
 : المعلم    رأس الجبل                1952جانفي  18المدرسة االبتدائية نهج 

 العودة المدرسية

وانتظرنا لمقاعد الجتٌاز امتحان آخر السنة، جلسنا على نفس ا ،باألمس القرٌب
 والجوائز من نصٌب ،فكان النجاح حلٌؾ كل من اجتهدر، النتائج بفارغ الصب

 .المتمٌزٌن، والفشل عاقبة المتخاذلٌن، فمن جد وجد ومن زرع حصد

انطلقنا بعدها لإلستمتاع بالعطلة الصٌفٌة، فكنت ترانا تارة نسبح فً مٌاه البحر  
الدافئة ونبنً قصورا برمالها الذهبٌة، وتارة نزور األهل واألقارب لمشاركتهم 

را نسهر فً المهرجانات عسانا وطو ،أفراحهم والوقوؾ معهم فً مناسباتهم السعٌدة
 .نرفه عن أنفسنا ونقصر من اللٌل الثقٌل الوطأة

فأعطى  ،بركةوالخٌرالمعظم شهرال شهر رمضان ولحل وما زاد فً جمال عطلتنا،
نكهة أخرى لحٌاتنا الٌومٌة، حركٌة ال مثٌل لها فً األسواق والمؽازات، روائح طٌبة 

آذان المؽرب، العائلة تتجمع حول الطاولة ألطعمة لذٌذة تدؼدغ أنفك وأنت تنتظر 
 .لتناول طعام اإلفطار، صالة تراوٌح ٌتسابق من خاللها الرجال للفوز باألجر

، ففً نحل خالٌاتسارعت األٌام وتسابقت كعادتها، فإذا باألمهات ٌحولن بٌوتهن إلى 
أمام كل فرن أطفال ٌنتظرون رشة لصنع الحلوٌات بشتى أنواعها، وكل بٌت و

 .طباق الشهٌة للعودة بها إلى البٌوت لتذوقها واالستمتاع بنكهتها الطٌبةاأل

وفً السهرة تبدأ رحلة البحث عن مالبس العٌد من مؽازة إلى أخرى، وبما أن 
 .فاإلختٌار ٌأخذ كثٌرا من الوقت وٌكون عسٌرا  أحٌانا ،األذواق تختلؾ

كٌؾ ال وقد ا أٌما استمتاع استمتعنا ٌومه. حل العٌد فاحتفلنا به كأحسن ما ٌكونو 
فاشترٌنا ما كنا نحلم به وركبنا  ،مبالػ ال ٌستهان بها من النقودتحصلنا على 

 ...المراجٌح  ولعبنا بدون حدود 

 جمٌلةوالٌوم ها نحن نعود إلى مقاعد الدراسة من جدٌد بأدوات جدٌدة ومالبس 
للوصول إلى أعلى  كلنا عزم على العمل والمثابرة والتمٌزوعدنا  عدٌدةوأحالم 

لو تعلقت همة المرء بما وراء : المراتب وهذا لٌس بالعسٌر علٌنا ألم ٌقل الحكماء 
 من تألٌؾ المعلم                                              .العرش لناله 

     



:.......................... التارٌخ براس الجبل  1952ي ــؾــجان 18المدرسة االبتدائٌة 

 قراءة:  المادة  االختبار التوجيهي

....................... .....................................................: ...............اسم التلمٌذ ولقبه 
. : ..................العدد الرتبً ...................  السادسة: القسم 

 2011-2010الدراسٌة  السنة

 نورالدٌن بن خضر: المعلم 

 

 :  األسئلة

 .قراءة جهرٌة هأر مقطعا من النص وأقراخت .1
 .؟ استدل على إجابتً بقرٌنة من النص فً الدراسة المتخاذلٌن جزاء المجتهدٌن و هو جزاءما  .2

.............................................................................................................
........................................................................................................... 

 . أماكن  زارها الكاتب خالل العطلة  3أذكر  .3
       ............................................................................................................ 
 :أشرح العبارتٌن التالٌتٌن حسب السٌاق الذي وردتا فٌه .4

 ....................................:    عسير   ....................................       :    المتخاذلين   

 :التالٌة فً الجدول المصاحب أصنؾ األفكار .5
 ––استقبال شهر رمضان -االحتفال بالعٌد  -الناس ٌنتظرون آذان المؽرب  –االستمتاع بالعطلة الصٌفٌة  

 .بس جدٌدةاشتراء مال ––السباحة فً البحر 

 أفكار رئٌسٌة
.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

 أفكار فرعٌة
.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

 :ورد فً النص مقطعا وصفٌا  أحدد .6
 : .................................................إلى :........................................................من

 مستعٌنا باألفكار الرئٌسة السابقةأسطر 5فً أختزل النص  .7

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
 .النص جملة أعجبتنًأستخرج من  .8

..................................................................................................................... 

 ؟كٌؾ أكون متمٌزا فً دراستً .9
.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

 ما رأٌك فً من ٌتواكل على أصدقائه .10
..................................................................................................................... 

 هؤالء التالمٌذ نصائح ألمثال 3أسدي  .11
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 



:.......................... التارٌخ براس الجبل  1952ي ــؾــجان 18المدرسة االبتدائٌة 

 قواعد لغة:  المادة  االختبار التوجيهي

....................... .....................................................: ...............اسم التلمٌذ ولقبه 
. : ..................العدد الرتبً ...................  السادسة: القسم 

 2011-2010الدراسٌة  السنة

 نورالدٌن بن خضر: المعلم 

 

 .ورشة  –هذا  –البحر  –رمضان  :أوزع األسماء التالٌة فً الجدول المصاحب  (1

 اسم إشارة اسم علم اسم معرؾ بـ ال اسم نكرة

.................. .................. .................. .................. 

 ======(  .......................................الحلوٌات لذٌذة  :  مركبا فً ما ٌلًأجعل المبتدأ  (2
 ......................====( ......ٌد للصحة الصٌام مؾ: فً الجملة التالٌة اأجعل الخبر لفظا واحد (3
 : مع الشكل التام  أبدأ الجملة االسمٌة التالٌة بناسخ فعلً ثم بناسخ حرفً (4
  لذٌذة األطعمة...................................... )===........................................)== 
 ........................................................... : المتحصل علٌهاأسمً مكونات الجملة  (5
 : أؼنً الجمل التالٌة حسب الطلب (6

  ( حال............) .................عدنا لمقاعد الدراسة 

  (مفعول فٌه للزمان................................)اشترٌنا كل ما كنا نحلم به 
 (مركب إضافً -مركب بالجر -مركب عطفً -مركب نعتً)أكتب تحت كل مركب نوعه  (7

 أدوات و مالبس مٌاه البحر فً السهرة األطباق الشهٌة

......................... ......................... ........................... .......................... 

 االختٌار ٌأخذ كثٌرا من الوقت وٌكون عسٌرا أحٌانا: شكال تاما  أشكل الجملة التالٌة (8

 .فإذا األمهات ٌحولن بٌوتهن إلى خالٌا نحل : المفرد أحول الجملة إلى  (9
................................................................................................... 

 : ما هً وظائؾ العبارات المسطرة فً ما ٌلً (10
 ) ........................( الجتياز امتحان آخر السنة)..........................( على نفس المقاعدجلسنا 

 أمر  –حصد  –وجد  –جّد :  األفعال التالٌة فً الجدول المصاحب أصنؾ (11

 فعل معتل فعل مهموز فعل مضاعؾ فعل صحٌح

................ ................. ................. .............. 

 .......(........)حصل ........().....حفل ........().......قبل :  أجعل األفعال التالٌة مزٌدة (12
 :األفعال أنتج فقرة أستعمل فٌها  (13

.................................................................................................................. 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

 (أنت ) بإسناد األفعال إلى ضمٌر المخاطب  أكمل تعمٌر الجدول التالً (14

 األمر المضارع المجزوم المضارع المنصوب المضارع المرفوع الماضً الفعل

      وجد

      قال

      أمر

 / ...................../.....................صنع  :أشتق اسم الفاعل واسم المفعول مما ٌلً (15
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 انتاج كتابي:  المادة  االختبار التوجيهي

....................... .....................................................: ...............ولقبه اسم التلمٌذ 
. : ..................العدد الرتبً ...................  السادسة: القسم 

 2011-2010السنة الدراسٌة 

 نورالدٌن بن خضر: المعلم 

 

 

 : الموضوع
 .حٌن حدث ما أفسد علٌكم فرحتكم  كنتم تحتفلون بالعٌد 

 .الحادثة ذاكرا كٌؾ كانت النهاٌة ارو
 

 

 :أكمل تعمٌر الجدول انطالقا من الموضوع المقترح (1

 المطلوب المعطى

....................................................... 
....................................................... 

 

....................................................... 

....................................................... 

 أصل بسهم بٌن العناصر والمقامات المناسبة لها (2

 مقام البداية  النجاح أو الفشل 

 العنصر المفاجئ 

 تأثٌره الحدث المفاجئ علٌكم 

 محاولة الخروج من المأزق 

 

 سياق التحول

  مقام النهاية  الحدث –الشخصٌات  –الزمان  –المكان 
 

 : مستعٌنا بالعناصر السابقةأسطر 10من انتج نصا   (3

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
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 واالمالء الرسم:  المادة  االختبار التوجيهي

....................... .....................................................: ...............التلمٌذ ولقبه اسم 
. : ..................العدد الرتبً ...................  السادسة: القسم 

 2011-2010السنة الدراسٌة 

 نورالدٌن بن خضر: المعلم 

 

 اإلمالء

 يرسم الّتاء في آخر االسم *  .1

 يرسم الّتاء في آخر االسم *  .2

 يرسم الّتنوين*  .3

 يرسم الهمزة*  .4

 يرسم الواو والياء في جمع المذّكر الّسالم المضاف إلى االسم*  .5

 

 اإلمالءنص 

 
 استؽالل اإلنتاج الكتابً فً حصر األخطاء الرسمٌة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


