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                                                                            ابتدائي -المستوى الخامس       

 

          المحررين والمحررات، و المصورين  الصحافة مهنة المتاعب، تحتاج إلى جيــش من 
 .والرسامين والرسامات، و عمــال الطباعة و المصورات،

ترى الصحافي الشريف متشوقا لينقل األخبار إال الكاذبة، يغامر وهو يخاارر بنسسـاـو و ا  

إنـووـ   ، فهووو ي ووث  شجوور وووراعة و جوور  ،باا ص رااورح الحـااـس ل نااا السساايل إ المعركة،يجـااـوا العااال 

 .يستحق منا شل االحترام و التقثير

 -السريس التربوي -

 (ن01)ءفه  المقرو: المجاا الرئيس األوا 

 (ن0:)أمام المعنى المنا ب لكل ك مة)+( أضع ع مة .0

 متحمسا                             متحدثا                                متسائ      :  متشوقا                    

 يطـــوف  يتوقـف                                                 يساعد                       :يجــوا       

 

 (ن0: )أ تخرج من النص ضد ما ي ي .2

   .......................................     #ــ    احتقار      .......................................# البارـل -

 (ن0:)أفرد أو أجمع ( 3 

 ...............................................  : المحررات  ــ     ...................................... : مهنـــة-

  (ن0: )أقترح عنوانا منا با ل نص  (4

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

 (ن0:)أمام نوعية النص )+(  أضع ع مة(  5

                    مقالة                                   ر الة                            قصة             

 (ن0: )أحدد السكرح العامة ل نص( 6

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

 التعليم عن بعد 
 أنشطة تقويم المكتسبات 

 األسدس الثاني 
 * اللغة العربية *

 

 31/13/2121: التاريخ 

 ..............:...............االسم 

2102/2121السنة الدراسية   
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 (ن0)كيف ينقــل الصحافــي الخبــر حسب النص ؟–أ  (7   

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

 (ن0) مـــاذا يستحـــس منــا الصحافــــــي ؟ -ب       

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

 (ن2:)أنسج ع ى غرار ما ي ــي( 8

 .ترى الصحافي الشريف متشوقا لينقل األخبار إال الكاذبة  -

 .........................................................إال..........................................لــ....................................ىتر

 

 (عن كل خطإ 1.5( )ن01: )أقرأ النص جيدا، ث  أشكل ما كتب بخ  مضغور ( 2  

                                                                                                                           

 (ن01)الــــتــــــراكـــــــيــــــب  

 (ن2: )أ ــتــخـــرج مــن الــنـــص ( 0

 تمييـــز                     جمع مذكر  ال  حاا مسردح                    مستثنــى                 

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

 

 (ن2:)أركب جم تين تتضمنان(2

......................................................................................................... .:تمييـــز العــــــــدد      -
                         

.................................................................................................. :جمع مؤنث  ال  منصوب      -
                                                                                                          

 (ن2:)المنا بة لهاوالظاهرح   أرل بخ  بيـن الك مــة المسطــر تحتهــا(3

  جمع مذشـر سالم•                       •     وهو متألقر يت الصحافي 

  تمييـــــــــــــز•                       •          بارعــــــــونالمحررين إن  

  حــــــــــــــــال•                       •    رضتشغـل السـاحة هكتــار 

 جمع مؤنث سالم•                                   

 (ن2: )منــا ب  أتم  الجم تين التاليتين بمستثنى(4

    ...............................تصفحــت الرــرائث إال-

  ..........................................ماحضـــرإال -
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 (ن2: )تــامـاأعـرب الجم ــة التــاليــة إعــرابا (5   

 مبتسمــــــــــــــــــــاريقـــثم المذيـــــــع األخبــــا -

 إعـــــــــــــرابــهــــــا                       الكلمــــة              

-..................................... 

 

-.....................................      

 

-.....................................       

 

-.....................................       

 

-....................................      

…………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………... 

 (ن01)الــــصـــــــــــرف والــــتـــــــحـــــــــويـــــل                                        

 (ن2:)أ ــــتــــــخــــرج مـــن الــــنــــص( 0

 جمع تكسير مصــدر ا   فاعل ا   تسضيل

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 (ن0:)أركـب جم ـــة تتضمــــن ا   تسضيل( 2

- .……………….................................................................................……………………..                       

 (ن3)مع الشكــل   أمــأل الجدوا حسب المط وب( 3

 ا ـــــ  المسعــــــــوا ا   الساعل السعـــــــــل

 ......….....……..……  وقف 
 

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

....................................       .............................  مستحــــق                   

 .................................... مــــراســــل         ....................................

 

 (ن2)أتم  الجدوا بما ينا ب مع الشكل (4

 إضافتو إلى ياء المتك   اال ـــــ 

 ......................................       مهنـــــــــــة

 .......................................        مس ــــــــــى

 .……………………...........……       مصــــورون

 .......................................       عــــامـــــالن
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 (ن2:)أحـــــــوا الـــجــمــ ــة التاليـة حـــســـب الـــمـــطـــــ ـــوب مع الشكل (5

  .الصحافي ينقــــــل األخبــار صــا ر  ــ 

 ......................................................................................................................................:    جمع المذكر  

 ......................................................................................................................................:    جمع المؤنث 


