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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال االول :اقرأ النص التالً وأجب عن األسئلة التً تلٌه:

( 8عالمات )

مرض السكري هو ارتفاع نسبة السكر فً الدم بسبب خلل فً إفراز غدة البنكرٌاس.
وٌصٌب هذا المرض األطفال والشباب فً مقتبل العمر لكن كبار السن هم األكثر
عرضة لإلصابة به .وقد تكفً الحمٌة الغذائٌة وتخفٌض الوزن لعالج بعض حاالته،
وٌحتاج بعضها اآلخر إلى األدوٌة الخافضة للسكر أو الحقن باألنسولٌن.
وللسكري أعراض عدٌدة منها عرضان رئٌسان ٌظهران لدى أغلب المرضى ،هما:
الظمأ المستمر وكثرة التبول ومن أعراضه األخرى :الضعف العام وتناقص الوزن
وضعف الرؤٌة وبطء التئام الجروح وااللتهابات المتكررة وتنمٌل القدم والٌد .ولهذا
ٌجب استشارة الطبٌب مباشرة فً حالة وجود عرض أو أكثر من األعراض اآلنفة
الذكر وإذا ثبتت اإلصابة بالمرض فال بد من عمل فحص دوري لمتابعة الحالة
والسٌطرة علٌها.

أ – أجب عن األسئلة التالٌة:

(  4عالمات )

 .1ما القصود بمرض السكري؟
..........................................................................................................
 .2ما سبب مرض السكري؟
..........................................................................................................

 .3ما العرضان الرئٌسٌان لمرض السكري؟
..........................................................................................................
(  4عالمات )

ب – استخرج من النص السابق:
ضمٌر منفصل................. :
حرف ناسخ ٌفٌد االستدراك.................. :
أسلوب تشكٌك.......................... :
ضمٌر جر متصل......................... :

مثنى..................................... :
نعت مجرور............................... :
بدل مرفوع............................... :
ضمٌر رفع متصل......................... :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( عالمتان )
س .2وضح المقصود بما خط تحته فً التراكٌب التالٌة:
( ) .......................................
ٌ .1متطً زائرو البتراء الجٌاد.
ٌ .2شاهد الزائر فً البتراء هٌاكل تارٌخٌة شامخة

( ) .......................................

 .3حالت الظروف الجوٌة دون الذهاب فً الرحلة

( ) .......................................

 .4ظهرت أعراض الدهشة على الفتى حٌن اقترب من طائر النعام

( )............................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س .3اضبط حركة الحرف األخٌرفً ما ُخ َّ
( عالمتان )
ط تحته:
 .1اصدقنً القول وال تمزح
 .2نجتهد حتى نحقق ما نطمح إلٌه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س .4مٌّز نوع الضمٌر المتصل المخطوط تحته فً المفردات التالٌة:
 .1لنا منزل به حدٌقة كبٌرة
....................................................................
 .2قال تعالى" :إذا تداٌنتم بدٌن إلى أجل مسمى فاكتبوه "
..................................................................
 .3نفعنً نصح أخً.

( عالمتان )

..................................................................
رحماك ًّ
إن القلب قد فُ ِطرا
 .4أمً تموت وٌمناها على كبدي ٌ .......ا أ ُّم
ِ
...................................................................
(3عالمات)

مغٌرا ما ٌلزم موضحا نوع الهمزة:
حول األفعال فً الجمل التالٌة إلى األمر
ً
سّ . 5
ٌ .1لتزم المرٌض إرشادات الطبٌب.
..............................................................................................
 .2نستحم صٌفًا بالماء البارد
..............................................................................................
ٌ .3حرث دمحم أرضه قبل موسم سقوط المطر
..............................................................................................
ٌ .4كتب زٌد بخط جمٌل
.............................................................................................
ٌ .5رسل دمحم ابنه لمساعدة العمال
............................................................................................
 .6تنصت هند لتالوة القرآن
...........................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س .6أعرب ما تحته خط فً التراكٌب التالٌة:

(  3عالمات )

 .1لٌحفظ كل امرئ كرامته المصونة
الالم.............................................................. :
ٌحفظ...................................................................................................... :
كرامتــ................................................................................................. :/
ــه....................................................................................................... :
ٌ .2راقب اإلنسان النشرة الجوٌة كً ٌتجنب األخطار
ٌراقب................................................................................................. :

كً................................................................................................... :
ٌتجنب................................................................................................. :
مع تمنٌاتً لكم بالتوفٌق
معلمة المادة :هنادي دمحم

