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 فً اللغة العربٌة فصلً امتحان                      

 6.12.2012                 السابعة للصفوف                              

 :- الطالب عزٌزي 

 

:-  األسئلة عن باإلجابة الشروع قبل التالٌة التعلٌمات اقرأ

 (دقٌقة  90)  نصفمدة االمتحان ساعة و 

 ٌتألف هذا االمتحان من ثالثة فصول 

  من العالمة النهائٌة% 60وله األدب وٌشمل فهم المقروء و :-الفصل األول 

  ًالنهائٌةمن العالمة % 25وٌشمل القواعد وله  :-الفصل الثان 

  لنهائٌةامن العالمة % 15وٌشمل التعبٌر الكتابً وله  :-الفصل الثالث 

 األسئلةالمرفق ثم اجب عن جمٌع  وصاقرأ بتمّعن النص  

  ًاكتبها فً المكان المخصص لها اإلجابةالتً ٌطلب منك كتابة  األسئلةف 

  ًاألصح جابةاإلاألصح أحط بدائرة رقم  اإلجابةالتً ٌطلب منك اختٌار  األسئلةف. 

  التعلٌمات فً هذا االمتحان مكتوبة بصٌغة المذكر وهً موجهة للممتحنات
 .والممتحنٌن على حد سواء

 

 

  الدارٌن فً النجاح لك نسأل هللا

العربٌة  اللغة أسرة                                                                   

 

 



 عن السؤال اآلتي  فَكفْي َك  وَك َك َكةِة ُ  ِة َك  فها أأِة ْي ***** نحنُ أمّة ال تُهزّها الجبال العواتي 
(  عالمة60)  – هم المقروء واألدب  –الفصل األول

 (عالمة 45)– هم المقروء  –القسم األول

الفف امفنات سموم  اتلة 

أما األقراص او , أكدت احدث دراسات للمركز القومي للبحوث ان أفضل مصادر الفيتامينات وادلعادن ىو الغذاء الطبيعي 
. عبارة عن مسوم قاتلة تؤثر على سلتلف أجزاء اجلسم  ألنها ,حقن الفيتامينات فإهنا ال تفيد سوى شركات الدواء فقط 

كما حيدث يف اجملتمعات الفقًنة , أوضحت الدراسات أن نقص الفيتامينات ينجم عن أسباب سلتلفة كاجلوع ونقص الغذاء 
سواء , او عن بعض أمراض اجلهاز اذلضمي اليت تسبب عسر اذلضم واالمتصاص , او نتيجة للعادات الغذائية اخلاطئة , 

.  كانت أمراض خلقية او مكتسبة 

احلاالت جيب الرتكيز على تناول الغذاء الطبيعي إال ان بعض األطباء ينصحون بتناول الفيتامينات خاصة يف  ورغم انو يف ىذه
تشجيعا ذلذه التجارة الراحبة اليت دتثل سوقا رائجة لشركات الدواء ولألطباء أيضا , حاالت احلمل والرضاعة او الضعف العام  

. حنها الشركات ذلم من خالل اذلدايا الضخمة والقّيمة اليت مت, 

دولة أوروبية تبٌن ان معظم استعماالت الفيتامينات ال يتوافق مع  12ويف دراسة أجريت على عدد كبًن من كبار السن يف 
ويف أمريكا تبٌن ان . حوايل نصف مليار دوالر  –مثال  –أنفقت ادلانيا  1991ففي عام . االحتياجات الغذائية او الطبية 

كذلك تبٌن ان النساء أكثر , يأخذوهنا بصفة يومية % 23ومنهم , تناولون أقراص الفيتامينات وادلعادن من البالغٌن ي% 51
ماليٌن دوالر  5بلغ أكثر من  1993وأوضحت الدراسات ان حجم ادلبيعات يف امريكا عام , تناوال للفيتامينات من الرجال 

ىي فكرة خاطئة جدا الن استخدام احد العناصر الغذائية والرتكيز مث ان الفكرة السائدة بان الفيتامينات عدمية ادلخاطر . 
كما ان اجلرعات الكبًنة من ادلعادن والفيتامينات اليت تذوب يف الدىون تؤدي , عليو يؤدي اىل نقص باقي العناصر الضرورية 

: فمثال , اىل التسمم 

: A ف امفن 
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ك فان تناول جرعات كبًنة منو تؤدي اىل فقدان الشهية وتضخم وكذل, ىو احد الفيتامينات اليت تذوب يف الدىن بسرعة 

وأكدت ذلك األحباث العلمية اليت أجريت على بعض احليوانات يف , الكبد والطحال وأمل وتورم يف ادلفاصل ونقص يف الوزن 
. أمريكا حيث حدثت تشوىات يف األجنة لدى احلامل منها 

ويعطي قراءات خاطئة لتحاليل الدم , ه يف اليوم يسبب اإلسهال وهتيج األمعاء تناول أكثر من جرام واحد من:   C ف امفن 
, وزيادة نسبة ىرمون األنوثة 

اجلرعات الزائدة منو ترفع مستوى الكالسيوم يف الدم شلا يسبب ضعف ودوارا  وغثيانا وإمساكا وفقدانا للشهية :  D ف امفن 
وتنصح , ختلفة شلا يؤدي اىل تلف الكلى وتكّون حصوات مبجرى البول حيث يرتسب الكالسيوم الزائد يف األنسجة امل, 

, اجلهات الطبية بعدم إعطاء إضافات فيتامٌن د لألطفال والرضع الذين حيصلون على غذاء متوازن ويتعرضون ألشعة الشمس 
وتتضح , و العقلي واجلسماين لدى الرضع يؤدي اىل ختلف يف النم, الن االستمرار يف تناول كميات كبًنة من ىذا الفيتامٌن 

. ميكروغرامات  10ألنو ال ينبغي ان تزيد اجلرعة على , ميكروغراما  25أعراض التسمم يف حالة تناول جرعات يومية تفوق 

:  H ف امفن 

يؤدي اىل الغثيان وضعف العضالت واإلرىاق  منهيذوب يف الدىن ايضا واالستخدام اليومي طويل االمد جلرعات قليلة 
. صداع واضطراب الرؤية وال

( B6)  ف امفن 

ورغم كل ىذه األضرار اال ان شركات الدواء ترّوج بأن , تناول جرعات كبًنة منو تتسبب يف حدوث  تلف شديد باألعصاب 
ية واضطرابات األوع, مثل التهاب ادلفاصل والربو واحلمى الروماتيزمية , الفيتامينات ذات قيمة كبًنة يف العديد من األمراض 

ويف أمريكا تبٌن ان السبب الرئيسي وراء التهافت على شراء الفيتامينات ىو االعتقاد اخلاطئ بأهنا , الدموية والتهاب الكلى 
إال ان الرابطة الطبية االمريكية أكدت انو ال , كما اهنا تعاجل السرطان , وجتعلو أكثر نشاطا وحيوية , تكسب اجلسم الطاقة 
ذلا تاثًن مفيد على مرض السرطان او تصلب الشرايٌن او الربو وغًنىا "  C" جرعات من فيتامٌن  توجد أدلة قوية على ان

. وحذرت من ادعاءات بعض شركات الدواء بان الفيتامينات ميكن ان تغين عن الغذاء الطبيعي ... من األمراض 
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,  266العدد ) عن رللة العلم  شوقي الشرقاوي ).من تناوذلا محاية للصحة العامة   الحدان الفيتامينات مسوم قاتلة جيب 

1998) 

 

 :أجب عن األسئلة التالية" الفيتامينات مسوم قاتلة " بعد أن قرأت نص  :-عزيزي الطالب 

 (عالمات4)  :-اللون التعبًني للنص الذي أمامك ىو(1
  حجاجي. د                    ارشادي. ج                    اقناعي. ب                       سردي. أ
 
 (عالمات 3)؟؟وكيف تستفيد  , اجلهة ادلستفيدة بشكل حقيقي من تصنيع الفيتامينات  ما ىي( 2

______________________________________________________________
______________________________________________________________

__________________________________________________ 
 
 (عالمات 3).حسب النص ؟ وضح إجابتك "  H"وبٌن فيتامٌن "  A"ما ادلشرتك بٌن فيتامٌن ( 3

______________________________________________________________
______________________________________________________________

__________________________________________________ 
 
 (عالمات3)   :-أي احلاالت التالية من ادلمكن أن تؤدي إىل التسمم ( 4
 مرض يف األمعاء بسبب خلل يف اجلينات ادلتوارثة . أ

 .تناول جرعات كبًنة من ادلعادن والفيتامينات ادلذابة يف الدىن . ب
 .متفاوتة استعمال نظام ختفيف الوزن على فرتات . ج
 .تناول وجبات وفق ظروف العمل اليومية . د

 
 (عالمات3).وضح" D"ميكروغراما من فيتامٌن  45ماذا حيدث لو أن زلمد تناول جرعة يومية مقدارىا ( 5

______________________________________________________________
___________________________________________________ ___



 عن السؤال اآلتي  فَكفْي َك  وَك َك َكةِة ُ  ِة َك  فها أأِة ْي ***** نحنُ أمّة ال تُهزّها الجبال العواتي 
 
 
 
 (عالمات 3)ما أفضل مصادر الفيتامينات وادلعادن حسبما ذكر يف النص ؟ ( 6

______________________________________________________________
______________________________________________________________

____________________ ______________________________
 
 (عالمات 3)   :-وفق ما جاء يف النص  غًن صحيحأي األقوال التالية ( 7

  ضروريةميكن لإلنسان االستغناء عن الفيتامينات ألهنا ال  . أ
 تلجأ الشركات اىل تقدمي رشاوى لألطباء كي يسوقوا منتجاهتا  . ب

 .بكمية كافية من الشمس والرضاعة "  D"حيصل الطفل على فيتامٌن . ج     
 .مت شركات الدواء بالربح أكثر من اىتمامها بسالمة اإلنسان تو. د     
 
 (عالمات3)يف أي احلاالت ينصح األطباء بتناول الفيتامينات ؟ ( 8

______________________________________________________________
______________________________________________________________

__________________________________________________ 
 __________________________________________________________

 
 (عالمات 3أكمل اجلدول التايل حسب النص ( 9
 

 للفيتامٌن ادلفرط االستعمال عن الناجتة ادلخاطر نوع الفيتامٌن
6B  
A  
D  

 
 



 عن السؤال اآلتي  فَكفْي َك  وَك َك َكةِة ُ  ِة َك  فها أأِة ْي ***** نحنُ أمّة ال تُهزّها الجبال العواتي 
 
 
 
 

 (عالمات4).الفيتامينات ؟ اذكر دليال من النص يربز رأي الكاتب ما ىو موقف الكاتب من تناول ( 10
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

_________________ ___________________________
 
 (عالمات 4):ب فهمك للنص حس  –خطأ  –أجب ب صح ( 11

 ---------حيث معظم األطباء على تناول الفيتامينات للنساء احلوامل . أ
 _______اتضح يف دراسة أوروبية على كبار السن ان استخدام الفيتامينات يتالءم مع االحتياجات الطبية. ب
 ________على تصلب الشرايٌن " G"أكدت الرابطة  الطبية األمريكية على وجود تأثًن مفيد للفيتامٌن . ج
 .______________يرى الكاتب ضرورة عدم تناول الفيتامينات ألهنا مسوم  شليتة. د

 
 
 

 (عالمات4) :االم يعود الضمًن يف الكلمات التالية( 12
_______ (فقرة فيتامٌن ه)منو. ب______________  (السطر الثاين)ألهّنا . أ
 

 (عالمتانىو " االستخدام" اجلذر الثالثي لكلمة ( 13
  م. أ. د. 4       م. خ. ت. 3م             . د. خ. 2م                     .خ.س. 1

 

 (عالمات3)( من تناوذلا محاية للصحة العامة  الحدان الفيتامينات مسوم قاتلة جيب )يف مجلة " احلدّ " ادلقصود بكلمة ( 14

 اإلكثار . د                    االمتناع. اإلسراع                ج. ب  احلّث             . أ
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 (عالمة 15)–األدب  –الثانيالقسم 

 :أجب عن االسئلة التالية, " الحمامة النائحة" بعد أن قرأت قصيدة: عزيزي الطالب 

                                                                               (عالمات 4)من قائل ىذه األبيات ؟ وما ادلناسبة اليت قيلت فيها ؟   .1
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________

___________________________________________ 
 (عالمتان) اْسَتخرج صورة بالغية واحدة من القصيدة مث اشرحها ؟. 2 .2

____________________________________________________________
____________________________________________________________

________________________________________ 

 (عالمات 4.)ما ىي ادلصائب واحملن اليت وقع فيها الشاعر ؟ اكتب رقم البيت الذي يشًن اىل ذلك  .3
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________

_____________________________________________ 
 (عالمات 5):ما معىن ادلفردات التالية  .4

 ____________________قوادم . ب___________________ وىمعاذ الو .1
 ____________________أقامسك . د___________________طليقة . ج
 _____________________أنصف . ه
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 (عالمة  25)القواعد : الفصل الثاني 

 (  ةعالم 14)  :-من انجمم  في انجدول انتاني / ثاني  -انمفعىل به اول/  اْستَْخِرْج انفاعم  (1

 المفعول  ه ثاني ول أالمفعول  ه  الفاعل الجملة الر م
 ماءًء  الجلفدَك حّولْيُت  1

 
   

  نجحوا  ي االم حان  لُّهم 2
 

   

 عّلمناهم  نَّن اللخا ةِة  3
 

   

نَك الّر ااةَك  4  الخالباُت  ُما سْي
 

   

 احفظا أنُ ما القصفدةَك  5
 

   

  أأ الخالُب االم حانَك سهالًء  6
 

   

 
ّول األ عال الالزمة الى م عّد ة .  (2 رِة ال غففر الالزم   ي  ل أملة,حَك  (عالمات 6)  وأأْي

 نحقيقة ؟هم ظهرت نكم ا ( أ
 .نظرنا انى انسماء    ( ب
 يقوم الطالُب بواجبو ( ت

 (عالمات 5) ما الوظيفة النحوية للكلمات اليت حتتها خط ؟ (3
 _________________________اعين بكالمي  إيّاك . أ

 _________________________ يف ىواىا يال تُلمن . ب
 _________________________ الواجب بأمانة  اأْكتُ  . ت
 ___________________________ ثالثةٌ يتَبُع ادلّيَت  . ث
 ______________________________ ْدوةً اخّتَْذُتَك قُ  . ج
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(  عالمة 15)  اإلنشائي ال عبفر: الثالث الفصل

:   يلي ما اإلنشاء عالمة تقدير عند االعتبار بعٌن يؤخذ

.  اخلطّ  ووضوح ، الرتقيم عالمات ، وادلعاين اجلمل ترابط ، السليمة اللغة

) فيو  أعجبتكاكُتب رسالة  لصديقك تقنعو فيها بقراءة ذلك الكتاب متحدثا عن اجلوانب اليت ,  إعجابكقرْأَت كتابا نال 
 ......(  اللغة,األسلوب , الشخصيات , األفكار , ادلوضوع 

______________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 نسأل اهلل لك النجاح يف الدارين 
 أسرة اللغة العربية

 


