اختبار الفصل الثّاني في مادة اللّغــــــــة العربيّـــــــة
سـاس يونس المقاطعة 20
المدرسة االبتدائية  :ع ّ
سنة الدراسيـــــة 2017/2016 :
ال ّ

السنة الخامسة ابتدائي
المدّة  :ساعة ونصف

سند :
ال ّ
الرياضة لمدّة ساعة يوميّا  ،ألنّها تساعد على تنشيط الجسم ،و تفيد ك ّل جزء من
يوصي الخبراء بممارسة ّ
سن من مظهرنا العا ّم  ،و تخفّض الوزن  ،و تقي
أجزائه بما فيها العقل .كما أنّها تساعد على النّوم العميق،و تح ّ
من بعض األمراض.
سباحة ....
سلة  ،و المصارعة و ألعاب القوى ،و ال ّ
الرياضات و تتنوع ،فمنها كرة القدم و كرة ال ّ
تتعدّد أنواع ّ
ي العضالت  .و هناك رياضة غير مكلّفة يمكننا ممارستها
فمثال في رياضة رمي الجلّة ،وجب أن يكون ّ
الرامي قو ّ
في أي ّ مكان حتّى في الحدائق وعلى ال ّ
الزوار متنفّسا لهم هناك ،أين
شواطئ هي ّ
الركض.فيجد العدّاؤون و كل ّ
سماء ّ
الزرقاء ينعكس لونها على البحر.
ال ّ
( ّ
إن ممارسة رياضتك المفضّلة تمتّعك  ،و تجعلك تداوم عليها لمدّة طويلة) .لذلك ال تجبر نفسك على ممارسة
تستمر فيها و لن تداوم عليها .
رياضة ال تحبّها  ،ألنّك لن
ّ
صغير – بتصرف-
عن مجلّة العربي ال ّ
األسئلة :
أسئلة الفهم  3( :ن )
سند قراءة جيّدة ث ّم ضع له عنوانا مناسبا .
 )1اقرأ ال ّ
للرياضة.
 )2استخرج من النّص ثالث فوائد ّ
 )3هات من النّص ضدّ كل من الكلمتين  :تبشّع – رخيصة
ث ّم وظفهما في جمليتن مفيدتين.
أسئلة اللّغـــة 3( :ن )
 )1اعرب مل تحته ّ
سند .
خط في ال ّ
سند إلى المثنّى .
حول الجملة ما بين قوسين في ال ّ
ّ )2
سند ما يلي  :اسم ممدود  ،اسم منقوص  ،اسم مقصور  ،جمع تكسير  ،جمع مؤنّث سالم
 )3استخرج من ال ّ
الوضعية اإلدمـــاجيّة  4( :ن )
الرياضة مه ّمة للجسم و العقل  ،يوصي الخبراء بممارستها بانتظام .اكتب فقرة من  8إلى  12سطرا ،تتحدث
ّ
ّ
الرياضة على جسم االنسان .موظفا اسم إشارة.
فيها عن رياضتك المفضّلة مبيّنا قواعد ممارستها ،ومبرزا أهميّة ّ
بالتّوفـــــــــــــــــــيق 
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