
 14/04/2016التاريخ :                                               المسيلةمديرية التربية لوالية 
  د30ســا و1المـدة :                             -سيدي عيسى  – 21مفتشية التعليم االبتدائي 

 السنة الخامسة ابتدائي            لغة العربية في مادة الالتجريبي االختبار                     
  السنذ : 

،  َرْمز  اىشَّجشجُ      َُ ُْ ذَُنى فَِهَي ذَأُْخزُ أَقَوَّ و ذُْعطي )اْىُجىِد َواىعََطاِء َهَنزا َخيَقَها هللاُ وَهَنزا أََسادَ ىَها أَ

َّْا اىَاَء و اىِعْايحَ ِىرُْعِطيَْا أَْمثََش تَِنثيش .( أَْمثَش ٍِ أْمَ  : ذَأُْخزُ  ََ وَّ َو اْىَجَاهاَْى َِ َو اىّظِ ْسَن ََ     ...   َو َو اْى

ُُ ِىيَْسرَشيَخ َوْقَد اْىَذّشِ فَيُِذسَّ تِ  ّْسا شُّ َو ذُذاِعُة َوْجَههُ ، و  اىْسَاخفَفي ِظيِّها اْىَذاّي يَْجِيُس اْْلِ َُ ذَ

 ْْ ٍَ رُِع تَِجَاِىها و  َْ ِْ ثَِاِسها يَأُْمُو اْْلَْطيََة و اْْلَْديى و يَْسرَ ِِ و ىَْىِّها ٍِ . وَدرَّى  اْلبَهيج  َظِشها اْىَذَس

ْاعاِخ  َِ اىّصِ ٍِ ها في مثيٍش  ٍُ ُِ ، إرْ يَْسرَْخِذ ُُ صاِىذحً ِىِخذٍِْح اْلّسا ْْذٍَا ذََىُخ اىشََّجشجَ فَئَِّّها ذَنى ِع

ا اْْلِ  .وفي اْىُذصىِه عيى اْىىقىِد  ًُ عيى اىِعْايِح تاىشجشجِ وَغْشِسها فقاه صيى هللا و قَذْ َدثَّْ ْسال

َُ ىَهُ تِها أَْجشاً  ٌْ فَِسييحً فَْييَْغِشْسها ، فَئِ ِد اىَساعحُ وفي يَِذ أََدِذُم ٍَ  ."عييه و سيٌ : "إرا قا

 األسئلة

 ن3حول الفهم :

 
ُز اىشََّجشج ؟  -1 ٍُ ًَ ذَْش  إِالَ

 أُخز و ٍارا ذُْعِطي ؟فَارا ذَ  : ـ اىشََّجشجُ ذَأْْخز و ذعطي 2

  تذاعب ، حثنباششح اىَفشدذيِ اىراىيريِ ووظفهَا في جَيريِ ٍفيذذيِ :  – 3

 في اىسْذ  البخلاتذث عِ ضذ ميَح :  – 4

 ن 3 حول اللغة :

 
 ـ أعشب ٍا ذذره خط في اىْص . 1

 . ـ دىه ٍا تيِ قىسيِ في اىْص إىى اىجَع اىَزمش 2

 :  سْذـ اسرخشج ٍِ اى 3

 

 

 

ْاعاخ(ـ عيو مراتح اىراء اىَفرىدح في ميَح  4  ( .اىّصِ

 

 ن :  4الوضعية اإلدمبجية
ــ تيَْا مْد عائذا ٍِ اىَذسسح سأيد أدذ اْلطفاه يرسيَُّق شجشجً و يُْنِسُش أَْغصاَّها فَأَْدَزََّل راك 

ْظش ََ ٍِ  .اْى ذافظِح عيى  11إىى  8ِْ اُمرْة فقشجً  َُ َْْصُذهُ تِاْى ِْ فعيره و ذَ َْْهى فيها اىطفَو َع أسطِش ذَ

فا إسَا ٍىصىال و جََع ذنسيش  .اىشجشج ٍثيًْا ىَهُ ٍْافعها، ٍىّظِ

 

 

 جَع ٍؤّث ساىٌ  ْقىصااسَا ٍ اسَا ٍقصىسا أجىفافعال 

    

 انتهى  1/1الصفحة 



 التصحيح الّنموذجي
 ػُبصز اإلخبثخ انؼاليخ

0.25 
 َقبط( 3أسئهخ انفهى )* 

 رزيش انشدزح إنى اندىد وانكزو . -1

 الشجرة أتخذ املاء والعناية وتعطي املأكل وامللبس والظل واجلمال ...  -2 0.75

0.75 

 

0.75 

 

0.5 

 

 0..................... + اندًهخ . 52.0رالػت ، رًبسذ = رذاػت : انًزادف يٍ انُص - 3

 ..0.....................+ اندًهخ  0.25 .أيزَب =  زثُب      

  : البخل من السندكلمة ضد      - 4

     .اجلود ، العطاء ≠ البخل

  َقبط ( 3أسئهخ انهغخ ) *  

0.5×2 

 

0.5 

 

 .وهى يضبف اإلػزاة :  ريش : خجز يزفىع وػاليخ رفؼه انضًخ  - -1

 انجهيح : صفخ يدزورح وػاليخ خزهب انكسزح .                 

 فهى يأخذوٌ أقم ويؼطىٌ أكثز. -:  انزسىيم –2

 

 

40.25x 
 

 

0.5 

 

 اسزخزج يٍ انُص  - 3
 خًغ يؤَش سبنى اسًب يُقىصب   اسًب يقصىرا  أخىفب فؼال 

ركىٌ .  -

 رًىد 
قبل .  -

  ...قبيذ .

 انُسًبد  - انسبَي  - األزهى -
 انصُبػبد . -

 كتبت التاء  مفتوحة يف كلمة ** الصناعات ** ألهنا مجع مؤنث سامل .:  انزؼهيم – 4

 

 َقبط ( 4)  انىضؼيخ اإلديبخيخ* 

 انًؼبييز انًؤشزاد انؼاليخ

0.. 

 

0.5 

0.5 

 أسطز. 11إنى  8 يٍزدى انًُزح  -

 يسزخذو أسهىة انُهي وانُصر. : ًَظ انُص -

   انًسبفظخ ػهى انشدزح ويجيٍ يُبفؼهبيزسذس ػٍ  -

 

 هخانىخب

0.5 
0.5 

 ػزض يُطقي نألفكبر -

 و أدواد انزثظ اسزؼًبل ػاليبد انىقف  -
 االَسدبو

0.5 

0.5 

 .ويسطز رسزهًب اسًب يىصىال وخًغ ركسيزيىظف  -

 انخهى يٍ األخطبء انُسىيخ واإليالئيخ وانصزفيخ أو قهزهب. -

 ساليخ

 انهغخ

0.25 

0.25 
 ـ      رُظيى انىرقخ وانخظ انىاضر

 + االسزشهبد انؼجبراد غخالـ      خًبل و ث
 ثذاعواإل اإلرقبٌ

 

 


	اللغة العربية
	التصحيح النّموذجي لغة عربية 

