
 

 1/2الّصفحة

ٚاطيغ الشعبيغ ٚيغ الديمق  الجمهڤريغ الجزائ
ارة التربيغ الڤطنيغ  ٛو

ٚيغ  ٚ وسطالتربيغ مدي  الجزائ

ٚ  ꞌꞌمدرسغ غ  ꞌꞌق جاء والتفڤ  ال  - يعغٛر بڤ -الخاص 

 
 

 

 ند: الس  
يعڤد سببها 〈لګ اأغ٘يغ غير الصالحغ الت畦  ٖتنتشر اأمرا٩ امعٖيغ في فصل الصيف كحم渓 التيفڤي      

ٙين املڤفب فينبغي أڗ نكڤڗ  اما╋ لاستهاڅ أڣ امعفنغ أڣ 〈لګ في فصل الصيف أكثر من أڬ ڣقـ ′خر  ح٘
 ڣنتأكٖ جيٖا قبل تناڣل أڬ طعام أڣ مشرڣب من صاحيغ استهاكڢ من ناحيغ الطه畦 ڣالنظافغ ڣحٖاثتڢب

تطهير ما╋ الشرب بغليغ ڣإضافغ بعض قطراػ ما╋ جافيل ڣحسن غسل الخضر ڣالفڤاكڢ ڣاأيٖڬ  ينبغي كما
يغ ڣالشرڣع في معالجغ امر٩ في بٖايتڢ قبل انت ڣاأڣانيب ڣااعتنا╋ بنظافغ امراحيض قالڢ ڣتطهيرها بصفغ دٙڣ

 أڣ يصيظ منطقغ من الجسږ يصعظ معالجتهاببب مضاعفاػ〈لګ اآخرين ڣقبل أڗ يخلڄ 
 عامغ سڤا╋ تعلڄ اأمر بجسږ اإنساڗ أڣ بمحيطڢ أڣ بغ٘ائڢ ڣشرابڢببببباله٘ه محغ عن مٖڥ فائٖع النظافغ 

ٚيدة الخبر   ......ت7/3ة/7ةة2عن ج

 :اأسئلغ
ٚي:  البناء الفك

 ما هڤ سبظ انتشاٙ اأمرا٩ امعٖيغ؟ (1

 بمنها ڗٗكر الكاتظ ااحتياطاػ الت畦 تساعٖ علګ اجتناب ه٘ه اأمرا٩، أٗكر احتياطي (2

 〈نشا╋څبمن  ثږ ڣظفها في جملغ مفيٖع غامعفن مرادف كلمغ هاػ (3

 

 لبناء اللغڤي:ا

 تامابأعرب ما تحتڢ خط في الن٨ 〈عرابا  (1

 :استخره من الن٨ (2

 جمع م٘كر سالږ خبر كاڗ فعل أجڤف
   

 

 

ٕٚ الكلماػ اآتيغ. (3  هاػ مف

 الفڤاكڢ  –قطراػ  –اأغ٘يغ        
 
 

  ٕ ٚبيغ ة: اما    اللغغ الع

 ابتدائي الخامسغ :امستڤڥ 
 9تة3/2ة/4ةارئ: الت  

انيالفصل الاختبار  ٕة3ساوت: ةامد                     ث   
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 2/2الّصفحة

ٙعب (4  خاطظ امفردع به٘ه العبا

ٙين ڣنتأكٖ جيٖا من صاحيغ استهاڅ امڤاد الغ٘ائيغينبغي أڗ نكڤڗ ح"            ب"٘
 )ڣقـ(بعلل سبظ كتابغ التا╋ في كلمغ  (5

 

 :الڤضعيغ اإٕماجيغ
 قرأػ في جريٖع من الجرائٖ اليڤميغ خبر تسمږ غ٘ائي أدڥ 〈لګ مر٩ العٖيٖ من الناسب

أكتظ فقرع ا تقل عن ثمانيغ أسطر ت٘كر فيها سبظ ه٘ا التسمږ ڣما سببڢ له〉ا╋ الناس ڣت٘كر بعض 
النصائح لتجنبها، مستٖا بما ااحتياطاػ الت畦 تساعٖهږ علګ اجتناب مثل ه٘ه التسمماػ ثږ قٖم بعض 

 تحفظڢ من ′ياػ ڣأحادينب
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 1/2الّصفحة

ٚاطيغ الشعبيغ ٚيغ الديمق  الجمهڤريغ الجزائ
ارة التربيغ الڤطنيغ  ٛو

ٚيغ  ٚ وسطالتربيغ مدي  الجزائ

ٚ  ꞌꞌمدرسغ غ  ꞌꞌځ جاء والتفڤ  ال  - يعغٛر بڤ -الخاص 

 
 

 

 ند: الس  
يعڤد سببها 〈لګ اأغ٘يغ غير الصالحغ الت畦  ٖتنتشر اأمرا٩ امعٖيغ في فصل الصيف كحم渓 التيفڤي      

ٙين أڗ نكڤڗ املڤفب فينبغي  اما╋ لاستهاڅ أڣ امعفنغ أڣ 〈لګ في فصل الصيف أكثر من أڬ ڣقـ ′خر  ح٘
 ڣنتأكٖ جيٖا قبل تناڣل أڬ طعام أڣ مشرڣب من صاحيغ استهاكڢ من ناحيغ الطه畦 ڣالنظافغ ڣحٖاثتڢب

تطهير ما╋ الشرب بغليغ ڣإضافغ بعض قطراػ ما╋ جافيل ڣحسن غسل الخضر ڣالفڤاكڢ ڣاأيٖڬ  ينبغي كما
يغ ڣالشرڣع في معالجغ امر٩ في بٖايتڢ قبل انتڣاأڣانيب ڣااعتنا╋ بنظافغ ا قالڢ مراحيض ڣتطهيرها بصفغ دٙڣ
 أڣ يصيظ منطقغ من الجسږ يصعظ معالجتهاببب مضاعفاػ〈لګ اآخرين ڣقبل أڗ يخلڄ 

 عامغ سڤا╋ تعلڄ اأمر بجسږ اإنساڗ أڣ بمحيطڢ أڣ بغ٘ائڢ ڣشرابڢببببباله٘ه محغ عن مٖڥ فائٖع النظافغ 
ٚيدة ال  ......ت7/3ة/7ةة2خبر عن ج

 :اأسئلغ
 ٚ  ن(  3ةي: )البناء الفك

 ما هڤ سبظ انتشاٙ اأمرا٩ امعٖيغ؟ (1

 سبظ انتشاٙ اأمرا٩ امعٖيغ هڤ اأغ٘يغ غير الصالحغ لاستهاڅ أڣ امعفنغ أڣ 〈لګ اما╋ املڤفب

 بمنها ڗٗكر الكاتظ ااحتياطاػ الت畦 تساعٖ علګ اجتناب ه٘ه اأمرا٩، أٗكر احتياطي (2

 التأكٖ قبل تناڣل أڬ طعام أڣ مشرڣب من صاحيغ استهاكڢب -

 ضافغ بعض قطراػ ما╋ جافيل ما╋ الشرب بليغ أڣ 〈تطهير  -

 ااعتنا╋ بنظافغ امراحيض  -

  الشرڣع في معالجغ امر٩ في بٖايتڢ قبل انتقالڢ 〈لګ اآخرين -

 〈نشا╋څبمن  ثږ ڣظفها في جملغ مفيٖع غامعفن مرادف كلمغ هاػ (3

     تقبل كل جملغ صحيح الجملغ ةمعفنغ ج الفاسٖع       
 ن( 3ة) لبناء اللغڤي:ا

 :استخره من الن٨ (1

 جمع م٘كر سالږ خبر كاڗ فعل أجڤف
ٙين يصيظ -يعڤد  ٙين ح٘  اآخرين -ح٘

 

  ٕ ٚبيغ ة: اما    اللغغ الع

 ابتدائي الخامسغ :امستڤڥ 
 9تة3/2ة/4ةارئ: الت  

 تصحيح اختبار الفصل الثاني   غ ونصڀساع: ةامد                    
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 2/2الّصفحة

 أعرب ما تحتڢ خط في الن٨ 〈عرابا تاماب (2

 〈عرابها الكلمغ
ٙع علګ اليا╋ أنڢ فعل ناق٨  ينبغي ٙفعڢ الضمغ امقٖ ٙع مرفڤع ڣعامغ   فعل مضا

 مفعڤل بڢ منصڤب ڣعامغ نصبڢ الكسرع نيابغ عن الفتحغ أنڢ جمع م〉نن السالږ  مضاعفاػ 
 

 

 

ٕٚ الكلماػ  (3  ( 75.ة) اآتيغ:هاػ مف
 مفرد الكلمغ جمع الكلمغ
 غ٘ا╋ اأغ٘يغ
 قطرع قطراػ
 فاكهغ الفڤاكڢ

 

ٙعبخاطظ امفردع به٘ه  (4  (75.ة) العبا

ٙين ڣنتأكٖ جيٖا من صاحيغ استهاڅ امڤاد الغ٘ائيغينبغي أڗ نكڤڗ ح"            ب"٘
ٙا ڣتتأكٖ جي   ينغي أڗ             غامڤاد الغ٘ائي   صاحيغ استهاڅٖا من تكڤڗ ح٘
 (25بة) علل سبظ كتابغ التا╋ في كلمغ )ڣقـ(ب (5

  ثاثي ساكن الڤسطكتبـ التا╋ مفتڤحغ في كلمغ ڣقـ أنڢ اسږ 

 

 ن(4) :الڤضعيغ اإٕماجيغ
 

 (5بت)الڤجاهغ ڣاما╋مغ:  (1

 (25بةيتقيٖ بالحجږ امطلڤب )-
 ( ب25بةيتحٖف عن نسظ التسمږ الغ٘ائي ڣما سببڢ للناس )-
 ( 5بةي٘كر ااحتياطاػ الت畦 تساعٖ علګ اجتناب مثل ه٘ه التسمماػ )-
 ( 5بةيقٖم نصائح ) -
 (تة( اانسجام: )2
 (25بةتسلل اأفكاٙ )-
ٙبطا سليما في فقراػ امقٖمغ العر٩ -  (5ثبةڣالخاتمغب )ٙبط عناصر للمڤضڤع 
 (5بةيڤظف أدڣاػ الربط ڣعاماػ الڤقف )-
 ( ت( سامغ اللغغ: )3

 الكتابغ بٖڣڗ أخطا╋ ة التڤظيف 
 النظافغ(  -يقٖم عرضا مقبڤا من حين الشكل )الخط -( اإتقاڗ ڣاإبٖاع: 4

 يڤظف شڤاهٖ 
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