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 قسم: الخامسة ب       2022 – 2021العام الدراسي: 

 األستاذ: عبد القـادر نــمــر            اللغة العربيةار في مادة: باخت

 

 السََّنْد: 

استمرارها لذا  حياة البشرية و لقد خلق هللا لنا الطعام و الشراب لنأكل و نتمتع فهو ضروري لل

   . أن ينتقي غذاءه بكل عناية و أن يبتعد عن اإلسراف في تناول كميات منه انإ سَ نْ الإ على  بوج

ولي يكون الغذاُء نافعا يجب أن يكون صحيا و ال يتأتى ذلك إال إذا حوى العناصر األساسية و  

 . إلى المعادن باإلضافةهي النشويات و البروتينات و الفيتامينات و الدهون 

  تناول الغذاء  يَتََجنَّبَ و لكي يحافظ اإلنسان على صحته و يبتعد عن كل األمراض يجب عليه أَْن 

ي، كالسكريات و الدهون و األغذية المحفوظة و المصنعة، وأن يلتزم بالنظام الصحي  ح   ص  الغير 

الجسم بالطاقة و الحيوية و أن يُمارس الرياضة باستمرار إلى كل   إمدادالغذائي الذي يعمل على 

 جري فحوصات دورية بانتظاٍم.  هذا يجب أن يُ 

 أسئلة الفهم:

 . ندس  مناسبا لل هات  عنوانا -1

 . الكاتب كيف يكوُن الَطعاُم ناف عًا ؟حسب رأي  -2

:  استخرج من السَّند  ضدَّ الكلمتين التاليتين  -3  و َوظ فهما في ُجملتين  ُمفيَدتين 

ُب   َضاًرا –يَْقتَرإ

 أسئلة اللغة:

 أعرب ما تحته خط في السند  -1

ْنَسان  بالنَّاس  َو غَ  -2 ْض َكل َمة اإل  ُب تَْغييُرهُ:} َعو   ْنَساُن عَ ي  ر ما يَج    وَ  هإ تإ حَّ صإ ى لَ َول َكْي يَُحاف َظ اإل 

 . {يح   ص   ريْ الغَ اء  ذَ الغ   لَ اوُ نَتَ  يَتََجنَّبَ أَْن  هإ يْ لَ عَ  بُ ج  يَ  اض  رَ مْ األَ  ل   كُ  نْ عَ  دَ عإ تَ بْ يَ 

3- : َن الس نَد  ج م   َجْمُع تَْكسير ؛ فعل معتل ناقص ؛ اإسم موصول  اْستَخر 

يَاتإ َعل  ْل َسبََب َرْسم  التَّاء في كلمة:  -4   .الُسّكرإ

 الوضعية الدماجية: 

ا ة فإمَّ ح  ة أَْو َمْصَدًرا للَمَرض، ل ذَا قالوا   الغذاء ُمْرتَب ٌط ا رت بَاًطا َوثيقًا بالص  ح  أَْن يَُكوَن َمْصَدًرا للص 

 قديًما: " َطعَاُمَك َداُؤَك  أَْو َدواُؤَك".

نَا،   12و   8فقرة ما بين اُْكتُْب  - َسْطًرا تتحدث فيها َعْن َكْيفية الحفاظ على صّحةإ أَْجَسامإ

 فًا  جمع المؤنث السَّالم.ُموّظإ 
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