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 في مادة اللغة العربية  اختبار الفصل الثاني
 :السند
 ٌةرصَو هو فُ ،مسِالشَّ روبِإلى غُ جرِالفَ لوعِمن طُ رابِوالشّ عامِالطّ اولَِنَت عنِ هو االمتناعُ يامُالصّ        

في السرّ  اهللاِ خافةََم يدُِزويَ فسِقوى في النّالتّ ُقّمَع، ويُِهخالقِِب اإلنسانِ َةالقََعوّي َقُيكما  ،ِةوحيَّالرّ هارةِللطّ
،ِنَلوالعَ

 ،يامِالصّ أهمّيةَ ونائيّخصّو األ العلماءُ فقد اكتشفَ .عظيمةة ة ونفسيّجسميّة ّيّحِص َدوائَِف يامِللصّ غير أنّ
  .حّيةِالصّ مع العاداتِ ُهامََجِسوانْ
 ساعةً عشرَ اثنيعن  ال تقلُّ لمدٍّة احةِالرّ منَ اٍتترَف َةالمعدَ ًةوخاصّ الهضميَّ الجهازَ يامُالصّ منحُفي          

، بكثرة الحراريةَ عراتِالسُّ سمُالجِ ُقِرحْكما يَ، اَهشاطَِن عادةِِتالسْ رصةًا فُعطيهَوهذا يُ ،ا كامالشهرًيومّياً 
 جهازَ ُزّزَعا يُكمَ .ِةمنَالسُّ َنِم خّلصَوالتّ ِنالوزْ فضَالي خَبالتّو المتراكمةِ هونِالدُّ ِةإذابَ ريقَِط نَْع وذلكَ

 .جسمِال عنِ فاعِعن الدّ وهو المسؤولُ اإلنسانِ في جسمِ المناعةِ
، االكتئابِ مشاعرِ نِْم أّنه يخفّفُ ثبتَ وتهدئتها، حيثُ فسِالنّ على تهذيبِأيضا  ُدساعُِي يامَالصّ أنّ َديَْب       

 فرادِأ بينَ حمةَوالرّ َةالمحبّ نشرُا يَو أيضً .اسِالنّ لدى بعضِ المتكرّرةُ ِروتّّتال ، وحاالتُ، واألرقِوالقلقِ
 .ِعجتمَالمُ

وَأَنْ تَُصومُوا خَيٌْر لَكُمْ : " تعالى اهللاُ قولُيلذلك  ،اوح و الجسم معًالرّ ِةلتنقيَ رصٌةُف يامُالصّ يرِفي األخِ       
   ".إِْن كُنْتُْم تَْعَلمُونَ

 )ن3(م ــــــــــــهــــــــفــــــــول الــــــــــح/1
.صللنّ امناسب اهات عنوان�
.     .ةة واألخرى نفسيّحداهما جسميّيام إاذكر فائدتين للصّ�
 .ما في جملتين مفيدتينووظفه )البدانة(و )الحزن( الكلمتين مرادفند السّاستخرج من �

)ن3( ةـــــــــــــــــــــــــغـــــــلــــــــول الـــــــح/ 2
).عراتِلسّا ،العلماءُ ،يقوّيُ(عرب ما تحته خط في السند أ�
 :من السند استخرج �

 

ةمنةالسّ(خر كلمة آ التاءل سبب كتابة علّ�
 )ن4( ةــــاجيــــــــــــــدمية اإلـــــعــــوضـــــال/ 3
 

من رحمة اهللا تعالى علينا  هالصّيام من أعظم العبادات التي يقوم بها المسلم، وعلى الرَّغم من المشقّة فيها، إال أنّ      
لوا إلى وتوصّ فقد قام العديد من العلماء والباحثون بدراسة فوائد الصوم  لصحة الجسم والنفس،أنّ الصّيام مُفيد 

 .نتائج مبهرة

فوائد الصوم عن خرين بضرورة الصوم متحدثا يها اآلتقنع فسطرا  12و  10ما بين  نصااكتب من السند  انطالقا     
 . مسطرا تحتهما فعال معتال لفيفا مقروناجمع تكسير وموظفا  .على الصحة الجسمية والنفسية
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  حرفا ختم بألف لينة أجوفا فعال
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وحاالرّططهارةِهارةِللطّللطّ
،للنِنعععلََللعوالعَ

فوائَِفصيامِيامِللصّللصّأنّغير أنّ
المع العاداتمع العاداتِمهُُهجامََج

الجهازَ يامُالصّ منحُفي الجهازَ يامُالصّ نحُ ي
عطيهَوهذا يُ ،ا كامال عطوهذا يُ ،مال
َإذابَ قِ المتر هونِالدُّ بةِةذا هونِالدُّ 

وهو المسؤول إلنسانِ وهو المس انِ
على تهعلى تهذيبأيضا  أيضا  عُداعِ

ّوتّلّتال لدى المتكرّرةُ تِرت المتكرّرةُ 

وح و الجسوح و الجسم مالرّالرّ يِةقيَ

.   .ييةةسيّى نفسيّ
هما في جووظفهووظفه))انةالبدانة

 رحمة اهللا تعامن رحمة اهللا تعالى علين
لوا إلى وتوصّ صومصوم  لوا إلوتوصّ 

صومئد الصوم 
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