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 -قرأ ثم أجب :ا

ال تستطيع الكائنات الحية ومنها البشر الحياة من دون مياه ، كما أن األمالح ذات أهمية كبرى خاصة لدى " 
فى  قليلة من الملح تقدر كميةإلى البشر لكى يؤدى الجسم البشرى الكثير من وظائفه ، ويحتاج اإلنسان 

 ، أى ما يعادل ربع ملعقة شاى ".  مللى جرام يوميا   500المتوسط بـ 
وقد يستهلك البعض أكثر من ذلك تبعا  ألسلوب حياتهم واستعدادهم الجينى والملح هو مركب ينتج من تفاعل " 

 ". لملح الطعام عنصرى الصوديوم والكلور لكى ينتج كلوريد الصوديوم وهو االسم العلمى
أساسيا  فى الهضم والتنفس لدى البشر ، وبدون الملح ال يستطيع الجسم نقل الغذاء  ا  ويلعب ملح الطعام دور" 

 العضالت ومنها عضلة القلب ".واألكسجين أو نقل النبضات العصبية أو تحريك 
الملح اإلنجليزى وأمالح  : الف ملح الطعام مثلاء البحر فيحتوى على العديد من أمالح أخرى خأما م" 

البوتاسيوم وأمالح اليود ، وهى ذات طعم مر وحمضى ، وإذا كانت المعايير العلمية تصف الماء الصالح للشرب 
 األمالح المذابة من حجم الماء ". جزء فى المليون من 1000بأنه يحتوى على 

 من األمالح المذابة ". %1توى على فإن مياه البحر تح" 
ستوضع خاليا الجسم فى مأزق فضية مذاقها ، ض النظر عن ملوحتها الشديدة وحمالة تناولها وبغلذا ففى ح" 

الكلى فى المخ أو األنسجة ، وعند حمل الدم لتلك الملوحة العالية إلى تدمر بعض الخاليا قد وحة الزائدة فتلك المل
والتى تتم  التخلص من تلك الملوحة الزائدةما يفقدها وظيفتها ، لذلك يستطيع الجسم فلن تستطيع التعامل معها م

 ".والدموع وإخراج البول  فى المعتاد عبر التعرق
 :  هتليختر اإلجابة الصحيحة عن كل سؤال من بين البدائل التى ا

 :توضيح  الثالثةهدف الكاتب فى الفقرة  -1

 .الملح  تصنيعد(          .ج( أهمية الملح       .ب( أثر الكلور فى الملح     .أ( نواتج الملح

 :توضع خاليا الجسم فى مأزق بسبب  -2

 .ةائدزالد( الملوحة     .ج( الملح اإلنجليزى    .ب( ملوحة مياه البحر   .أ( ملوحة الدم البشرى

 :تصف المعايير العلمية الماء الصالح للشرب بأنه يحتوى على  -3

 .( تسعمائة جزء ب  .أ( مئة جزء فى المليون من األمالح المذابة 

 .ان جزء  د( خمسي    . ألف جزء ج(

 :تعجز الكلى عن أداء مهامها بسبب  -4

 أ( زيادة نسبة األمالح فى الجسم . ب( زيادة نسبة السكر فى الجسم . 

 ج( زيادة نسبة الدهون فى الجسم . د( زيادة نسبة الصفراء فى الجسم . 

 :خلو الجسم البشرى من الملح يؤدى إلى  -5

 .ب( سكون العضالت     .أ( تحريك عضلة القلب

 .د( نقل الغذاء واألكسجين   .ج( تحريك العضالت 

 :يبرأ الجسم من الملوحة الزائدة طبيعيا  عن طريق  -6

 .د( التعرق . ج( النوم كثيرا    .ب( إنقاص الوزن .أ( شرب السوائل

 ؟طيات البحر أمالح أخرى . اذكرها ، وبم نعتها الكاتب  فى -7

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

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

 -قرأ ثم أجب :ا
 " يقول شوقى ضيف " 

وهم الذين يربط بينهم الدم والنسب ، وهم  ،طبقات : أبناؤها الجاهلى تتألف من ثالثالعصر لة فى ي" كانت القب
ا قيقها المجلوب من البالد األجنبية وخاصة الحبشة ، والموالى ، وهم عتقاؤهعمادها وقوامها ، والعبيد ، وهم ر
، وكانوا يعلنون هذا الخلع تهم تهم عنها لكثرة جرائرهم وجناياهم قبائلهم و نف، ويدخل فيهم الخلعاء الذين خلعت
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وس األشهاد فى أسواقهم ومجامعهم ، وقد يستجير الخليع بقبيلة أخرى فتجيره ، وبذلك يصبح له حق على رءو
 التوطن فى القبيلة الجديدة ، كما يصبح من واجبه الوفاء بجميع حقوقها ، مثله مثل أبنائها ". 

رة ، وكانوا يمضون على وجوههم فى الصحراء ، فيتخذون ليك المشهوطائفة الصعا " ومن هؤالء الخلعاء
عن )تأبط شرا ( ، )والسليك بن السلكة( و )الشنفرى( النهب وقطع الطريق سيرتهم ودأبهم ، على نحو ما نعرف 

ضا  ، وأثر عنه أنه كان ان كريما  فياعلى أن منهم من كان يظل فى قبيلته لفضل فيه مثل : )عروة بن الورد( وك
اها ، متخذالهم حظائر يأوون فيها ، قاسما  بينه وبينهم ض( ومعوزيها ومرلى خيمته فقراء قبيلته )عبسإيجمع 

 مغانمه ". 
فكان  " ولم تكن خصلة عندهم تفوق خصلة الكرم ، وقد بعثتها فيهم حياة الصحراء وما فيها من إجداب وإمحال

ير ، يطعمها عشيرته ، كما يذبحها قر الغنى بينهم يفضل على الفقير ، وكثيرا  ما كان يذبح إبله فى سنين القحط
هم الصحراء إليه ، ومن سننهم أنهم كانوا يوقدون النار ليال  على الكثبان لضيفانه الذين ينزلون به أو تدفعالعين 

فى الفيافي ، فإذا وفدوا عليهم أمنوهم حتى لو كانوا من عدوهم ،  يهتدي إليهم التائهون والضالونلوالجبال ، 
 ضيوفهم لما تعودت من كثرة الغادين والرائحين ". بهذه النيران وأن كالبهم ال تنبح ويدور فى شعرهم الفخر

 
 
 ه : كل سؤال من بين البدائل التى تليختر اإلجابة الصحيحة عن ا

 :الفقرة األولى  اءفىمفرد كلمة الخلع -8

 .خالعالد(    .خليعالج(      .خلعاألب(      .خلعةالأ( 

 :الفكرة العامة التى يدور حولها المقال -9

 .جتماعيا  وصف القبيلة العربية اب(    .شعراء الصعاليكأ( 

 . خصلة الكرمد(       .حقوق الخلعاء ج( 

 :من الشعراء الذين بقوا فى قبائلهم -10

 .السليك بن السلكةد( .الشنفريج( .تأبط شرا  ب( .الوردعروة بن أ( 

 :فى الفقرة الثالثة . عالقة .. ليهتدى إليهم "بما قيلها"  -11

 .نتيجة د(  .يلتفصج(  .تعليلب(  .توضيحأ( 

 :قرة الثالثةففي " فى المعنى كلمة "الفيا -12

 .السهولد(     .الحضرج( . الصحراءب(        .القرىأ( 

 ؟  للعرب طقوس فى تحقيق خصلة الكرم . وضحها . مبينا  رأيك -13

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

 -قرأ ثم أجب :ا
 :ا مالحسين بن على رضى هللا عنه قال 
لناظرين، ولو م المعروف رجال  رأيتموه حسنا  جميال  يسراعروف يكسب حمدا  وأجرا  ولو رأيتاعلموا أن الم" 

 ". بصارر منه القلوب وتغض دونه األرأيتم اللوم رأيتموه سمجا  مشوها  تنف
عن قدرة  " أيها الناس من جاد ساد ومن بخل رذل ، وإن أجود الناس من أعطى من ال يرجوه وأعفاهم من عفى

وأفضلهم من وصل من قطعه ومن يعجل ألخيه خيرا  وجده إذا قدم عليه ، ومن أحسن أحسن هللا إليه وهللا يحب 
 المحسنين ".

 ه : كل سؤال من بين البدائل التى تليختر اإلجابة الصحيحة عن ا

 :مضاد كلمة "المعروف"  -14

 .حوقالممد(   .المنكرج(    .الممنوعب(    .المجهولأ( 

 :عالقة "يسر الناظرين" بما قبله  -15

 .تأكيد د(    .توضيحج( .نتيجةب(       .تعليلأ( 

 :" ولو رأيتم المعروف رجال  "نوع التشبيه" -16
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 .تمثيلىد(    .بليغج( .مفصلب(  . لمجمأ( 

 

 .الكاتب . موضحا  رأيك فى الربط بين أجزائها أسلوب كتب سماتا -17

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

 -قرأ ثم أجب :ا
 :)فى الفخر( "  شاعر جاهلي " يقول 
 ين فلول عبها من قراع الدار ∴رق ـــل غرب ومشـفنا فى كوأسيا

 بيل ــاح قـــبتد حتى يســمفتغ ∴ا ــــالهــل نصــوذة أن ال تســــمع
 ول  ــتدور رحاهم حولهم وتح ∴م ــب لقومهـان قطــإن بنى الديــف

 ه : ليت التي اإلجاباتاإلجابة الصحيحة عن كل سؤال من بين  ميز

 :شرق" بينهما م"غرب و -18

 .ازدواجد(       .مقابلة ج(    .سجع ب(    .طباقأ( 

 :معنى "قراع" فى البيت األول  -19

 . زرعد(             . ضربج( .طرقب(          .صلعأ( 

 :خير ى قوله "تدور رحاهم" فى البيت اآلالبيان ف -20

 .تشبيه مجملد(      .   مكنيةاستعارة ج(        تصريحية.استعارة ب(      .تشبيه بليغأ( 

 .كتب أربع سمات من سمات الشعر فى عصر الشاعر . مطبقا  ذلك على األبيات السابقةا -21

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

................................................................................................... 
 .ه وأخيلته وأساليبه وأغراضه . فى عصر صدر اإلسالم تغيرت لغة الشعر ومعاني -22

 توضح ذلك . كتب أربع جزئياتا

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

................................................................................................... 
 ؟  الجاهليمن أشهر خطباء العصر  -23

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

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

................................................................................................... 
 . موياألالعصر  فيتحدث عن الكتابة  -24

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

 -قرأ ثم أجب :ا
 " يقول الشاعر " 

 واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا ؟      ∴ اح العوالى عن معالينا ــسل الرم
 اـــاعينــابت مســــروم والخــا نــــعم      ∴  نا ــــلقد سعينا فلم تضعف عزائم

 اــــانوا موازينـــوا كــا  وإن حكمــــيوم      ∴           قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة
 ميز اإلجابة الصحيحة عن كل سؤال من بين اإلجابات التى تليه : 

 :سلوب فى البيت األول نوع األ -25

 .ب( خبرى          .أ( خبرى لفظا  إنشائى معنى 
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 .د( إنشائى لفظا  خبرى معنى                                        .ج( إنشائى 

 " اكتب نوع الصورة . موضحا أركانها . "كانوا موازينا -26

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

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

 ميز اإلجابة الصحيحة عن كل سؤال من بين اإلجابات التى تليه : 

 أصبحت مصر متقدمة وما تزال ...............     )الفعل ما تزال(  -27

 .مبنىد(          .جامدج(        .ب( تام     . أ( ناقص ناسخ
 .طفق الطالب ................ دروسهم -28

 . ليذاكروند(          . يذاكرونج(        .يذاكروا ب(      .أن يذاكروا أ( 
 ................. الالعب يحرز هدفا   -29

 .حرىد(         .كربج(        .اخلولقب(      . يكربأ( 
 ت التلميذ فاهما  النحو .حسب -30

 ق فى عمله على :المشتاعتمد  -

 .مبتدأد(          . استفهامج(        .موصوفب(     .مفعول بهأ( 
 ألمس .اشكرت العاشق البالغة ب -31

 اسم الفاعل : 

 .مضاف لمعمولهد(          . غير عاملج(       .عاملب(     .نصب مفعولينأ( 
 ما معطاء ماله الفقير إال كريم . -32

 ."الفقير" ضبط كلمة

 بالسكون .د(          .بالفتحة ج(        .بالكسرة ب(      .بالضمة أ( 
 ى درجة .أُمعط   -33

 .ب كلمة "درجة"اإعر

 .مفعول به د(         .خبر ج(     .فاعل ب(      .نائب فاعلأ( 

 

 تقوم بها مدرستك إلى العاصمة اإلدارية .ساكتب إعالنا  عن رحلة  -34

......................................................................................................... 
......................................................................................................... 
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......................................................................................................... 
......................................................................................................... 
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 سة عشر سطرا  وال يزيد عن عشرين سطرا  مقاال  عن ترشيد استهالك المياه .فيما ال يقل عن خماكتب  -35
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 ،،،اتنا بالنجاح ع تمنيم
 


