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المستوى الخامس ابتدائ

مقاطعة  :سنجاس 1

المدة  :ساعة ونصف

اختبار في مادة  :اللغة العربية
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في إحدى السنوات انتشر المرض في أرجاء بالد بخارى  ،وكان ممن أصابهم األمير نوح بن منصور
وقد أشرف على الهالك حتى نصحه أحد مقربيه بالطبيب ابن سينا ،فأرسل األمير في طلبه .
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رحل ابن سينا إلى األمير ،ودخل عليه وهو في فراشه ،وظل يفحصه ويسأله حتى عرف سر مرضه
وكيفية العالج  .سأله األمير ":خيرأيها الطبيب " فقال ابن سينا :سأصنع لك خليطا من األعشاب وأنصحك
بأكل بعض األطعمة وسيكون الشفاء بإذن هللا".قال األمير متعجبا ":ومادخل األطعمة في الشفاء؟ ".
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فقال ابن سينا":بل الشفاء كله فيما يتناوله المريض من طعام واألعشاب وحدها ال تكفي  ،بل هناك من
األدوية مايصبح ضارا إذا لم تصاحبه أطعمة معينة  ،وهناك بعض األمراض ما ال يداوى إال بالحمية ،أو
بأنواع معينة من الطعام " .أعجب األميربكالم الطبيب  ،واتبع إرشاداته حتى تحسنت صحته وبرئ من
مرضه وعرف أن العالج ليس بالدواء ،فقط بل بالطعام أيضا.
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أسئلة الفهم :

( 03نقاط )

من رياض النصوص بتصرف.
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 )1أعط عنوانا مناسبا للنص.
 )2استخرج من النص عبارة تدل على جهل األميربأهمية الطعام أثناء العالج.
ف"
 )3استخرج من النص ضدي الكلمتين التاليتين " :نافعا وخالَ َ
ف"
 )4اشرح الكلمة التالية ثم وظفها في جملة مفيدة " أش َر َ
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أسئلة اللغة 03( :نقاط )

الوضعية اإلدماجية 04( :نقاط )
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 )1أعرب ما تحته خط في النص.
طبيب " بـ "األطبّاء " وغير ما يجب تغييره ((وظل ال ّ
 )2استبدل كلمة " ال ّ
طبيب يفحصه ويسأله حتى عرف
سر مرضه ))
 )3ما نوع الهمزة في كلمة " انتَشر " ولماذا كتبت بهذا الشكل؟

يتلذذ الناس بمذاق الخضر والفواكه غير أنهم يجهلون قيمتها الصحية.
اكتب فقرة من ثمانية إلى عشرة أسطر تتحدث فيها عن فوائد الخضر والفواكه الصحية موظفا جمعا مؤنثا
سالما .
ency-education.com/5ap.html

