
 2019مارس                             ابتدائي الخامسة قسم                       حاسي بحبح ابتدائية بختي عطية
 �اختبار الفصل الثاني في اللغة العربية�

 ............                                                       : سندال
على كل مسلم لتكون صلة  ضتْ رِ فُ ، فهي الركن الثاني في اإلسالم، مِ المسلللصالة أهمية كبيرة في حياة     

في وقتها له أجر عظيم و ثواب ها فالذي يؤدي ،أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة الصالةُ ـف ،بين العبد وربه
وتجعل منا عبادا  ،لنا الراحة النفسية والطمأنينة والسكينة في حياتنا وتحقق ،تقربنا إلى هللا زلفى هيف ،كبير

َوأَقِِم الصَّالةَ إِنَّ  ألمر هللا القائل: ( امتثاال ،وسوء خلق المسلم عن كل منكر وفاحشة تنهى ألنهامخلصين، 
  ).تَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ  الصَّالةَ 

صالة وتنتهي بالليلة تبدأ بصالة الفجر  المسلمين خمس صلوات في اليوم وهللا على عباده  فرضقد و 
 بل ،سجد كما تصلى في البيت و المدرسةهاته الصلوات في الم ؤدى، وت للمسلمحياتيا لتكون نظاما  ،العشاء
، شعاره في ذلك ه وسعادتهتعزالمسلم  صالةــف ،السفر والمرضحتى في حال  كل مكان طاهر نقي،وفي 

 ". حياتيهي صالتي "
 

 :الفهمأسئلة �
 هات عنوانا مناسبا للنص-
 ؟  في وقتها  يستفيد الذي يؤدي الصالةماذا -

 ؟فيها ، وما هو شعار المسلمعن ماذا تنهى الصالة -
ووظفهما في جملة من إنشائك. ) موتنا –أقام (  ضد الكلمتين هات من السَّنَد-

 أسئلة اللغة:�
 .ما تحته خطأعرب -1
: فعل من األفعال المعتلة التالية الجدول محددا نوع كلامأل -2

وعدقامنهىالفعل المعتل
نوعه

 .تهاعلل سبب كتابو  الفحشاء :في كلمة الهمزة تكتبكيف -3
سفر   -الصالة  من المفرد إلى الجمع: حول -4
 :الوضعية اإلدماجية�

 .أن تصلوا جماعة في القسم أردت أداء صالة الظهر في المدرسة وطلبت من زمالئك        
ومنزلتها عند بقيمة الصالة الجماعية  تالميذ قسمك وتذكرهمفيها ) تحث كلمة 120إلى  80فقرة من ( أكتب�

 .أثرها العظيم في حياة المسلم التي بفضلها يدخله هللا الجنةإضافة إلى ، هللا
 

 صالح األستاذ: محمد العربية لغتي أعتز بها وأفتخر ألنها لغة القرآن
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فهيف،كبيركبير
ألنمخلصين،مخلصين، 

ِى ى َعِنَّالالالصالصَّالةالةََ ىهَهَ هههنْنْ نننتتَ m
رضفرضقد  هللا عهللا على ع 

حياتياكون نظامالتكون نظاما 
ححتىطاهر نقيمكان طاهر نقي،

".". يحياتي

:هم
للنصسبا للنص

في وقفي وقتها  الصالؤدي الصالة
ا هو شعار ا وما هو شعار المسلم

وو))موتنا––قامأقام ( ن

:: لمعتلة التاليةعال المعتلة التالية

atccccaucucucucقام ها

..وا جماعة تصلوا جماعة 
ومصالة الجماعية الصالة الجماعية 
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www.ency-education.com/5ap.html


