
 0202/0200السنة الدراسية                  إختــبـــار الفصـــل األّول في                   المدرسة اإلبتدائية 
 السنة الخامسة إبتدائي                      ربيــةفي مادة اللغة العــ            ساسي بن موسى: الشهيد

 :السنــــد
 أحّس اإلنسان ـ منذ أن ُوجد ـ بضرورة العمل، ليحصل على طعام يأكله، وسرابيل تقيه من الحّر والقّر وسالح

 هي المصدر األول الذي يمكّنه من الحصول على الّرزق األرض يدافع به عن نفسه، وقد وجد اإلنسان أنّ 
 حاجته، ففكر أن ينسج ثوبا وأن يصنع آنية للّطعام وأن يخترع وسيلَة رغبًة فيفاشتغل بالّزراعة، ثّم ازدادت 

هي مرحلة  و بذلك دخل اإلنسان مرحلة جديدة ،االنتقال، ألنه يريد الّتعرف على غيره والّتعامل مع اآلخرين
 .الصناعة، و قد بدأت أوال في نطاق ضّيق جّدا، حيث لم تكن تتجاوز العمل اليدوي

 يزداد و يتضّخم،  اإلنتاجصبح لعمل اليدوي يخلي لها الطريق، و أو بعد أن اخترع اإلنسان اآلالت، ولدأ ا
ال الذين يعملون في المصانع و المعامل يتضاعف يوما بعد اليوم، و كّل عمل يزاوله صاحبه في و عدد العم

حدود القوانين و األخالق، هو عمل شريف، يجب أن يحظى باحتراما جميعا، و علينا أن نحترم العامل الذي 
 يؤّديه، 

الثوب، و الذي يخترع أو يؤلف، أو يّسر مؤسسة  ينسجرع، و الذي و يتساوى في هذا اإلحترام الذي ينظف الّشا
 .أو مصنعا

 ومن األخالق اّلتي تساعد على الّنجاح في العمل نجاحا باهرا ، الّتعاون واألمانة واإلخالص واإلتقان لقوله
 .َفَسَيرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه والُمْؤِمُنون َوُقْل اْعَمُلوا :تعالى

 

 ناء الفكريالب: 

 :اقترح عنوانا مناسبا للنّص . 1

 .استخرج بعض المهن المذكورة في النّص . 2

 .نزيــه ثّم وّظفها في جملة مفيدة: هات مرادف الكلمة التالية. 3

 ناء الّلغويالب: 

 .عرب ماتحته خّط في النّص أ. 1

 :.دخل إّن أو إحدى أخواتها على الجملة التّالية و اضبطها بالّشكلأ .2

 .حّول الجملة الواقعة ما بين قوسين إلى الجمع و غّير ما يجب تغييرخ. 3

 .سةمؤسّ : كلمةعّلل سبب كتابة الهمزة في . 4

 الوضعية اإلدماجية: 
 .إّن العّمال يعملون بجّد و إخالص و مثابرة كل في مجال إختصاصه

أسطر تتحدث فيها عن العمل الذي تريد أن تبدع فيه في المستقبل موّظفا  80اكتب فقرة ال تقّل عن : التعليمة
 .جملة منسوخة

 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

www.ency-education.com/5ap




