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  :صالنّ
خُوصي الْ      يبِ براء مسِةمار الر لِ ِةياض مِةد ٍة ساع وِم يساِعها تُ ا، ألنَّ يوتُسِمِج الْنشيِط على تَد ،فيد 
ـ  ـنحـس ، وتُ ميـقعالْ ِمـو على النَّ  ـدساِعها تُ ما أنَّ كَ. قلعما فيها الْ   بِ ِهجزاِئ أَ ن مِ زٍء ج كلَّ  ن ِم
منا الِْرظهفِّخَوتُ، عامالْض وزي ِمِق، وتَننب مراض اَألِضع.  

ـ  الْعـاب لْ، وَأةُعصارم، والِْةلَّ والسدِمقَ الْةُرها كُ نِْمة، فَ ياض الر واعنْ أَ ددعتَ     تَ نـاك  وه... وىِق
  .كض الري وِهِةعام الِْةديقَحى في الْتَّ حكاٍن مها في أيتُسمارنا منُِكم يٍةفَلِّكَ مري غَةٌياضِر

إن      مماررِ ةس ِتياضك فَ المتُ ِةلَض ِتمك، وتَ عجلُعداِو تُ كم لَ عها لِ يمـ ال تُ ( ك،  ِلذَِل. ةويلَ طَ ٍةد  رجِب
  . اهيلَ عمداِو تُن ولَ فيهارِمتَس تَن لَكنَّ، َأل )هابِح ال تٍُةياض ِرِةسمار على مكفسنَ

  - بتصرف –عن مجلة العربي الصغير                 
  األسئلــة

 ) نقاط03: (أسئلة الفهم) أ

  . ابناِسا منوانً عه لَع ضم ثُدةًي جةًراء ِققرِإ النّصِا -1
  .ةياضلرل دواِئفَثالثَ  ص النّن ِمجخِرتَس ِا-2
  .ةخيص ر– دِرفَنْ تَ :نيتَمِلكَ الْنٍة ِممِل كَلِّ كُد ِض النّصن ِمجخِرتَس ِا-3

 

 ) نقاط03: (أسئلة اللّغة) ب

1-ح الِْلو جالْ ةَلَمموةَجود بيقَن وسفي النَِّني إلى الْص جالِْعم ركَّذَم.  
  .ص في النَِّنيتَرطَّسم الِْنيتَمِلكَ الِْبعِر َأ-2
  ؟" زائه جَأ" ة مِل في كَِةرِب على النَّةُطَسوتَم الْةُزمه الِْتبِتماذا كُ ِل-3

 

  ) نقاط04: (ةاإلدماجيالوضعية  )ج
     الرةُياضِه مِجلْ ِلةٌموالِْمس قْعخُي الْوِصل، يبِبراء ممارظامِتانْها ِبِتس.  
 اضتَك الْمفَضلَةَ مبيناً قَواِعدها، وتَِصفُ فيهتَذْكُر فيه ِري )ا سطر12 إلى 8من (  اصنَ بتُكْاُ -
  .ةيِبجع تَةًملَ جفاًظِّو، ومص النَّباراِت ِعِضعب ِبعيناًتَسها، مِتارسم مةَييِفكَ



  2012   جوان:ةردو                         ائياية مرحلة التعليم االبتد  امتحان              اإلجابة النموذجية وسالمل التنقيط        

  العربيةاللغة اختبار يف مادة 

 العالمة
 عناصر اإلجابة

 مجموع مجزأة
   نقاط03 :أسئلة الفهم

  ................... ممارسة الرياضة–ضة  الريا–فوائد الرياضة :  عنوان النص-1
   . تساعد على تنشيط الجسم-:   فوائد الرياضة هي-2

   . تفيد كل أجزاء الجسم بما فيها العقل-                         
  .  تساعد على النوم العميق-                         

   . تحسن من مظهرنا العام-                         
   . تخفض الوزن-                         

   . تقي من بعض األمراض-                         
  . فقطيكتفي التلميذ بذكر ثالث فوائد: مالحظة

3-تتعدد≠  تنفرد-:  استخراج ضد ...............................................   
  ................................ ............ مكلفة≠ رخيصة -                    

 
0.50 

 
 
0.50×3  
 
 
 
 

0.50 
0.50 
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   نقاط03 :اللغةأسئلة 
  .ونهاتحب على ممارسة رياضة ال أنفسكم تجبرواال : التحويل إلى الجمع المذكر -1
  :  اإلعراب-2
              ..............صفة مجرورة وعالمة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها: ِ  العميق-
 يكتفى بهذا (مة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره اسم إن منصوب وعال:  ممارسةَ -

  ). ..............................................................القدر من اإلعراب 
   ..............ها مكسورة كتبت الهمزة المتوسطة على النبرة في كلمة أجزائه ألنّ-3

 
0.50× 3  

 
0.50 

 
0.50 
0.50 
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   نقاط04: الوضعية اإلدماجية 

  المجمـوع  مجـزأة  المؤشـرات  المعايـير

الوجاهة 
  والمالءمة

   ......................................) سطرا12 – 08( حجم المنتج -
   ............................................... الرياضة المفضلة ذكر-
   .................................................اعد الرياضة بيان قو-
  ............................................. . كيفية ممارستها وصف-

0.25  
0.25  
0.50  
0.50  

1.50  

  االنسجام
  

ثم ،  المفضلة، بيان قواعدها الرياضةذكر(  ترتيب األفكار وترابطها-
  .......................................... ....). كيفية ممارستها وصف

- بطتوظيف أدوات الر................................................   
   ............................................. استعمال عالمات الوقف-

  
0.50  
0.25  
0.25  

01  

سالمة 
  اللغة

  ......... ). على األقل ةعبارة واحد( ص  ببعض عبارات النّ االستعانة-
   ..............................................توظيف الجملة التعجبية -
   ............ ).يحاسب على أربعة أخطاء فأكثر( قلة األخطاء اللغوية  -

0.25  
0.25  
0.50  

01 

  اإلبداع
  واإلتقان

  .............. ............................ الكتابة بخط واضح ومقروء-
   ..................................................... توظيف الشواهد-

0.25  
0.25  

0.50  

    

  1/ 1صفحة 
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  الديوان الوطين لالمتحانات واملسابقات                           بية الوطنيةوزارة التر
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  )نقاط 6( :الجزء األول

  )نقطة 1,5( :التمرين األول

  >  ،  =  ، <   : باستعمال الرمز المناسب ،قارن بين كل عددين مما يلي

213,180 ... 213,18                 ،9,060 ... 9,600           ، 12,57 ... 1,257  
  

  )نقطة 1,5: (التمرين الثاني

ـ ) A( انطلقت سيارة من المدينة      8اعة على الس h 45 minَف ،ـ و إلـى المدينـة   تْلَص )B (   ـاعةعلـى الس
11 h 55 min.  

  ).B(و) A(اُحسب مدة السير بين المدينتين  -

  )نقطة 1,5: (لثالتمرين الثا

 ABى قطعة المستقيم عمودية عل cm 8طولها  ACوقطعة المستقيم   cm 6طولها  ABلديك قطعة المستقيم      

 .Aفي النقطة 

 ؟ ABCما نوع المضلع  -

  ؟ABCفما هو محيط المضلع  cm 10هو  BCإذا علمت أن طول قطعة المستقيم  -

  )نقطة 1,5( :التمرين الرابع

   : ناسبيبما  تاليالجدول ال ملء كملَأ، DA 600كتب هو  3إذا علمت أن سعر 

  عدد الكتب  3  6  9  .

  الثمن  600  .  .  2400
  

  )نقاط 4( المسألة :الجزء الثاني

عة الشّشترى شخص ا250  طول ضلعهاكل قطعة أرض مرب m  رقر ات  ،يحيطها بسياج أن ثمفاشترى المعد

  .  DA 45500ولفّات سلك بـ  DA 12900 و ثالثة أبواب بـ   DA 165000أعمدة بـ   :التالية

  .حسب ثمن لوازم التسييجاُ -

 .حسب مساحة األرضاُ -

1500. :سعر المتر المربع الواحد من قطعة األرض هو إذا علمت أن DA   

                                            .حسب ثمن قطعة األرضاُ -
  

  .إجراء العمليات العمودية إجباري: مالحظة



 1من  1صفحة 

  2012 جوان ة مرحلة التعليم االبتدائييالمتحان ا رياضياتوسالمل التنقيط ملوضوع  النموذجيةاإلجابة 
  

  

محاور 
 عناصر اإلجابة الموضوع

 العالمة
 المجموع مجزأة

  
  التمرين
  األول
  
  
 

                                                    0213,18  =213,18                
                                                         9,060  >  9,600        

                                                      12,57 < 1,257 

0,5  
0,5  
0,5  

1,50  

التمرین 
 الثاني
  

   11h55min  -  8h45min    
   11h55min  -  8h45min   =  3h 10min   

  3h 10min   :مدة السير هي                                             

0,5 
0,5 
0,5  

1,50  

التمرین 
 الثالث

  قائمهو مثلث  ABCمضلع ال -
- 6  +8  +10   
  .  cm 24: هو  ABCالمضلع  محيط -

0,5 
0,5 
0,5 

1,50  

التمرین 
 الرابع

  عدد الكتب  3  6  9  12
  الثمن  600  1200  1800  2400

 

0,50  

×  
3  

1,50  

   
  شبكة تصحیح المسألة

  عناصر اإلجابة رييالمعا السؤال
 العالمة

 المجموع مجزأة

1  
  
  
 

الفهم السليم 
 للوضعية

45500 DA   +12900 DA + 165000DA   
  0,50  

االستعمال السليم   1,25
  ألدوات الحل

165000 +  12900 + 45500 = 223400 DA   
  إنجاز العملية األفقية

  إنجاز العملية العمودية

  
0,25  
0,25  

  DA 0,25 223400: ثمن لوازم التسييج هو  تقديم النتيجة

2  

م الفهم السلب
250 للوضعية 250m m´  0,50  

1,25  
االستعمال السليم 

  ألدوات الحل

2250 250 62500m m m´ =  
  إنجاز العملية األفقية

  إنجاز العملية العمودية

  
0,25  
0,25  

  62500m2 0,25: قطعة األرض هي  مساحة  تقديم النتيجة

3  

الفهم السلبم 
  0,50  1500×62500 للوضعية

االستعمال السليم   1,25
  ألدوات الحل

62500×1500 = 93750000 DA 
  إنجاز العملية األفقية

  إنجاز العملية العمودية

  
0,25  
0,25  

  DA 0,25 93750000: سعر قطعة األرض هو  تقديم النتيجة
  0,25  0,25  وضوح الخط وعدم التشطيب التنظيم، اإلتقان  
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Un métier noble  
  

        Qu’il soit généraliste ou spécialiste, exerçant en milieu rural ou dans une grande ville. Qu’il 
travaille à l’hôpital ou en cabinet, le médecin joue un rôle très important : 
      Il préserve la vie, soigne le corps et l’esprit, traite les maladies et soulage la souffrance. 
      Il s’agit aussi de maintenir la population en bonne santé en menant des actions de prévention 
et des campagnes de vaccination. 

          (Texte adapté) Les mét iers de la santé, La Revue "Techniques Hospi tal ières" 
 

Questions 

I) Compréhension de l’écrit: (6 points) 
1 – Recopie la bonne réponse: 

Le texte parle d’un : - journaliste  

 - médecin  

 - potier 

2 – Relève du texte deux (2) actions qui montrent  le rôle du médecin. 

3 – Mets les verbes de la phrase suivante au futur simple de l’indicatif  :  

Il préserve la vie et soigne le corps. 

4 – Relève du texte un synonyme du mot :       

Soigne = …………… 

5 – Remplace le groupe nominal sujet (GNS) par le pronom personnel qui convient. 

Le médecin joue un rôle très important. 

6 -  Mets au pluriel  le mot souligné : 

Le médecin travaille dans un hôpital. 
 

II) Production écrite : (4 points) 
  Après avoir vu le médecin,  tu expliques à ton camarade, en 4 ou 5 phrases,  ce que tu dois faire 
pour que tu restes en bonne santé. 
          - Utilise le pronom personnel « je »; 
          - utilise le présent de l’indicatif ;   
          - aide – toi de la boite à outils. 
  

Se laver, manger à l’heure, 
se brosser, couper,  
se protéger, dormir. 

Fruits et légumes propres,  
les dents,  les ongles, froid, 
savon, eau,  douche. 

chaque jour, 
pendant trois minutes,                           
après chaque repas. 
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  I) Compréhension de l’écrit: (6 points) 

     1 -  Le texte parle d’un : - médecin ; 

     2– Les actions qui montrent le rôle du médecin sont :        

     - préserve la vie - soigne le corps et l’esprit    - traite les maladies.      
     - soulage  la souffrance. 
     - maintenir la population en bonne santé. 
     - mener des actions de prévention et des campagnes de vaccination.   

      3 –Il préservera la vie et soignera le corps. 

      4 –Synonyme du mot : soigne : traite, soulage.          

      5 – Il   joue un rôle très important. 

      6 - Des hôpitaux. 

 

II) Production écrite:  (4 points) 
 

Total Partielle indicateurs Critère 
1.5pt 0.5 pt 

 
0.25 pt ×4 

Ind. 1 : Respect de la consigne, 
thème  
Ind. 2 : Volume de la production 

C1 
Pertinence de la 

production 
1pt 01pt 

 
 

Ind. 1 : Phrases cohérentes, 
phrases bien construites sur les 
plans sémantique et syntaxique. 

C2 
Cohérence 
sémantique 

1pt 0.5pt 
0.5pt 

Ind. 1 : Respect du temps. 
Ind. 2 : emploi de la 1ère  personne 
du singulier, ponctuation.  

C3 
Cohérence 
linguistique 

0.5pt 0.5pt Ind. 1 : présentation de la copie, 
lisibilité, propreté, respect de 
l’orthographe. 

C4 
Critères de 

perfectionnement 
 

 
 

 
 
 
 
 
0.5+0.5 
 
 
 
 
 
 
 

0.5+0.5 
 
 

 
 
 

1 pt 
 

1 pt 
 
 
 
 
 
 

1 pt 
 

1 pt 
 

1 pt 
 

1 pt 
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