
 في اللغة العربية ولاختبار الفصل األ                              سهايلية محمد   ابتدائية:   

             ة: ساعة و نصفالمد                                                      2022 -2021 الخامس ابتدائيالمستوى: 

 

وادي، فبالدي َكُحب ي لنفسي، َورثُت ذلك عن آبائي وأجد أُحب  أنا ابُن الجزائر،    ا من قد ضح 

 لطيبة.األرض اأجِل الوطن بالن فس و الن فيس، وتصد وا للغزاةِ و المعتدين و طردوهم من هذه 

     ا تربيتُ ضانهعلى أرِض الجزائر ُوِلْدُت، و من خيراتها تَنعمُت و هواؤها تنفسُت و في أح  

ها وال أقبل ئِي إليانتمابو نشأُت، وأنا اليوَم أنعُم بالس عادة والهناء في ربوعها، لذلك  أنا أعتزُّ 

 عنها بديال، وأرجو لها الخير واالزدهار.

دَّ له أْن أر واجبي بحاجٍة إليَّ فهو يرجو منَّي أْن أدرَس و أَجتهَد، ألنهُ من الوطن  إنَّ    

مُ  طني وال يكوُن فضل ِلو األالجميَل كْي أَبلَغ المراتَب العليا، و هكذا أُصبُح مواطنًا صالًحا، أٌقد ِ

َك و يٍذ )أحْب وطنَكِل تلملقوُل هذا إال بِطلب العلِم ألنَّهُ بالعلِم يَرتفُع قدَر الوطِن و يَزدهُر. لذا أ

 وصيةَ شهدائِنا رحمهم هللا. تُهمل  حافْظ عليه ألنهُ كنٌز ثميٌن،( و ال 

 األسئلة

 أسئلة الفهم:

 .هات عنوانا مناسبا للنص -

 بماذا نصح الكتب التالميذ؟ -

 : ثم وظفها في جملة مفيدة.أفتخرُ استخرج من النص مرادف كلمة:  -

 وظفها في جملة مفيدة. : ثمالسفلىهات من النص ضد كلمة:  -

 أسئلة اللغة:

 إعرب ما تحته خط. -

 امأل الجدول من النص: -

 

 حول ما بين قوسين إلى الجمع. -

 و سبب كتابتها  ن شأ تُ  بيْن نوع الهمزة في كلمة: -

 .ت ربيتُ علل سبب كتابة التاء في كلمة:  -

 الوضعية اإلدماجية:

َوطنَك الغالي بحاجة إليك عزيزي التلميذ، وال شك أنك تُفكر في مهنة مستقبلية تنفع بها نفسَك و وطنَك    

 .ازدهارهو تُساهم في 

سطرا تتحدث فيه عن مهنتك المستقبلية و كيف تُساعد بها غيرك  12-10: حرر فقة من المطلوب ـ   

             م/ توايميةاألستاذ:                                ووطنك موظفا جملة منسوخة و فعال مضارعا مجزوما.

 فعل أمر جار و مجرور فعل مضارع منصوب
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