
 2021-2020السنة الدراسية:                                                                 مدرسة: سهايلية محمد            

 في مادة اللغة العربية   اختبار 
 السند:

ذاءَ  إن           يَ  الغــ  ح  تََظم  الصــ  نــ  ة  وَ َي الم  َياضـــَ ة  الر  َمارســَ ، و م  َن األَمــَراس  اَمَنا مـــ  ي أَجســَ ي و يَقــ   حمـــ 

؟. م  اإلن َسان  س  َما أَن فَع  ل ج  ل  فَأَي ه  َساَمَنا الَمَناَعة، وق َوة التََحم  ي أَج  دَاَوَمة  عليها ت ع ط   الم 

ات  المناســبة فــي فتــرات محــددة ،لتمــنح الجســم        يــَ ة   بالَكم  ــ  ة  َغن ي مــَ ع  َل أَط  او  ــَ ي تَن ي  يَع نــ  ح  ام  الصــ  الط عــَ

ــتطيع  ا ــة فيسـ ــة والحويـ َك أَن  الطاقـ ــَ ــليم  ،و ال شـ ـــر  السـ ــلي  و التفكيـ ــالمجهود  العضـ ــاَم بـ ــَل و القيـ لعمـ

ــذاء َك  ال  : غـ ــَ ا ي قـ ــَ ــليمة  ،و َكمـ ــة  السـ ــية  د وَن التغذيـ ــات  الرياضـ ــام بالحركـ ــتطيَع القيـ ن  يسـ ــَ ــاَن لـ االنسـ

َحت َك .    ص 

ف        ر  حافظــة علــى رشــاقة و مــن فواهــدها الم، مــنظم علــى أَنهــا بــذل مجهــود جســدي الرياضــة  و ت عــَ

ــق  ــوتر والقل ــف الت ــا تخف ــريح. كم ــكل م ــوم بش ــى الن ــم عل ــاعد الجس ــدهون، وتس ــرق  ال ــا تح ــم ألن ه الجس

ــة  ــيون بممارسـ ــاهيون النفسـ ــذا ينصـــح األخصـ ــاعد فـــي تخفيـــف االكتئـــاب ،لهـ ــاً تسـ واإلجهـــاد ،وأيضـ

ــ  دهون الرياضــة. فالعقــل الســليم فــي الجســم الســليم. و بــدون الرياضــة يصــبح الجســم كومــة مــن ال

 نتيجة تناول األغذية المتنوعة.

ــتنت           ــبق نس ــا س ــذاء ُ  مم ــة للغ ــَم بحاج ــا  ُ  أَن الجس ــل منهم ــة ،فك ــام بالرياضــة البدني الصــحي   و القي

يكمـــل األخـــر فســـر الســـعادة الصـــحة وســـر الصـــحة الغـــذاء و الرياضـــة، فالغـــذاء والصـــحة عنصـــران 

 بشكل جيد وسليم . االنسان أساسيان لنمو جسم

 األسئلة 
 
 ن(3)  الــفــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــمحـــــــــول  /

 هات عنوان مناسب للنص . •

 اذكر ثالثة من فواهد الرياضة .     .  •

 استخرج من السند مرادف كلمة المواظبة ووظفها في جملة مفيدة )المواظبة=..........(.. •

 )بدانة=..........(. استخرج من السند ضد كلمة بدانة  ووظفها في جملة مفيدة  •

•  

 ن(3) حـــــــول الــــــــلـــــــغـــــــــــــــــــــــــة /2

 أعرب ما تحته خط في السند )يحمي، الرياضة، االخصاهيون(.  •

 استخرج من السند :  •

 

 

 .غذاءبين نوع و سبب كتابة الهمزة في كلمة   •

 . الحركات علل سبب كتابة التاء مفتوحة اخر كلمة  •

•  

 ن( 4) الـــــوضــــعـــــية اإلدمــــــــــــــاجيــــة /3

ن للرياضة أثر كبير على أكما الغذاء المتوازن و صحة االنسان ،   ثمة عالقة وطيدة بين 

 مناعة الجسم و رشاقته ،  

ه بين الغذاء المتوازن و  سطرا تقارن في   12و  10قا من السند اكتب نصا ما بين  انطال  ـ     

مقدما نصاهح لألخرين تفيد في المحافظة على صحتهم، موظفا جمع مذكر سالم  الرياضة،

   و حاال مسطرا تحتهما .
 

 

 الخامس ابتدائيالمستوى :                                                                         مقاطعة سنجاس

 جمع تكسير    جمع مذكر سالم   اسما مثنى 
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