
 ساعة المدة :                                                   -الجلفة -حمو محمد بربٌح متوسطة الشهٌد 
        متوسط الرابعةالسنة  المستوى:

 
 الفرض األول للفصل األول
 في مادة اللغة العربية

 
 وضٌق الممرات الهوائٌة التنفسٌة مرض مزمن ٌصٌب اإلنسان نتٌجة التهاب مجاري الهواء فً الرئتٌن  الربو             

 وهو ٌعانً االختناق ( فترى المرٌض )مما ٌمنع تدفق الهواء فً الرئتٌن ، فٌسبب ذلك نوبات متكررة من ضٌق التنفس 
، علما أن التً تسرق صحة اإلنسان  الشائعةهذا باإلضافة إلى صعوبة كبٌرة فً التنفس ، وٌعد الربو من أكثر األمراض 

 األطفال أكثر عرضة لإلصابة بهذا الداء .
لمرض الربو لكن ٌمكن السٌطرة على أعراضه باتباع طرق مختلفة من أهمها تجنب  ناجع لٌس هناك عالج             

والحرص على تناول األدوٌة لمدى طوٌل وبشكل ثابت باإلضافة إلى الزٌارة الدورٌة للطبٌب ل المثٌرة للحساسٌة العوام
  وٌعٌش حٌاة مستقرة وطبٌعٌة .  ( أن ٌوّدع القلق) ع المرٌض هذه الطرق ٌستطٌع ، إذا اتبالمختص 

 ـ بتصرف ـعن موقع وٌب طب                                                                                         

 
 الفكري:البناء  –أ 
 

 .استنتج الفكرة العامة للنص  -1
 ؟ما هً الطرق الكفٌلة بالسٌطرة على أعراض مرض الربو حسب الكاتب   -2
  ناجع ، الدورٌة .: المفردات اآلتٌة حسب سٌاقها فً النص  اشرح -3

 
 البناء اللغوي: -ب
 

 . تحته خط فً النص ما أعرب -1
 بٌن محل الجمل التً بٌن قوسٌن من اإلعراب . -2
 استخرج من النص جملة مركبة وحولها إلى جملة بسٌطة . -3

 
 البناء الفني: -ج

 

 واشرحهما :حدد نوع الصورتٌن البٌانٌتٌن فً النص  -1
 تسرق صحة اإلنسان . -
 ٌودع القلق . -

 ما طبٌعة النص ؟ علل إجابتك . -2
 
 الوضعية اإلدماجية: -د
 

 تحاججت مع صدٌقك حول دور الرٌاضة فً الوقاٌة من األمراض والحفاظ على الصحة .: السند
اإلنسان موظفا ثالث حجج تقنع فٌه صدٌقك بأهمٌة الرٌاضة ودورها فً الحفاظ على صحة كتب موضوعا االمطلوب: 

 .  على األقل ومحسنا بدٌعٌا
 

 إضاءات :
 ح خطك ، ال تتسرع .تك ، وض  انظم إجاب استغل كامل وقتك ،اإلجابة ،أن تحاول افهم السؤال قبل ـ  

 
                                                                          

 دعواتنا لكم بالتوفيق والنجاح ـ أسرة المادة ـ مع خالص
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