
          2017/2018:الموسم الدراسيّ                                                                     عزابة –طة: كرايم حسين متوسّ 

 عتانة: ساالمدّ                                                        ط عليم المتوسّ نة األولى من التّ المستوى: السّ 

 في مادة اللغة العربية الختبار األخيرا

 حيّ الّطعام الصّ                                              السند : 

 في حديقة المنزلالمزروعَ  الّصحيَ  قديماً كانوا يأكلون الّطعامَ  ، فالنّاسُ ليست كما كانت في الّسابقِ  اليومَ  الحياةُ         
جداً، وال تُسبّب أّي نوع من  ويتناولون اللّحوم من الحيوانات التي يربّونها، وباإلجمال فإّن هذه األطعمة صحيّةٌ 

أصبحت ، حيث  بالعمل مشغولٌ  ياً عن الّزمن الّسابق، فالكلُّ ُمختلٌف كلّ  ام األمرُ في هذه األيّ  المشاكل الصحيّة، لكنْ 
ً إلى المنزل الشخص الوظيفة من األولويّات لكّل شخص، وبالتّالي فإّن ّرجوع  عد يوٍم طويٍل من العمل يجعل ب منهكا

واألصباغ  الحافظة بالّدهون، والموادّ  عِ الُمشبّ  األكل الّسريعِ  رحلةُ  صعباً جداً، أو ُمستحيالً وهنا تبدأُ  بخالطّ أمر
 ٍب ما.طْ هذا األمر إّال عند وقوعِ خَ  فداحةَ الّصناعيّة، وال يدرك الّشخص 

ً  همّ المُ  نَ مِ          عادة، ويجعلك تبدو مختلفاً بالّطاقة اإليجابيّة والسَّ  تشعرُ  ، ألنّه بالفعل يجعلكَ الّصحيّ  تناول الّطعامِ  حقا
الصّحي والمتوازن يجب أن يكون مليئاً ظام الغذائيّ النّ ولهذا فلجسم ، ا يستفيد منهاالفيتامينات والمعادن التي  لِّ بسبب كُ 

ّن لتناول الغذاء الّصحي بشكٍل جيّد، باإلضافة إلى ذلك فإ الّدماغ والجسمُ  يعملَ  لكيْ  ةبالعناصر الغذائيّة األساسيّة الّالزم
من األمراض  ىفيُشفَ  يقّوي مناعة الجسمو ،وطبيعّي : يساعد على الحفاظ على وزن صحيٍّ هأنّ  خرى منهافوائد أُ 

ً  تأثيراً  على المزاجِ  يؤثّرُ و ،بسرعٍة أكبر بالكآبة  تشعرُ  سوفَ فبتناول األطعمة المليئة بالّدهون  قمتَ  بحيث إذا ،إيجابيا
من  نوعٍ  أيَّ  لممارسةِ  الّطاقةَ  ، ويُعطيكَ  من المزاج، ويزيد من النّشاط أّما تناول الّطعام الجيّد فيُحّسنُ   وقلّة النّشاط

 .فيا أيّها اإلنسان حافظ على صّحتك فهي تاٌج فوق رؤوسنا..ها.تي تحبُّ ة الّ النّشاطات البدنيّة والريّاضيّ 
               األنترنت بتصرف                                                                                                                      

 ة:ــــــــــاألسئل
 ن12فهم المكتوب:/1

 ن6أ/ فهم النّص:

 ن1..............................................................................ة مناسبة للنص فكرة عامّ اقترح  -1

 ن1.....................................................................؟.....مصادر طعام اإلنسان القديم هيما  -2

 ن2ص فائدتين للّطعام الّصحّي...................................................................استخرج من النّ  -3

 ن2............................................................ْطٍب......................خَ   - فداحة هات مرادف :-4

ن4ب/ قواعد اللغة: 
 ن2.....................................................................................نّصأعرب ما ُسّطر في ال -1

 ن1آخر الفعل ( تبدو )..........................................................لماذا لم تظهر ألف التّفريق في  -2

 ن  1هناك كلمات في النّص حذفت منها األلف كتابةً بالّرغم من النّطق بها . هات مثالين على ذلك.......... -3

 ن2ج/ أتذّوق النّص:

 ن1.........................................................أسلوبا إنشائيا وحّدد نوعه. -: استخرج من النّص  /1

 ن1...........................................................................في الفقرة األخيرة تشبيه ، حّدده . /2
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 ن8إنتاج المكتوب :

 الوضعية اإلدماجية : 

 . تعتبر ممارسة الرياضة من أهم األشياء التي يوصي بها األطباء ويدعون لممارستها يومياالّسياق: 

ية ممارسة أهمّ  مبرزا من خاللهارد والوصف تمزج فيها بين السّ سطرا  اثني عشرال تتجاوز   فقرة حّررالتّعليمة: 
 وكيد المناسبة.عليل والتّ نة وأدوات التّ يّ واأللف اللّ فا الحال ، موظّ  ياضة في حياتنا والفوائد الصحية التي تقدمها لناالرّ 
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