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امتحان تصنيف لغة عربيّة -مسار األوائل -ربيع -2017موعدب
االسم الشخص ي ___________ اسم األب _________ اسم الجد _________العائلة _______
املدرسة ____________الصف التاسع_____ رقم الهاتف ___________________
العنوان _____________________ غرفة االمتحان _____________
مدة االمتحان 75 :دقيقة.
مبنى االمتحان:
 -1فهم املقروء 50 -درجة.
 -2نحو وصرف 30 -درجة.
 -3تعبير 20 -درجة.

فهم مقروء _____:قواعد _____:تعبير ____:عالمة نهائية______:

تعليمات عامة:

 اكتب تفاصيلك في الطار املعد لذلك في رأس الصفحة. نظم وقتك بشكل متوازن ،واحرص على أن تنهي االمتحان في الوقت املحدد.ً
 أجب عن جميع األسئلة .خمن الجواب إذا لم تعرف الحل .ال تترك سؤاال دون جواب. بعد أن تنهي االمتحان ،تأكد مرة أخرى من أجابتك عن جميع األسئلة.نرجو لكمّ التميّز واإلبداع -أسرة اللغة العربيّة -الثانويّة الشّاملة
1
المدرسة الثانوية الشاملة – أم الفحم رمز المدرسة 348037
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(((الفصل األوّل -فهم املقروء 50 -درجة)))
اقرأ النص التاليَّ ،
ثم أجب عن جميع األسئلة  10-1التي تليه؛ (لكل سؤال – 5درجات)
(ضع دائرة حول الحرف الذي يدل على الجابة الصحيحة من بين الجابات األربع املقترحة)

.1في غضون أشهر قليلة ،ستبدأ جامعة "نورثوسترن" بوالية ميسوري ،بحرق كريات روث الحيوانات
.2عديمة الرائحة ،في محطة توليد الطاقة الكهربائية التابعة لها ،لتصبح أحدث مصدر طاقة للجامعة
.3التي اشتهرت في استعمال أنواع الوقود البديلة .وحسب مركز طاقة دائرة املوارد الطبيعية للوالية فإن
.4الجامعة هي أكبر مؤسسة تستعمل الطاقة البيولوجية في ميسوري ،وقد تكون املؤسسة الوحيدة
.5التي تستعمل هذه التركيبة من الوقود البديل في الواليات املتحدة.
 .6لقد دأبت الجامعة في ماريفيل في أقص ى شمال ميسوري ،على حرق نشارة الخشب والورق-مع كميات
.7قليلة من الغاز الطبيعي والنفط -لنتاج البخار الالزم لتدفئة وتبريد منشآت الحرم الجامعي .وكان
.8حرق روث الحيوانات ،الذي كان قيد التجارب منذ ثالث سنوات ،خيا ًرا منطقيا لجامعة تحيط بها
.9مزارع الحيوانات ،وسط منطقة زراعية واسعة .بل إن املزارع الكبيرة في املنطقة تدرس كيفية تطبيق
.10هذه التكنولوجيا كوسيلة للتخلص من فضالت حيواناتها.
 .11وتقول نانس ي باكستر ،الخبيرة في الجامعة ،إن الجامعة كانت تبحث عن وقود جديد عندما بدت
.12فضالت الحيوانات الخطوة املنطقية التالية .إن هذه الفضالت تحتوي على طاقة كبيرة وتصبح
.13عديمة الرائحة عندما تفصل املواد الصلبة عن السائلة.
 .14وتأتي املحاولة التي تقوم بها جامعة نورثوسترن ،في غمرة ارتفاع أسعار زيوت التدفئة ،وأنواع
.15الوقود الحجري (الفحم ،النفط) التقليدية ،مما يعيد إلى األذهان أزمة النفط في السبعينات من
َ
.16القرن املنصرم ،عندما ش َّحت المدادات وارتفعت األسعار.
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 .17وقال "جون ريدن" مدير معمل كهرباء ،إن الجامعة ستوفر حوالي نصف مليون دوالر ًّ
سنويا ،على
.18أساس أسعار الطاقة الحالية ،بحرق تركيبة من ثالثة أنواع من الوقود البديل ،مع كميات صغيرة
.19من النفط والغاز ،وسوف تسترجع املبال التي أنفقتها على املشروع في غضون خم

الى سبع

.20سنوات.
َ
 .21وقال "سام أور" ،املخطط في مركز الطاقة في دائرة املوارد الطبيعية ،إن جامعة "نورثوسترن"،
.22عملت بجد ومثابرة كي تصبح رائدة في هذا املجال ،وكل ذلك من أجل التوفير في النفقات .إال أن
.23الجامعة تقول إن االقتصاد في النفقات ،لم يكن السبب الوحيد؛ بل إن الحاجة كانت هي الحافز
 .24لدراسة بدائل الغاز الطبيعي والنفط.
 .25فخالل فصل شتاء قارص ًّ
جدا في أواخر السبعينات من القرن املاض ي ،توقفت إحدى الشركات
.26العامة عن إمدادات الجامعة بالغاز الطبيعي ،ومع تراجع درجات الحرارة الى دون الصفر ،اضطرت
 .27الجامعة إلى االنتظار حتى وصول شاحنة صهريج محملة بالنفط ،من والية "تينس ي" ،لتفري ما يكفي
 .28أسبوعين من زيت التدفئة .ومن هنا قررت الجامعة البحث عن طريقة أخرى.
.29وزار "ريدن" شيكاغو ونيويورك ،لتفقد املعامل التي تحرق النفايات البلدية؛ إال أنه تخلى عن
ً
.30الفكرة ،خوفا من اجتذاب القوارض إلى الحرم الجامعي.
.31وتقول وزارة الطاقة األمريكية ،إن استعمال الفضالت العضوية ،كمصدر طاقة بديل ضئيل
ًّ .32
نسبيا ،إال أن ذلك قد يتغير ،إذا استمر ارتفاع حرارة الكرة األرضية ،وأسعار الوقود التقليدي.
 .33يشار الى أن الوقود البيولوجي هذا ،ال يحتوي على الكبريت ،وال يبث غازات تسهم في تسخين االرض
 .34عند حرقها .ولعل من أكبر حسناته العملية كوقود بديل ،هو توفره بكثرة.
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 .1الفكرة املركزية في الفقرة األولى؛ (سطر )5-1هي:
أ .توليد الطاقة الكهربائية.
ب .جامعة "نورثوسترن" هي الجامعة الوحيدة في هذا املجال.
ت .الجامعة هي أكبر مؤسسة في هذا املجال.
ث .الوقود البديل.
ً
استنادا إلى الفقرة الثانية؛ (سطر  )10-6يؤكد الكاتب أن هذه التكنولوجيا هي:
.2
أ .منتجة للبخار الالزم للتدفئة.
ب .قيد التجربة منذ ثالث سنوات.
ت .خيار منطقي ال مفر منه.
ث .وسيلة من أجل التخلص من الفضالت الحيوانية.
ً
استنادا إلى الفقرات الثالث األولى؛ (سطر )13-1؛ نستنتج أن فضالت الحيوانات:
.3
أ .تسبب مشاكل بيئية كثيرة.
ب .تصبح ال رائحة لها عند فصل املواد الصلبة عن السائلة.
ت .ال تحتوي على طاقة كبيرة.
ث .ال يمكنها أن تكون مصد ًرا للطاقة.
 .4معنى كلمة "دأبت" التي وردت في السطر السادس ،والتي خط تحتها تعني:
أ .استمرت
ب .كانت مؤدبة إلى حد كبير.
ً
ت .دفعت أمواال كثيرة.
ث .كانت كسولة إلى حد كبير.
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 .5معنى كلمة " شحت " التي وردت في السطر السادس عشر ،والتي خط تحتها هو:
أ .أصبحت متوفرة بكثرة.
ب .كانت متوفرة إلى درجة معقولة.
ت .لم تكن متوفرة على الطالق.
ث .أصبحت قليلة.
ً
استنادا إلى ما قاله "جون ريدن" في األسطر ( ،)20-17فإن:
.6
أ .الجامعة سوف توفر مبل  400ألف دوالر.
ب .الجامعة سوف توفر  450ألف دوالر.
ت .الجامعة سوف تخسر نصف مليون دوالر.
ث .الجامعة سوف تسترد ما أنفقته خالل سنوات قليلة.
 .7إن السبب املباشر للبحث عن وقود بديل ،كما ورد في األسطر )30-21( :كان:
أ .االقتصاد في النفقات.
ب .البحث عن بديل للطاقة.
ت .توقف إحدى الشركات عن إمداد الجامعة بالغاز الطبيعي في فصل الشتاء.
ث .كل الجابات خاطئة.
 .8يؤكد الكاتب -كما جاء في النص -أن أكبر حسنات الوقود البيولوجي هو:
أ .إبعاد القوارض عن الحرم الجامعي.
ب .توفره بكثرة.
ت .ال يحتوي على الكبريت.
ث .ال يبث غازات تسهم في تسخين األرض عند حرقها.
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 .9لخص الفقرة األولى؛ األسطر ( )5-1بلغتك الخاصة ،بما ال يزيد عن ثالثة أسطر.

ً
 .10هل يمكنك القول إن فضالت الحيوانات يمكنها أن تشكل بديال عن الوقود التقليدي ،كما جاء في
النص؟ علل بلغتك.
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((الفصل الثاني -حنو وصرف 30 -درجة))
أجب عن جميع األسئلة من ( .6-1لكل سؤال  5درجات).
(ضع دائرة حول الحرف الذي يدل على الجابة الصحيحة من بين الجابات األربع املقترحة)
 .1الوظيفة النحوية لكلمة "مؤسسة" سطر ،4:والتي خط تحتها:
أ .فاعل مرفوع.
ب .خبر إن.
ت .مضاف إليه.
ث .مفعول به.
 .2كلمة "السائلة" سطر ،13:والتي خط تحتها:
أ .اسم فاعل.
ب .اسم مفعول.
ت .مصدر صناعي.
ث .مصدر صريح.
 .3كلمة "املخطط" سطر ،21:والتي خط تحتها:
أ .مصدر صريح.
ب .مصدر صناعي.
ت .اسم مفعول.
ث .اسم فاعل.
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 .4املوقع العرابي للتاء في كلمة "بدت" سطر ،25 :والتي خط تحتها:
أ .في محل نصب مفعول به.
ب .في محل رفع فاعل.
ت .في محل جر مضاف إليه.
ث .ال محل لها من العراب.
ًّ
منطقيا" سطر ،8 :والت خط تحتها:
 .5الوظيفة النحوية لكلمة "
أ .مفعول مطلق.
ب .مفعول به.
ت .نعت.
ث .خبر كان.

 .6كلمة "ارتفاع" ،سطر  ،22والتي خط تحتها:
أ .مصدر صريح سماعي.
ب .اسم مفعول.
ت .مصدر صريح قياس ي.
ث .اسم فاعل.
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((الفصل الثالث -التعبري الكتابيّ  20 -درجة))
ً
ً
موضوعا إن ًّ
ً
مستفيدا من
سطرا) ،تشرح فيه موقفك من الوقود البديل،
شائيا (15-10
اكتب
املعلومات التي وردت في النص.
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