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مدرســـة اليوبيل الدولية الخاصـة                                                                       االســــــم :.....................

           خامس الالصف:                                                                                         

  2016 – 2015للعام الدراسي الثاني ) من الفصل الدراسي 3المنزلي (الواجب 

  القراءة والفهم:

    ): الصحة هي الحياة  من نص (

وال تكتمل صحة اإلنسان إال بالصحة العقلية التي تظهر في سالمة التفكير وصحة الفهم وٕادراك 

األمور على حقيقتها ، وٕاذا كان اهللا عز وجل قد ميز اإلنسان من الحيوان بالعقل ، فإن العقل جعل 

فاكتشف من اإلنسان يميز الخير من الشر الحق من الباطل ، ودفعه إلى التفكير في حقيقة وجوده ، 

قوانين الطبيعة ما ينظم حياته على وجه األرض ، ويحيلها جنانا آمنة وارفة الظالل ، والعقل كالنبتة 

  ال ينمو إال بالقراءة واالجتهاد ، وال يثمر إال بالحكمة والرأي . 

  _ أجب :

 أي نوع من أنواع الصحة تحدث عنه النص ؟ -

...........................................،.......  

السابق فكرة الرئيسة في النص ما ال -

.......................................................................  

  .  ضع عنوانا مناسبا  -

.......................................................  

  اذكر معاني المفردات التالية .  -

  :....................         جنانا :.....................يحيلها 

  يثمر :....................          يميز :.....................

بالرجوع إلى الدرس كامال في الكتاب المدرسي ، اكتب مقارنة سريعة بين الصحة النفسية  -

 والعقلية والجسمية . 

.........................................................................................

.........................................................................................

........................................................................................ 

........................................................................................  



 النحو :  -

كــان اجلـــو صـــحوا ، وفجـــأة اشـــتدت الـــريح ، وصـــار اجلــو غائمـــا ، وأمســـى املطـــر منهمـــرا ، وبـــات اجلـــو  -

 باردا.

   ويف اليوم التايل أصبحت الشمس مشرقة ، فخرج الراعي بغنمه مسرورا فقد ظهر العشب األخضر على   

نظــــــــر الراعــــــــي     اجلبل ، وأضحت الغنم متفرقة تبحث عن العشب وجتري هنا وهناك، وظل اجلو صحوا.

وعندئذ وقــف  إىل السماء ، وقال : ليست السحب كثرية اليوم. ومازالت السماء صافية حىت غابت الشمس ،

  الراعي يصلي صالة املغرب ، مث جلس يدعو اهللا. مث عاد بغنمه وقد شكر اهللا على فضله

  استخرج الجمل المحتوية على كان أو أحد أخواتها واعربها .  -
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

  

  :  التعبير

  بمناسبة عيد األضحى المبارك . اكتب بطاقة تهنئ فيها األمة اإلسالمية 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

  

  

  -مع تمنياتي بالتوفيق  - 


