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 ة ـة الكاملـالعالم
  يــــــــــــــــــــــف

 م.  9102اللُّغة العربيَّـة/دورة 

 . الحساسيَّة: الثػَّػانيةالوحدة 
 توقَّعة لهذه الدَّورة(. المُ و  المهمَّة )من النُّصوص

 (مافؿ، اسم المكاف، اسم الزَّ دَ البَ القضايا اللُّغويَّة: )
 (. الػتَّلخيصالكتابة: )

 

عدإد إلأس تاذ: فتحي أأبو قديري.  إ 

 766 695 11 66هاتف: 
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 )مقالة علميَّة(.    ةػػالحساسيَّ 

 التـَّعريف بالكاتب: 

 في تكنلوجيا تحلُّل األحماض األمينية.  : حاصل على الدكتوراةتخصصُّه: نصر معوَّض عالٌم مصريٌّ.   اسمه
 التكنلوجيا الحيوية لمنتجات اللبن الثانوية.  -1:  مؤلفاته وكتبه المنشورة

 )ومنو ُأِخَذ ىذا النّص(. الغذاء والوقاية من األمراض.    -2                                  
 جوّ النصّ: 

منها ماليين األشخاص سنويًا ألسباب تختلف من فرد آلخر،  الحساسيَّة مرض من أمراض العصر الذي يعاني
ومن مكاف آلخر، وبيَّن الكاتب في ىذا النّص أىّم أسباب الحساسيَّة، مثل: غبار الطَّلع ومواد التنظيف وبعض 
 األطعمة، وتناوؿ أىّم أعراضها التي تظهر على الجلد أو الجيوب األنفية والجهازين الهضمّي والتنفسّي، وذكر
طرؽ الوقاية منها داعيًا إلى تجنُّب األطعمة التي تسبّبها، والتقليل من التعرُّض إلى البرد ودرجات الحرارة 

 المرتفعة وغيرىا من المسبِّبات األخرى. 

 . ، ومواسم نشاطهاالفكرة الرئيسة: تعريف الحساسيَّة
ى، وتنشط في لها أسباب شتَّ  االطفاؿ،لدى ما مرض من أمراض العصر الشائعة وال سيَّ  الحساسيَّة( ماىيتها)   

 لع. بيع الذي يكثر فيو غبار الطَّ رَّ ػفي نهاية موسم البرد، وفي موسم ال معينة، وخاصةمواسم 
 ( معاني المفردات والتراكيب: 0)

: ِمْثل، ما: وتستعمل لترجيح ما بعدىا على ما قبلها. وال سيَّما:  .  منتشرة: الشائعة  ال: نافية للجنس، سيَّ
 مختلفة أو متفرقة، جمع شتيت. : شتَّى

 مادَُّة إْخصاِبِو ُتْجَمُع في غالٍؼ ُيْشبو الكوز ينفتح عن حبٍّ َمْنضود. النَّْخل:  علْ طَ 
 . طلع: علْ طَ .   شتت: شتَّى.   شيع: الشائعة: الجذور( 9)

 . كتَب األدبِ   سيَّماأحبُّ الكتَب وال ( في جملة مفيدة من إنشائك.   وال سيَّمااستعمل تركيب )( 3)
  في نهاية موسم البرد، وفي موسم الػرَّبيع الذي يكثر فيو غبار الطَّلع. ؟   الحساسيَّةَمواِسم نشاط ما ىي ( 4)
 ألنو يكثر فيو غبار الطَّلع. وفي موسم الػرَّبيع.    الحساسيَّةنشاط علِّل:  (5)
 ألخطاره على كل من ُيصاب بو. علِّل: ال يجوز االستهانة بمرض الحساسيَّة.    (6)
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 . ، وكيفية حدوثهاالحساسيَّة أسبابالفكرة الرئيسة: 
 (  أسبابها) ة غريبة، مثل:يحدث في أنسجة الجسم المختلفة نتيجة مادَّ  تفاعل غير طبيعيّ ( تعريف)ة ػوالحساسيَّ    

 الحيويّ  امة، أو بعض األدوية مثل المضادّ عر الحيوانات، أو المواد السَّ جميل، أو شَ تَّ ػػأو مواد ال لع،غبار الطَّ 
جائر، وعن كائنات يارات، ودخاف السَّ خاف الناتج عن عوادـ السَّ الدُّ ( أسباب أخرى للحساسية) عن ، فضالً سليننْ البِ 

 تحدثكيف ) ، وىيجاد والمالبستائر والسِّ ة بالكتب والسَّ الغرؼ المكتظَّ صغيرة تعيش في الفراش داخل 

ج األماكن تصل الى داخل الجسم عن طريق الفم أو األنف أو اللمس أو الحقن، فتهيِّ  (الحساسيَّة داخل الجسم؟
موية عيرات الدَّ والشُّ  سيج المصابنَّ ػة تؤثر في الػة دفاعيَّ د أجساـ مضادَّ ي ذلك الى تولُّ التي وصلت اليها، فيؤدِّ 

 . ةبة ألعراض الحساسيَّ المحيطة المسبِّ 
 ( معاني المفردات والتراكيب: 0)

 مفردىا عادـ، وىو ما ينتج عن احتراؽ الوقود في السيارة. عوادـ السَّيارات: 
 .   زيادة على.   فضاًل عن: ِحدَّة الػػتَّػأثػػُّػر.   الػػتػََّهيػُّج: المزدحمةالمكتظَّة: 

 . نتج نتيجة:.   نسج: أنسجة.   طبع: طبيعيّ .   فعل: تفاعل   .كظَّ / كَظظَ  :المكتظَّة: الجذور( 9)

 ابحث في أحد معاجم المصطلحات الطبية عن معنى كل مما يأتي: ( 3)
متكاملة من خاليا مماثلة من نفس المنشأ، والتي تحمل وظيفة محددة،   مجموعمأنسجة الجسم:  -1

 كالنسيج الطالئي، والنسيج العصبي، وغيرىا من أنسجة الجسم. 
قنوات دقيقة جدًا تشبو الشعر، ويتكوف جدارىا من طبقة خلوية واحدة، لتسمح الشعيرات الدموية:  -2

 . للمواد الغذائية الصغيرة بتغذية الخاليا حولها

 ( صِف الحساسية بكلمات موجزة كما ورد في النصّ.   4)

 تفاعل غير طبيعّي يحدث في أنسجة الجسم المختلفة نتيجة مادَّة غريبة، مثل: غبار الطَّلع، أو غيرىا. 

 وضِّح العالقة بين التلوُّث ومرض الحساسية.    (5)

يعني إمكانية وصوؿ أي نوع من الجراثيم إلى الجهاز الهضمّي والػػتَّنفسّي ممَّا يؤدي إلى تَػَهيُّج ث التلوُّ  
 األنسجة وتحسسها. 
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 الحساسيَّة.  أنواعالفكرة الرئيسة: 
حساسيَّة الجلد، وحساسيَّة الجهاز التػػَّنفسّي، التي تشمل ( أنواع الحساسية)وللحساسيَّة أنواع عدَّة؛ منها    

طريات في وسائد غرؼ ، وقد ثبت علميًا وجود عدد من الفُ وحساسيَّػة األنف حساسيَّػة الصَّدر )الػرَّْبو القصبّي(
النـو تتجو أبواغها بشكل رئيس إلى الجيوب األنفية والرئتين، وقد تسبِّب التهابات في العيوف، ويزداد األمر 

 خطورة في حالة نقص مناعة جسم المريض. 
   تحتوي، تتضمَّن.  :تشمللمفردات والتراكيب: ( معاني ا0)

 . َلِهبَ التهابات:   . عَ نَ مَ مناعة: : الجذور( 9)

 ابحث في أحد معاجم المصطلحات الطبية عن معنى كل مما يأتي: ( 3)
فراغات مليئة بالهواء، تتصل بالتجويف األنفي عبر فتحات خاصة، تقع ضمن عظاـ الجيوب األنفية:  -1

 الجمجمة والوجو. 
 مرض يسبب تضيق متغير في القصبات الهوائية، تجاوباً مع مثيرات مختلفة. الػرَّْبو القصبّي:  -2
، وىي خلية تكاثر ال جنسي، تنقل النبات من حالة الركود إلى حالة النشاط أو مفردىا بَػْوغاألبواغ:  -3

 العكس، ولها أشكاؿ كثيرة ومختلفة في الفطريات والطحالب والجراثيم وغيرىا. 

 .   (طرياتالفُ حرؼ الفاء في كلمة ) ( اضبط بالشكل4)

 في حالة نقص مناعة جسم المريض.   متى تزداد خطورة الفُطريات على اإلنسان؟ ( 5)

 الحساسيَّة.  طرؽ الوقاية منالفكرة الرئيسة: 

الوقاية من تلك الفطريات بتغيير الوسائد على فترات  ويمكن( كيف نقي أنفسنا من خطر اإلصابة بالحساسيَّة؟)   
متقاربة، واستعماؿ مواد التػػَّنظيف والُمطهِّرات الجيِّدة أسبوعيًا، واستعماؿ القطن الطَّبيعّي بداًل من الصِّناعّي في 

من وقت إلى الوسائد، وضرورة الػػَّهوية الدائمة المستمرَّة للمنازؿ، وتعريض محتويات الغرؼ ألشعة الشَّمس 
لتعقيمها من الجراثيم، إضافة إلى تجنُّب تكديس حجرة النـو بالمالبس خارج أماكنها، وتجنُّب  (لماذا؟)آخر؛ 

 ألنَّها من أىّم مصادر التلوُّث التي يستنشقها النائم في أثناء تنفسو.  (لماذا؟) ؛ترؾ األحذية فيها
 . وُجرثومة مفردىا ُجْرثـوجراثيم:  جعل األشياء بعضها فوؽ بعض. الػتَّكديس: : معاني المفردات والتراكيب
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 التحسس الغذائي. الفكرة الرئيسة: 
حساسيَّة اإلنساف نحو نوع معيَّن من الغذاء؛ فأّي  (وضِّح المقصود بالتػػَّحسُّس الغذائي) الحساسيَّة أيضاً  ومن أنواع   

من أْف يُهَضم قبل وصولو إلى األمعاء، وإالَّ َصُعَب نوع من البروتينات الغذائيَّة التي يتناولها اإلنساف ال ُبدَّ 
استطاعت األمعاء أحيانًا امتصاص ىذه البروتينات بصعوبة، فإفَّ . أمَّا إذا امتصاص البروتينات غير المهضومة

على أنَّها أجساـ غريبة، وعندىا تتكوَّف أجساـ مضادَّة الخطورة في ىذه الحالة تكمن في تعامل الجسم معها 
وع من بأمراض الحساسيَّة ويمكن القوؿ أفَّ ىذا الػنَّ  تتصدَّى لها، فينتج عن ذلك تفاعالت كيميائيَّة تُػْعَرؼ

الحساسيَّة ىو معارؾ كيميائيَّة تحدث بين أّي بروتين غذائّي ينجح في الوصوؿ إلى خاليا الجسم أو أنسجتو من 
غير َىْضم، وبين األجساـ المضادَّة التي تتكوَّف من أنسجة الجسم؛ لحمايتها من ىذا البروتين الغريب الذي 

 يجب التػػَّصدِّي لو. 
 .   تواجههاتتصدَّى لها: اكيب: ( معاني المفردات والتر0)

 . مصَّ .   يمتّص: كمنتكم:    ( جذور المفردات:9)

 وضِّح الصورة الفنيَّة في العبارة اآلتية:( 3)

ىذا الػنَّوع من الحساسيَّة ىو معارؾ كيميائيَّة تحدث بين أّي بروتين غذائّي ينجح في الوصوؿ إلى خاليا  " أفَّ 
 الجسم أو أنسجتو من غير َىْضم، وبين األجساـ المضادَّة لو ". 

 . صوَّر الكاتب الحساسية معركة، وصوَّر البروتين الغذائي واألجساـ المضادَّة جيشين يخوضاف ىذه المعركة

 ابحث في أحد معاجم المصطلحات الطبية عن معنى ما يأتي: ( 4)
بروتينات تتواجد في الدـ والسوائل الجسمية األخرى يفرزىا الجسم إلضعاؼ األجساـ األجساـ المضادَّة: 

 الغريبة من بكتيريا وفيروسات وغيرىا. 

 لكلِّ واحدة من هذه الخصائص من النَّصّ:  ( اذكر الخصائص للمقالة العلمية، ومثِّل5)

 استخداـ المصطلحات العلمية: الربو القصبي، الُفطريات، سكر اللبن ... الخ.  -1
 تسبب بعض األغذية الحساسية لإلنساف. االستناد إلى الحقائق:  -2
 استخداـ لغة علمية مباشرة. مخاطبة العقل:  -3
 ندرة الصور الفنية.  -4



 ربِّ زدنً علماً".م.          إعداد األستاذ: فتحً أبوقدٌري.          قال تعالى: "وقل 9102اللغة العربٌة / دورة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 
 

 . ، وأعراضهاالحساسيَّة األطعمة )األغذية( التي تسبِّبالفكرة الرئيسة: 
، فيُػَعّد جزيء البروتين في اللَّبن مسؤواًل عن اللَّبنوقد تسبِّب بعض األغذية الحساسيَّة لإلنساف من مثل    

انتفاخًا في  (حساسيَّة اللَّبنأعراض )الذي يسبِّب  سكر اللَّبن )الالكتوز(حدوث الحساسيَّة منو، وقد تحدث من 
بعد فترة وجيزة من تناولو، ومن األغذية األخرى التي تسبِّب  المعدة، ويصاحب االنتفاخ مغص وإسهاؿ

 . البيض والسَّمكالحساسيَّة لدى بعض األشخاص 
 ، وجذرىا )َوُجَز(. القصيرة: وجيزةال( معاني المفردات والتراكيب: 0)
   اللَّبن، والبيض، والسَّمك. ما األطعمة )األغذية( التي تسبِّب الحساسيَّة؟   ( 9)
 دة. عْ دة، مِ عِ مَ   حرفي الميم والعين في كلمة )معدة( مبيناً أوجو ضبط الكلمة. اضبط بالشكل  (3)
 المعدة بيت الدَّاء، والحمية ىي الدواء، ناقش ىذا الرأي في ضوء فهمك النص. ( 4)

 تجنب األطعمة التي تسبب الحساسية عند كل فرد. 
 سِّبب الحساسيَّة، وأىّم أعراض الحساسيَّة. عوامل طبيعيَّة تُ الفكرة الرئيسة: 

وثمَّة عوامل طبيعيَّة قد تسِّبب الحساسيَّة، مثل درجات الحرارة العالية أو المنخفضة فضاًل عن أشعة الشَّمس،    
القيء واإلسهاؿ ب (أعراض الحساسية الناتجة عن درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة) الحساسيَّة ىنا وتظهر أعراض

والمغص المتكرِّر في البطن أو العطس أو الػرَّشح أو األزمات الػرَّْبويَّة أو الطَّفح الجلدّي المعروؼ باألكزيما التي 
. أمَّا أكثر أنسجة الجسم مختلفة من الجسميكثر انتشارىا بين األطفاؿ، وقد تظهر أوراـ وانتفاخات في مناطق 

أنسجة الجلد واألغشية المخاطيَّة  (ما أكثر أنسجة الجسم عرضة لإلصابة بالحساسية؟) تعرَّضًا لإلصابة بالحساسيَّة فهي
 للجهازين: الجهاز الهضمّي، والجهاز الػتَّنفسّي. 

 : األغشية المخاطيَّة -1
 تتواجد في أماكن مختلفة في الجسم كالفم واألذنين واألنف، تستخدـ في الهضم واإلفراز.  تبطينات

 الرَّاء في كلمة )الػرَّْبويَّة(. اضبط حرؼ  -2
 اذكر سلوكيات يقـو بها اإلنساف يمكن أف تؤثر في صحتو إيجاباً وسلبًا.  -3

 التدخين، تناوؿ الوجبات السريعة. سلبًا: 
 شرب الماء الكافي، تناوؿ الغذاء المتوازف، ممارسة الرياضة. إيجابًا: 
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 الحساسيَّة.  دور المرأة في الوقاية منالفكرة الرئيسة: 
، صيُب الماليين من البشر في جميع أرجاء المعمورةتُ  الحساسيَّةألفَّ ( .علِّل: الحساسية مرض من أمراض العصر)   

وقد أشارت بعض الدِّراسات إلى أفَّ للمرأة دورًا أساسيًا في الوقاية من ىذا الدَّاء على نحو عاـ، وحساسيَّة 
ألفَّ ( .علِّل: يجب على المرأة أْف تكوف أكثر حرصًا على وقاية نفسها من الحساسية)الجهاز الػتَّنفسّي على نحو خاص؛ 
الػتَّركيب الجينّي لألب من حيث االستعداد الوراثّي للمولود لإلصابة بأمراض التَّركيب الجينّي لألـ أشّد تأثيرًا من 

كلَّما كاف األخواؿ  (؟متى تزداد نسبة إصابة الطفل بمرض الحساسية) . وتزداد نسبة اإلصابة بهذا المرضالحساسيَّة
، وأكدت بعض الدِّراسات أفَّ نسبة اإلصابة باألنواع الشَّديدة والخاالت المصابوف بو أكثر من األعماـ والعمَّات

 من حساسيَّة الصَّدر تصيب الفتيات أكثر من الفتياف. 
 : ( معاني المفردات والتراكيب0)

 االستعداد: جذرىا عَّ / عَدَد.  (. عمروجذرىا )األرض المبنية أو المسكونة. المعمورة: 
     مجموعة من المعلومات الوراثية التي يحملها كل كائن حّي. التركيب الجينّي: 

 في حياتنا اليومية في كل حالة من الحاالت اآلتية:  اقترح تدابير يمكن أْف تجنبنا اإلصابة بمرض الحساسية (2)
  سوء استخداـ المنظفات: –أ  

 اتباع اإلرشادات والتعليمات الصحيحة في استخداـ المنظفات كاستخداـ الكمامات والقفازات. 
 انتشار سحب دخاف المصانع بالقرب من أماكن السكن:  -ب

 وضع الفالتر على مداخن المصانع للتقليل من انبعاث الغازات السامة. -1
 َسّن قوانين دولية ومحلية لمنع المصانع من إطالؽ الغازات بنسبة تتجاوز الحّد المسموح بو.  -2
 زراعة األشجار لتنقية الهواء.   -3
 السكن في أماكن بعيدة عن المصانع قدر المستطاع.  -4
 ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها:  -ج

 في حالة انخفاض درجات الحرارة.  استخداـ التدفئة المناسبة والمالبس الواقية -1
 استخداـ أجهزة التكييف المناسبة في حالة ارتفاع الحرارة.  -2
 تجنب التعرض ألشعة الشمس المباشرة.  -3
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 اذكر أىم الموضوعات الصحية التي ينبغي أف نمتلك ثقافة كافية عنها كي نتجنب أضرارىا في رأيك. ( 3)
 أمراض: السكري، السرطاف، ارتفاع ضغط الدـ، السمنة، وغيرىا. 

( حققت الثورة الصناعية للبشرية فوائد كثيرة جلبت معها أضرارًا صحية، بين كيف نفيد من منجزاتها، 4)
 ونتجنب أضرارىا. 

االتصاؿ الحديثة وأضرارىا، أكياس البالستيك وأضرارىا، الصناعات واألبخرة السامة الناتجة عنها  أجهزة
 وأضرارىا: التعامل بحذر مع كل منها وتجنب أضرارىا. 

، وفي تثقيف المتلقي صحياً  ىل( بين 5)  والتأثير فيو؟؟  وفق الكاتب في عرض الموضوع بشكل واضح ومفهـو
إيصاؿ فكرتو إلى حد كبير؛ ألنو التـز سمات المقاؿ العلمي من حيث تسلسل  كاف الكاتب موفقًا في

األفكار، واالعتماد على الحقائق العلمية، وعرض ذلك بلغة سهلة واضحة مع قصر العبارات والمعاني مخاطباً 
  العقل ال العاطفة؛ إذ عرََّؼ الحساسية وذكر مسبباتها وأنواعها وأعراضها وطرؽ الوقاية منها.  

  (.: )الَبَدؿ ويَّػةغَ اللُّ قضايا ال

 تابع مقصود بالحكم يتبع اسماً سابقاً لو في اإلعراب ُيَسمَّى الُمْبَدؿ منو، ويعمل على إيضاحو. ( البدؿ: 1)
 ( أنواع البدؿ: 2)

  ) أ ( بدؿ الطابق أو بدؿ كّل من كّل: )البدؿ يطابق الُمْبَدؿ منو ويساويو في المعنى تمامًا(.
ـَ قياماً للناِس ".    البيتَ قاؿ تعالى:" جعَل اهللُ الكعبَة  -1  الحرا
 .   عمَّافَ قصدُت أنا وعائلتي حدائَق الحسيِن في العاصمِة  -2
 الحسين.    ابنِ الثاني  عبِداهللأُنشئْت حدائق الحسيِن في عهد جاللة الملِك  -3
 يجب ذكر أجزاء المبدؿ منو جميعها وتفصيلها( بدؿ تفصيل: )ولساِنو.    قلِبوالمرُء بأصغرْيِو:  -4

 كريٌم.   الرجلُ ىذا  -5
 )ب( بدؿ بعض من كّل أو بدؿ الجزء من كّل: )البدؿ جزء حقيقي "مادي" محسوس من الُمْبَدؿ منو(. 

 )يتصل بو ضمير يعود على الُمْبَدؿ منو ويربطو بو ويطابقو في جنسو وعدده(. 

 أو انقص منو قلياًل".  ِنْصَفوُ أيُّها الُمزَّمُِّل * ُقِم اللَّْيَل إالَّ قلياًل *  قاؿ تعالى:"يا -1
 . معظَمهاشاىدنا الحديقَة  -3   . مسؤوُلهمرحََّب بنا الحراُس  -2
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  )ج( بدؿ اشتماؿ: )البدؿ جزء معنوي من الُمْبَدؿ منو وليس مادي(. 
 على الُمْبَدؿ منو ويربطو بو ويطابقو في جنسو وعدده(.  )يتصل بو ضمير يعود

ىايطمئُن القارُئ إلى المكتبِة  -1  الهادئ.  َجػػوِّ
 . تنظيُموأعجبنا المتحُف  -2
 . بهاُؤهراقنا المسجُد  -3
 . أدبُويعجبني الطالُب  -4

 ( عيِّن البدؿ في ما يأتي واذكر نوعو: 3)
 اهلل الذي لو ما في السماوات وما في األرض".  صراطِ تعالى:" وإنََّك لتهدي إلى صراٍط مستقيٍم *  قاؿ -1

 صراط )الثانية( / بدؿ مطابق. 
بكت من خشية اهلل، وعيٌن باتت تحرس  عينٌ : "عيناِف ال تمسَّهما النار: صلى اهلل عليه وسلمقاؿ رسوؿ اهلل  -2

 عين )األولى(/ بدؿ فصيل في سبيل اهلل".   
 قاٍس: بدؿ تفصيلوراحُم    قاسٍ أداوي ُجحوَد القلِب بالِبرِّ والتػػُّػَقى    وال يستوي القلباِف:  -3
 مراجُعها: بدؿ بعض من كّل .   مراجُعهاأفادتني المكتبُة  -4
 تقّمُصُو: بدؿ اشتماؿ شخصية البطل في المسرحية.    تقّمُصوُ أدىشني الطالُب  -5

 )انتبو : الضبط ليس للضمير المتَّصل(.  ( اضبط بالشكل أواخر الكلمات التي تحتها خط: 4)

ـَ  -1  . خطََّتوأعدَّ الطالُب البحَث  -2.     مذاَقواستلذَّ الضَّيُف الطعا
 ( أعرب ما تحتو خط في ما يأتي إعراباً تامَّػػًا: 5)

 يهدي للَّتي ِىَي أْقوـُ".  القرءافَ قاؿ تعالى:" إفَّ ىذا  -1
 القرءاَف: بدؿ مطابق منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره. 

 . نصَفوُ تصفحُت الديواَف  -2
 نصَفُو: بدؿ بعض من كّل منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره، وىو مضاؼ. 

 والهاء: ضمير متَّصل مبني على الضم في محلِّ جّر باإلضافة.  
 واألدُب والعفُة واألمانُة.  العلمُ أربُع خصاٍؿ يسوُد بها المرُء:  -3

 العلُم: بدؿ تفصيل مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره.
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 .  أريَجهاشممُت الورَد  -4
 أريَجها: بدؿ اشتماؿ منصوب وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره، وىو مضاؼ. 

 ى السكوف في محلِّ جّر باإلضافة.  والهاء: ضمير متَّصل مبني عل

 ( ُعد إلى الفقرات: الثانية، والسابعة، واألخيرة من النّص، واستخرج منها أمثلة على البدؿ. 6) 
 البنسلين: بدؿ مطابق. .   البنسلينبعض األدوية مثل المضاد الحيوي الفقرة الثانية: 

 الجهاز: بدؿ تفصيل. الهضمي، والجهاز التنفسي.    الجهازللجهازين: الفقرة السابعة: 
 .   الدَّاءأشارت بعض الدراسات إلى أفَّ للمرأة دورًا أساسياً في الوقاية من ىذا الفقرة األخيرة: 

اء: بدؿ مطابق.    الدَّ

  (.: )اسم الػػزَّماف واسم المكاف ويَّػةغَ اللُّ قضايا ال

 مشتقاف يداّلف على الحدث وزماف وقوعو أو مكاف وقوعو. ( اسماف1)
 ( ُيصاغاف من الفعل الثالثي على وزف )َمْفَعل(: 2)

 إذا كاف مضارع الفعل مضمـو العين: َكتب: َمْكَتب.  -أ 
 إذا كاف مضارع الفعل مفتوح العين: َسبح: َمْسَبح. لعب: َمْلَعب.  -ب
 : َمْرَمى، أوى: َمْأَوى. إذا كاف الفعل معتاّلً ناقصًا: رمى -ج

 ( يصاغاف من الفعل الثالثي على وزف )َمْفِعل(: 3)
 إذا كاف مضارع الفعل مكسور العين: َجَلَس: َمْجِلس، عرض: َمْعِرض.  -أ 

 إذا كاف الفعل معتاّلً مثااًل واويًا: َوَقَف: َمْوِقف، ولد: َمْوِلد، وعد: َمْوِعد.  -ب
 ( يصاغاف من الفعل غير الثالثي على طريقة صياغة اسم المفعوؿ، نحو: 4)

 استودع: ُمستودَع، ارتقب: ُمرتَقب، انتهى: ُمنتَهى، استوصف: ُمستوَصف، التقى: ُملتَقى. 
 ( ميِّز اسم المكاف من اسم الزماف في ما يأتي: 5)

 َمْطَلع: اسم زمافقاؿ تعالى: "سالـٌ ِىَي حتَّى َمْطَلع الَفْجِر".    -1
قاؿ تعالى: "أولئَك ُيْجَزوَف الُغرفَة بما َصَبروا َويُػَلقَّوَف فيها تحيًة وسالمًا * خالديَن فيها َحُسَنْت ُمْسَتقرًا  -2

  ُمستقرًا: اسم مكاف   ُمقامًا: اسم مكاف   وُمَقامًا".   



 ربِّ زدنً علماً".م.          إعداد األستاذ: فتحً أبوقدٌري.          قال تعالى: "وقل 9102اللغة العربٌة / دورة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اسم مكاف  َمْنَأى: اسم مكاف/ُمتَػَعػػزَُّؿ:الِقلى ُمتَػَعػػزَُّؿ    وفي األرِض َمْنَأى للكريِم َعِن األَذى    وفيها ِلَمْن خاؼَ  -3
 ُمْلَتقى: اسم مكافالنادي الثقافي ُمْلَتقى الشباب.    -4
  الَمْورِد: اسم مكافالَمْوِرد العذب كثير الزحاـ.    -5
6-    .   َمْوِعد: اسم زمافَمْوِعد االجتماع عند الساعة التاسعة صباح اليـو

 ( عد إلى الفقرتين األولى والرابعة من النص، واستخرج منهما اسم زماف واسم مكاف. 6)
 اسم زماف: َمْوِسم، ومواِسم: مفردىا َمْوِسم. 

 اسم مكاف: مناِزؿ: ومفردىا َمْنِزؿ. 

 (.التَّلخيص) الكتابة
فٍ َثري ٌقٕو عهى قراءة انُّص، ثى إعبدة صٕغّ يٍ جذٌذ بهغت انكبحب انخبصت : انخهخٍص

 يٍ غٍر إخالل بأفكبرِ ٔيعبٍَّ انخً أرادْب صبحب انُص األصهً. بإٌجبز ٔحكثٍف 

األيبَت فً َقم األفكبر، ٔحذٌُٔٓب بذقت بال زٌبدة أٔ َقص فً انًعبًَ، ٔإظٓبر يٍ أْى شرٔطّ: 

  جى انًحذَّد.انُص انجذٌذ فً حذٔد انح

ٌَّ انخهخٍص عببرة عٍ َص قصٍر ٌحخٕي يبدة َص أطٕل يُّ ببحببع انخطٕاث اَحٍت:   ٔيٍ ثى فإ

 قراءة انُص األصهً، ٔفٓى انًٕضٕع.  -1

 اسخخراج األفكبر انرئٍست، ٔحرك األفكبر انثبٌَٕت.  -2

 إعبدة صٍبغت انُص بهغخُب انخبصت.  -3

 حذخم أٔ إصذار أحكبو. انًحبفظت عهى األفكبر يٍ غٍر  -4

 ُعد إلى نص )الحساسية(، ولخصو في حدود مئة كلمة محافظاً على أفكاره، ومراعياً ما تعلمتو في التلخيص.   

 بعذ حهخٍصً َص )انحسبسٍت(، أحأكذ يٍ أًَُ: 

 قرأث انُص األصهً ٔفًٓخّ جٍذاً.  -1

 اسخخرجج األفكبر انرئٍست، ٔحركج األفكبر انثبٌَٕت.  -2

 أعذث صٍبغت انُص بهغخً انخبصت.  -3

 حبفظج عهى األفكبر يٍ غٍر حذخم أٔ إصذار أحكبو.  -4

 كخبخّ فً حذٔد يئت كهًت.  -5

 تَتمُّ الصَّاحلاتُ نعمتِهذي بالَّ هللِ احلمدُ


