
السنة اخلامسة ابتدائي      استعد لشهادة التعليم االبتدائي
اللغة العربية: اختبار يف مادة   

    اعتاد أطفاُل األجيالِ  الساابقةِ  اللاعب   ابأللعاِب املرتبطة ببذِل قدراٍت ذهنياة أو حركياة أو بذهلما معاً، إالا أناه 
وبعد تطوار التكنولوجيا واخرتاع احلاسوب والتالفاز واهلواتف الذا كية، اخرتع ما يسما ى ابأللعاب اإللكرتونية )فأصبح 

 األطفال يرتكو ن أساليب اللا عبِ  التقليدية و يتاجهو ن حنوها(.
    لقد انتشرت األلعابُ  اإللكرتونيةُ  يف جمتمعنا انتشارًا  كبيً ا حىت أصبح األطفالُ  يقضون فيها معظم أوقاهتم ، و قد 

 العقليةِ  الطفلِ  ي قدراتِ ، وتنما وغيها والتعاونِ  مثل الشجاعةِ  تعزز القيم   ةُ مفيد هناك ألعاب  أبن أكد خرباء الرتبية 
و التعليمية بينما هناك ألعاب هدامة تزرع العنف   واالعتداء على اآلخرين وعدم احملافظة على الصالة وقراءة القر آن 

.نهالذا جيب عليكم االبتعاد ع جدا وهذه صفات خطية واالهتمام ابلدراسة  
 من األنرتنت بتصراف(ن3) : البناء الفكري

 .ضع عنواان مناسبا للنص .1
 ؟  إىل نوعني ما مها األلعاب اإللكرتونيةقسم الكاتب  .2
. مث وظفها يف مجلة مفيدة. "تفشات ": الكلمة اآلتية من السندشرح استخرج  .3
  " اهلدامة " استخرج من النص ضد كلمة   .4

(ن3):  وياللغـــــــ البناء
 .أعرب ما حتته خط يف النص -1
.  املذكر املفردما بني قوسني إىل العبارة اليت حول  -2
 استخرج من النص مايلي -3

"خرتاعا "و يف كلمة  " رباءاخل "علل رسم اهلمزة  يف كلمة -4
 (ن4) :الوضعية اإلدماجية 

 . كبيا يف حياة اإلنسان  أحدثت تطورااْلع ْلِميَِّة و التِاْكُنولوِجيَِّة االخرتاعات 
إن أو إحــد  موظــــفا  عــن احــد هــذه االخرتاعــات مــربزا فوائــده علــى اإلنســان أســطر 11 اىل 8فقــرة مــن  يفحتــد  
 ومفعوال مطلقا مسطرا حتتهماأخواهتا 

 اسم اشارة مجع مونث سامل انسخفعل  مثالفعل 
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 : أجوبة البناء الفكري
.......األلعاب القدمية واحلديثة  ،األلعاب اإللكرتونية: هو  للنص ناسبامل العنوان  .1
هدامة ألعاب -  مفيدة ألعاب : إىل نوعني مها األلعاب اإللكرتونيةقسم الكاتب  .2
  وتوظيفها الكلمةشرح ج ا استخر  .3

 فهايوظت هاشرح الكلمة
 اكبي   تفشات األمراض تفشايا انتشرت تفشات

 مفيدة=  اهلدامة ج من النص ضد كلمة  ا ستخر ا .4
:  وياللغـــــــ البناءأجوبة 

: االعراب  -4
 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهباإالكلمة 

 عبِ اللا 
 انتشارًا
 العنف  

 مضاف اليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على اخره
 مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره

 منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره مفعول به

   املذكر املفردما بني قوسني إىل العبارة اليت ل يو حت -5
.(حنوها تاجهيو  التقليديةِ  عبِ اللا  أساليب   رتكُ ي لُ لطفا فأصبح  

 :يلي ج من النص ماا استخر  -6

 (ساكن)سطر ألن ما قبلها مدكتبت اهلمزة على ال  " رباءاخل "ل رسم اهلمزة  يف كلمة يعلت-4
 (اخرتع)ألهنا مصدر فعل مخاسي   "خرتاعا "و يف كلمة  

 اسم اشارة مجع مونث سامل انسخفعل  مثالفعل 
 هذه صفات  - قدراتٍ  أصبح (ه  ج  و  )نتاجهو ي   (وجب)جيب 
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 (ن4) :الوضعية اإلدماجية 

 الوضعية اإلدماجيةسلم تنقيط 

57,0
57,0
570

أسطر 05و  8حجم املنتج ما بني   
املوضوعالكتابة يف 

الوجاهة

0 570
570

 ترتيب األفكار و حسن تسلسلها
األسلوب املناسب

االنسجام

070 

إن أو إحدى أخواهتا+املفعول املطلق توظيف  570

سالمة اللغة

57,0  احرتام عالمة الوقف
 احرتام القواعد النحوية  57,0
الصرفية احرتام القواعد  57,0  
القواعد اإلمالئية احرتام 57,0  

57,0

57,0 اإلتقان و اإلبداع تنظيم الورقة
57,0  اخلط الواضح
57,0  توظيف الشواهد
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 ذج من تعابي التالميذ مع بعض التعديالتو من

 حول اهلاتف النقال

ه االختراعات ذو من بين ه ,التكنولوجية احدثت تطورا كبيرا في حياة االنساناالختراعات العلمية و نإ     
.مهمة جداّ بل أصبح من ضروريات الحياة إعالمويعد كوسيلة اتصال  الذي,الهاتف النقال 

 كما  األخبارفهو يساعدنا على متابعة و مطالعة  ,همية كبيرة في حياتنا اليوميةأن للهاتف النقال إ     
و يوسع من معارفنا الشخصية كما  ,مكان كانوا أي في التواصل بين االشخاص فيكبيرة  مساعدة يساعدنا

يعتبر وسيلة ارشاد إلى ذلك  ةباإلضاف,يعتبر وسيلة ترفيه و تسلية و يساعدنا على حل الواجبات المدرسية 
 فوائدال لكنّه عظيموسيلة لفك العزلة فهو جهاز ال سلكي صغير الحجم  أيضا كما يعتبر, و توعية و تثقيف 

أن نحسن ا الجهاز الصغير له فوائد كثيرة و منافع عديدة لكنه يملك سلبيات كثيرة فعلينا ذن هإ 
 .سيف دو حدين ألنه استغالله
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