع ك ل ھ ذا م  
 كثیرة، إنھ یشرب الكثیر من الماء م رة واح دة، وھ و یخت زن بع ض الم اء ف ي ج سمھ        

عن دما    عدی دة ب ال ش رب، وھ و    أیام ا لیستخدمھ عند الحاجة، ولذلك یستطیع أن یمضي 
  .یختزن الغذاء والجمل كما یختزن الماء.یأكل نباتات الصحراء ینتفع بما فیھا من ماء
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 :فھم النص
 . ضع عنوانا مناسبا للنص – 
 ما القوة التي یندفع بھا الصاروخ؟  - 
  . مجال– تأكدوا –المشتعلة  : استخرج من النص مرادف كل كلمة من الكلمات التالیة – 

 :اكتب جملة على المنوال التالي–     :بناء النص
ر العلماء الجسم المندفع من جاذبیة األرض فإنھ یظل في اندفاعھ وعلى سرعتھ بال إذا حر
 .نھایة

 :لغة النص 
   اسم– اسما موصوال - حرف استدراك–حرف توكید : استخرج من النص – 

   - ظرف مكان –اشارة 
  :أسند الجملة التالیة إلى المثنى المذكر – 

 .لقوانین الطبیعیةعزم العلماء على أن یستفیدوا من ھذه ا
 12اكتب فقرة من . النقال من اختراعات ھذا العصرالھاتفیعتبر   :الوضعیة اإلدماجیة

 .خبر إن جملة فعلیة وصلة الموصول مع تعیینھما بالتسطیر: مستعمال  سطرا تبین فیھا فوائده

   18 االمتحان رقم

 توصل اإلنسان إلى اختراع الصاروخ، وھو أداة في شكل السھم تندفع بالقوة
 النافوریة، ولكن سرعة الصاروخ والمسافة التي یستطیع قطعھا ظلتا خاضعتین

على  لشدة احتراق المواد الملتھبة المخزونة فیھ، كما أن لجاذبیة األرض تأثیرا
  .وخسرعة الصار

فإنھ  كان العلماء یعرفون نظریا أنھم إذا حرروا الجسم المندفع من جاذبیة األرض
صاروخا  یظل في اندفاعھ وعلى سرعتھ بال نھایة، وأیقنوا أن بإمكانھم أن یرسلوا
تخلص من  إلى خارج نطاق جاذبیة األرض، كما تنبھوا أیضا إلى أن الصاروخ إذا

كالقمر  ل في نطاق جاذبیة جرم سماويالجاذبیة واستمر في سیره فقد یدخ
 ....والزھرة

عزم العلماء على أن یستفیدوا من ھذه القوانین الطبیعیة وأن یرسلوا إلى الفضاء 
الصاروخ في االتجاه  األعلیین إلى البعد المطلوب وأخیرا یحدث انفجار ثالث فیدفع

  .المطلوب وبالسرعة المطلوبة
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 :فھم النص
 .اعط عنوانا مناسبا للنص – 
 .استخرج من النص ما یدل على ذلك. لمكانت القطة تعاني من شدة األ – 
 :استخرج من النص مرادف كل كلمة من الكلمات التالیة – 

 .تشفى وفي ــ لم أعرفھا ـ
 : بناء النص

 اختر الجواب الصحیح ثم علل كیف عرفت ذلك؟ – 
 . في الزمن الماضي– في الوقت الحاضر                 وقعت أحداث القصة 

 :نحو التالياكتب جملة على ال - 
 .تعود القطة إلى تسلیتي كلما ضاق صدري

 : لغة النص
 .استخرج من النص أخوات إن وعین أسماءھا - 
 :علل كتابة الھمزة في الكلمات التالیة - 

 . أفضع– بندائي –بھیئة 
 :اسند الجملة التالیة إلى الجمع المتكلم ثم إلى المثنى المخاطب –  

 .فأھمني ھمھا وأسرعت لعالجھا
 :الوضعیة اإلدماجیة

 .تخیل أن القطة التي تحدث عنھا الكاتب ھي قطتك
 أسطر تحكي فیھا كیف تعتني بقطتك حتى الشفاء وصف شعورك 10اكتب فقرة ال تتجاوز 

  . خبر إن شبھ جملة -    .الصفة -    :نحوھا مستعمال
 .مع تعیینھما بالتسطیر

   19 االمتحان رقم

خرجت یوما ویا لیتھا . ألیفة ونظیفة، تلعب معي كأنھا صدیق حمیمإن القطة 
 خرجت ألنھا عادت بھیئة أنكرتھا، نادیتھا ولم تحفل بندائي، وتأملت فیھا ما

  وما أفضع ما رأیت... فرأیت
رأیتھا مجروحة جرحا قبیحا وھي تقوم وتقع وتصطدم، فأھمني ھمھا 

 .یتي كلما ضاق صدريوأسرعت لعالجھا لعلھا تبرأ وتعود إلى تسل
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   20 االمتحان رقم
  

  

  

  

  

  

  

  

   البنـاء الفكــري 

  : ـجـمـلـة بــمـا یـنـاسـبـھـا السـتـكـمـال الـمـعـنـــى اربـــط ال ) 1

                                                    عــادت الـطـیـور بـعـد غـیـاب طــویـل    
  ول فـصـل الـربـیـعل    لح-   بحـثا عــن الـمـاء- فــرارا مـن الـحیـوانـات الـمـفـتـرسـة

  نـاصـــع    -    نــــــــوم  : الـكـلـمـتـیـن الـتـالـیـتـیــن مـــن الـسـنــد ھــات مــرادف ) 2

    انخـفــض  -بـكـاءھــا :  ابحث عـــن ضـد الــكـلـمـتـیــن الــتـالــیـتـیــن مـن الــسـنــد  ) 3

  اعـــرب مــا تـحـتــھ خـــط فــي الــســنــد  ) 1    :البناء اللغوي 

  :نــد الـجـمـلــة الــواقــعــة بـیـن قــوســیــن فــــي الــسـنــد إلــى الــمـثـنــــى اســ ) 2

  خــضــراء  -   الــھــادئ -:  علل كتابة الھمزة في الكلمات  ) 3

قــصـدت غـابـة فــي یـوم ربـیـعـي بـھـیـج ، فـسـاءك تــصـرف    :الوضعیة اإلدماجیة
دمــت لـھـم نــصـیـحة تـدعــوھــم فــیـھــا لـلـمـحـافـظـة عــلــى بـعـض أصـدقـائـك فـقــ

تـحـدث عــن ھــــذه الــتــصــرفــات الـــســیـــئـة،والــنــصـــائـــح الــــتي    .الـبـیـئــة 
  .قــــدمــتــھـــا لــھــم،مــســـتــعــمــال فـــعـــل األمــــر وأســــلــــوب الـــنـــداء

  الـفــصـــل الـبـھـیــج

 مــرسـل ـة اسـتـیـقـظـت الـطـبـیـعــة مــن سـبـاتـھـا الـعـمـیـق ، وأشــرقـ ـت الـ شـمـس       
  .بــ  سـمـاتـھـا ، تـدع  ـو الـجمـیـ  ـع إلـ  ـى االحــتـف  ـال بــھـ  ـذا الـفـ  صـــل الــجـمـی  ـل       

بـع  ـد غـی  ـاب طـوی  ـل ، وتــعـال  ـى شـ  ـدو الـبـالبـ  ـل ، وتــزیـن  ـت   عـ  ـادت الـطیـ  ـور 
 مـخـتـلـف   ـة ةاألشــجـ   ـار بـالـب   ـراعم وتفتح   ت أكمامھ   ا ، وب   دت األزھـ   ـار بــدیـع   ـ   

 ض إلـ      ـى الـحـق      ـول لـیـفـلـح      ـوا األر  الــفـالحـ      ـونوخـ      ـرج  (  .األلــ      ـوان 
، وقـــ   صـــد الــنـ   ـاس الـیـنـابـی   ـع  ) ة ویــزرعــوھـ   ـا بـالـمـزروعـ   ـات الـ   صـیـفـیـ 

، ویـسـتـنـ  شــقــوا الــخـالبـ  ـةواألنــھ  ـار لـیـمـتـع  ـوا أعـیـنـھ  ـم بـتـل  ـك الــمـنـاظــ  ـر    
روائ  ـح األزھـ  ـار الــعـطـ  ـرة ، ونــ  سـیــم الــجـ  ـو الــنـق  ـي ، الــكـ  ـل یــعـب  ـر عـ  ـن    

   .الـبـدیــع الــھــادئفــرحـتـھ بــحـلــول ھــذا الــفـصــل 


