الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مقاطعة  :تخمارت  -تيارت

المستوى  :الخامسة ابتدائي

وزارة التربية الوطنية

الموس ـ ـ ــم 6102/6102 :

امتح ـ ـ ـ ـان اللغ ـ ـ ـ ـ ـة العربي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الموضوع الرابع
الرياضة

الرياضِ مفيدة للجميع كبارا وصغارا  ،فهي علج لألبدان السقيمِ  ،فالرياضي تراه دائما ف ي لياقِ بدنيِ
عاليِ  ،رشيق القد فطن الذاكرة  ،سريع ال حركِ  ،يعيش سعيدا ال يشكو السأم.
لقد عرف اإلنسان الرياضِ منذ القدم فمارس ال مصارعِ وركوب ال خيل بوسائله التقليديِ .أما ف ي عصرنا ال حاضر
فقد تطورت تطورا ملحوظا وت عددت األنشطِ الرياضيِ فصارت ت مارس يف ال ملعب وال مساحات اخلضراء وف ي
القاعات وال مسابح وحت البيوت .عرفت الرياضِ ت وسعا كبيا وصارت الدول ت هتم ب ها كاهتمامها بالقطاعات
األخرى  ،ألن الرياضِ ت عد إحدى ق نوات التواصل والتعارف بي شعوب العال م.
الرياضِ مدرسِ لتبيِ النشئ على روح األخلق الفاضلِ واألخوة والتعاون  ،كما تساهم بقدر وافر ف ي بناء
م جتمع متماسك سليم من كل اآلفات االجتماعيِ ال خطية.
البناء الفكري :

األسئلة

 -1استخرج من النص ما ميتاز به الرياضي.
 -2وظف كل كلمِ مما يلي يف مجلِ من إنتاجك  :السأم  -تساهم
 -3استخرج من النص ضد كل كلمِ من الكلمتي  :السليمة – العصرية
 -4الحظ اجلملِ املواليِ وغي الكلمِ املسطرة بكلمِ تؤدي نفس املعن
( أما يف عصرنا احلاضر فقد تطورت تطورا ملحوظا)
البناء اللغوي :
-1
-2

أعرب الكلمينت املسطرتي يف النص
اربط كل كلمِ مبا يناسبها :

-3

صغ اجلملِ التاليِ مع اجلمع املؤنث

 يعيش يشكـو -عرف

 فعل صحيح فعل أجــوف -فعل ناقـــص

(فالرياضي تراه دائما يف لياقِ بدنيِ عاليِ  ،رشيق القد فطن الذاكرة)
-4

علل كتابِ اهلمزة يف الكلمتي اآلتيتي  :السأم  -دائما

الوضعيّة اإلدماجيّة :

ال شك أنك حتب الرياضِ وتفضل ممارستها
 أكتب فقرة ال تتجاوز  12سطرا تتحدث فيها عن نوع الرياضِ املفضلِ لديك مذكرا بفوائدها مستعملمجل امسيِ وفعليِ.
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