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الدواء في الغذاءالسنـد

، یاتٌ رِ كَّ فیھا سُ والحبوبُ ولُ قُ والبُ ،األمراِض نا من سامَ أجْ نُ صِّ حَ ، تُ وي على فیتامیناتٍ تَ حْ تَ الفاكھةُ إنّ 

.یرِ كِ فْ والتَّ شاطِ والنّ ةِ بالقوَّ مَ سْ الجِ دُّ مُ تَ 

المدارس  في هُ دُ جِ الذي نَ مِ لْ نا بالعِ ولَ قُ عُ  سى أن ُنغّذيَ نْ نا ، فال نَ سامِ ألجْ ذاءً غِ عام الطّ وإذا كانَ 

.نفعَ ویَ عَ فِ تَ نْ یَ لِ عقلھعَ أن ُیوسِّ ھِ یْ لَ عَ یطا ، بلْ شِ نَ الجسمِ قويَّ اإلنسانُ ي أن یكونَ فِ كْ . فال یَ والمساجد والكتبِ 

ذي الإلى غذاء اإلیمانِ حتاجُ نا تَ ألجسامنا ، والعلم غذاء لعقولنا ، فإّن أرواحَ غذاءً عامُ وإذا كان الطّ 

.شكره على نعمھةِ رَ ثْ ، وكُ هِ رِ وامِ أَ بِ امِ زَ تِ ، وااللْ ھِ تِ في تقوى هللا وطاعَ هُ دُ جِ نَ 

  األسئلة
  حول الفهمأ ـ 

  ؟ إلى أي شيء تحتاج أرواحنا وأین نجد ذلكـ  1

ُن كل واحدة منهما في جملة مفیدة : اشرح الكلمتین التالیتین وادخلـ  2 .َتُمدُّ -ُتَحصِّ

  حول اللغةب ـ 

في السند.تحته خطأعرب ما  ـ1

فال َنْنسى أن ُنغّذَي ُعقُولَنا بالِعْلِم الذي َنِجُدهُ في المدارس «العبارة التالیة:المخاطبالجمعـ حول إلى 2

».والمساجد والكتبِ 

.ستخرج من السند اسما ممدوداـ ا 3

  الوضعية اإلدماجيةج ـ 

مرض  عن فیهاتتحدث أسطر)10إلى  8(من فقرة مرض احد أصدقائك  ، فذهبت لزیارته  . اكتب

و للشفاء منه مؤكدا على  أهمیة تناول ُمبّینا لنا النصائح التي قدمتها له للوقایة من هذا المرضصدیقك

.فعل أمرموظفا :و . الغذاء في تحسن صحته

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفقكم اهللا  أبنائي األعزاء



  التقـويـم  اإلجـابـة

  نقاط 03  حول الفهم

:الذي َنِجُدهُ في غذاء اإلیمانِ إّن أرواَحنا َتحتاُج إلى )1
ِبأَواِمِرِه ، وُكْثَرِة شكره على نعمھتقوى هللا وطاَعِتِھ ، واالْلِتَزامِ 

0,5+0,5

 اجلملة.........–– تقي– حتمي =  ُحتَصِّنُ :الشـرح)2

�Ƥ– = متنح  َتُمدُّ  ē – تعطي ......اجلملة    

  ن0,5+    ن0.5

   ن0,5ن + 0.5

  نقاط 03  حول اللغة

اإلعراب)1

  وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. + خبر كان منصوب:  غذاء 

   لظاهرة على آخرها الكسرة جرهوعالمة +  اسم مجرور بــ من: األمراض

  نقطة 01

ن0.25ن + 0.25

ن0.25ن + 0.25

:الصرف والتحويل)3

في  تجدونھِ الذي بالِعْلمِ كمقُولَ عُ  واغذّ تأن واسنْ تفال  «:املخاطب حول إىل اجلمع

.»و المساجد والكتبالمدارس

  نقطة 01

ن لكل إجابة 0.25

  صحيحة

اإلمـالء:)4

  (تكفي واحدة) الدواء  -االسم املمدود : الغذاء 

  نقطة 01

  ن01

  نقاط 04  الوضعية اإلدماجية

الـوجــاهـة
  (االلتزام بالموضوع)

0,5ـ وصف الحادثة
  ن01

0,5النصائح الوقائیة المقدمةـ 

  االنسجــام

0,5رابط األفكارت  -

ن1.25 0.5التسلسل المنطقي-

0.25ـ األسلوب المناسب

االستعمال السليم 

  المادة ألدوات

االستعمال السلیم +قواعد النحو والصرف-

للتعلیمة

0,25+

0.25
ن01

0,25اإلمالء الصحیح-

0,25استعمال عالمات الوقف-

  اإلتقان واإلبداع

0,25تنظیم الورقة -

ن0.75 0,25یتھ .وئوضوح الخط و مقر-

، توظیف الشواھد ( آیة قرآنیة ، حدیث ، شعر-

) ، قوة الكلمات المختارة كمة ...ح
0,25


