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2016دیسمبر 7تاریخ اإلجراء:لغة عربیةالمادة: 

السند:
يَ ھِ ةَ یئَ بِ الْ أنَّ ھِ بِ مِ لَّ سَ مُ الْ نَ . ومِ اسِ النَّ نَ یْ ھا وبَ نَ یْ بَ ةِ قَ الَ عَ الْ طِ مَ نَ بِ ا اھَ نَ عْ مَ طُ بِ تَ رْ یَ و، البیئة كثیراحِ لَ طَ صْ مُ دامُ خْ تِ اسْ یعُ شِ یَ 

العذبُ ماءُ الْ ا، وھيیًّ رِ ما طَ حْ لَ ھُ نْ مِ ونأكلُ نُ فُ السُّ یھري فِ جْ ذي تَ الّ حرُ بَ ھا، وھي الْ راتِ یْ خَ نْ مِ لُ كُ أْ ا ونَ ھَ یْ لَ ا عَ یَ حْ نَ  تيالَّ 

باتاتِ النّ وعةُ مُ جْ ، وھي مَ ةِ اقَ والطَّ یاءِ نا بالضِّ دُّ تمُ  تيالّ مسُ ھ، وھي الشّ سُ فَّ نَ تَ ي نَ ذِ الّ يُّ قِ النَّ ھ، وھي الھواءُ بُ رَ شْ ذي نَ الّ 

يْ ، كَ إلنسانِ لِ رھا هللاُ تي سخَّ الّ دَ وارِ المَ لُ ثِّ مَ تُ ةَ یَّ بیعِ الطَّ البیئةَ فإنَّ مَّ ثَ نْ . ومِ األرضَ تثبُت تي الّ بالُ ، وھي الجِ حیواناتِ والْ 

في  نَ وازُ التَّ قُ حقِّ ا یُ مَ ، بِ تكامالً مُ الً كامِ دَ جِ وُ ضِ تعالى على األرْ قھ هللاُ ما خلَ لُّ ھ. وكُ حیاتِ ماتِ وِّ قَ نھا على مُ مِ لَ یحصُ 

فاعِ تِ نْ االِ ونَ دُ ولُ حُ وازن، ویَ التّ كَ بذلِ لُّ خِ ا یُ مَ ھا بِ ثَ ویلوِّ األرضَ دَ سِ فْ یُ نْ لإلنسان أَ جوزُ ل ذلك ال یَ عة. ومن أجْ فَ نْ المَ 

ھا.راتِ من خیْ يِّ قیقِ حَ الْ 

عن كتاب لغتي الجمیلة

  لة:ــــــــاألسئ

أسئلة الفهم) نقط)3:

اختر العنوان المناسب للسند من العناوین التالیة:.1

الجبال من حولنا  ــ  البیئة من حولنا  ــ  بین الریف والمدینة .   ــ 

:بما یناسبها من المجموعة (ب)اربط المجموعة (أ) .2

 (ب)                                    (أ)                               

بذلك التوازنأن یخلّ البیئة هي 

كل ما خلقه اهللا تعالى على األرضنا مس التي تمدّ الشّ 

اقةور والطّ بالنّ ال یجوز لإلنسان 

.نموُت   ــ  ناقصاً :هات أضداد الكلمات التالیة من السند.3

أسئلة اللغة) )نقط3:

.إعرابا تاماالسندأعرب ما تحته خط في .1

:من السندالجدول الموالي بما یناسب ملءا  2 .

فعل مزیدفعل ناقٌص فعل أجوففعل مثال

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

).نأكلفي كلمة (ل سبب كتابة الهمزةعلّ .3

اّلتي تثّبُت األرَض.  الجبالهي ر ما یجب تغییره:  إلى المفرد وغیّ في الجملة التالیة ل ما تحته خطّ حوّ .4

(الوضعیة اإلدماجیة نقط )4:

ثات (نفایات، دخان، القمامة...) مع ذكر أضرارها أحد الملوّ ث فیها عن أسطر تتحدّ  10إلى  8اكتب فقرة من 

كان أو إحدى أخواتها.  فاموظّ ،والوقایة منها

بالتوفیق


