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 خامسةالاللغة العربٌة للسنة  فً مادة امتحان تجرٌبً

 النص:                                      

على البقاء. ومع ان هذه الموارد  احرص االنسان على استثمار موارده الطبٌعٌة حفاظا على العٌش و استمرار

 فقده ٌهدد حٌاة الناس وٌسلمها الى الهالك. ونقصه, أتتفاوت فً اهمٌتها فان الماء  اهمها جمٌعا الن 

حركته, سبب وجوده وسر  ألنهاالشك ان الماء اساس الحٌاة ولما كانت الحٌاة اغلى ما اعطى هللا االنسان 

ال  دالحقائق, وقه ذقد ننسى ه نالكون, ونحعناصر هذا  ماء اغلى عنصر منال نالكون, كابكل ما فً  هواستمتاع

ان الذي ٌصٌبه  رخطر, غٌنحرم منه الحرمان الذي ٌجعل حٌاتنا فً  م, ولمتوافرا كثٌرا الن الماء هفٌ رنفك

على الماء  المحافظة تكله, كان اجٌدا. لهذعنه مٌاه االمطار او مٌاه الشرب ٌعً هذه الحقائق  سالعطش, وتحب

ال ٌوم تقل فٌه موارد الماء وقد  ٌأتً دالماء, فقاذا اسرفنا فً استعمال  ألننا,فهً واجب وطنً واجبا و اخالقٌا

الن من ٌنعم بالماء  كما انها واجب اخالقً, على حٌاتنا بما كسبت اٌدٌنا ًفنقضللشرب, الماء الذي نحتاجه  دنج

كمن  نالماء, ٌكوعلى  ظال ٌحافه من الناس ٌعانً من العطش, ثم غٌر ىحساب, وٌروٌسرف فً استعماله بغٌر 

 مع المحتاجٌن. ٌشعر مهللا, ول بأنعمكفر 

 :والبناء اسئلة الفهم

 لماذا ٌعد الماء اهم مورد طبٌعً؟ (0

 ماذا تعتبر المحافظة على الماء فً راي الكاتب؟ (9

 .ٌقتصد -ارخص  –الحٌاة  –وجوده  :من الكلمات التالٌة كلمة كل استخرج من النص ضد (3

 اسئلة اللغة:

 :عٌن المبنً و المعرب من الكلمات المسطرة فً الجملة التالٌة(0

 "اهمٌتهافً  تتفاوتالموارد  هذه"ان 

 خط فً النص. هاعرب ما تحت 

 :صنف الكلمات التالٌة فً الجدول حسب نوعها (9

 ٌعً" –مٌاه  –نقضً  –"اغلى 

 فعل معتل ناقص لفٌف مفروق جمع تكسٌر اسم مقصور
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 المذكر: الجمعحول الجملة التالٌة الى ( _3

 "عنو مياه االمطار او مياه الشزب يعي ىذه الحقائق جيدا سالذي يصيبو العطش, وتحب" 

 ن4 الوضعٌة:

 نشاهد فً حٌاتنا الٌومٌة مظاهر كثٌرة لتبذٌر الماء.

علٌه, سطرا تتحدث فٌها عن اهمٌة الماء و الكٌفٌة المثلى للمحافظة  09الى  8اكتب فقرة من 

 .او بما تعلمته من حدٌث اسلوب النهً و الحال مستشهدا بأٌة كرٌمة مستعمال

 


