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 כניסהבחינת 

 בשפה הערבית

דוברי ערבית המועמדים ללימודים במכללות בערביות ל

 ובמסלולים הייעודיים במכללות הממלכתיות

 

 قبولامتحان 

 في اللغة العربّية

للّناطقين بالعربّية المتقّدمين للدراسة في الكّلّيات العربّية وفي ل
 المسارات الخاّصة في الكّلّيات الرسمّية

 تعليمات للممتَحن לנבחןהוראות 

  שלוש שעות.א.  משך הבחינה: 

 ב.  מבנה השאלון ומפתח הערכים: 

 .בשאלון זה שלושה פרקים     

 נק' 54    –הבנת הנקרא       –פרק ראשון        

 נק'  16    –      לשוני     ידע   –       שניפרק      

 נק'  30    –הבעה בכתב        –פרק שלישי        

                                                            ______ 

 נק'  100    –                                  סה"כ            

 אין. ג.  חומר עזר מותר בשימוש:

 ד.  הוראות מיוחדות: 

 . ברירה-רבהפרק הראשון והפרק השני כוללים שאלות 

 יש לסמן את כל התשובות בגוף השאלון, במקומות 

 המיועדים לכך. 

 הפרק השלישי הוא פרק הבעה בכתב. יש לכתוב על 

 מבין שני הנושאים המוצעים, במחברת  נושא אחד

 בחינתו  –. נבחן שיכתוב בעיפרון בעט בלבדהבחינה, 

 . לא תיבדק

 

 . ثالث ساعاتمّدة االمتحان:  .أ
 مبنى النموذج وتوزيع الدرجات:  .ب

 في هذا النموذج ثالثة فصول.      
 درجة 54    –   فهم المقروء       –الفصل األّول      
 درجة 16     –     المعرفة اللغوّية –الفصل الثاني      
 درجة 30     –  التعبير الكتابّي    –الفصل الثالث      

                                             ______ 
 درجة 100     –المجموع الكلّي                           

 ال توجد.  جـ.  مواّد مساعدة ُيسمح استعمالها:
  توجيهات خاّصة:   د.

 . متعّددة الخياراتيحتوي الفصالن األّول والثاني على أسئلة 

نموذج االمتحان في األماكن  أِشر إلى جميع إجاباتك على
 المخّصصة لذلك.

 واحدة  الفصل الثالث: التعبير الكتابّي. عليك اختيار موضوعٍة 
بقلم حبر فقط من بين الموضوَعَتْين المقترَحَتْين، والكتابة عنها 

في دفتر االمتحان. الممتَحن الذي سيكتب الموضوعة بقلم 
 دفتر امتحانه.  لن ُيفَحصرصاص 

  

ات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة المذّكر لكّنها موّجهة للممتَحنات وللممتَحنين التعليم
 على حّد سواء.

 نرجو لك النجاح! בהצלחה!
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  األولفصل ال
 أ فهم المقروء

 .5-1األسئلة  جميعِاقرأ النّص التالي ثّم أجب عن 
_________________________________ 

 حقل الترجمة المعاصرة؟ لماذا تراجع العرب في
_________________________________ 

 
من قبيل المصادفة أن يزدهر فعل الترجمة في اللحظات التاريخّية لنهضة األمم وتقّدمها. ليس 

هذا ما قام به العرب عندما رغبوا في الخروج من بيئتهم، والتعّرف إلى ثقافات الشعوب المحيطة بهم، 

واليهود والفرس والهنود. لذلك، رأوا في الترجمة نافذة تقودهم إلى العالم المتقّدم، فكان الجاحظ  كالسريان

وابن المقّفع، وكان بيت الحكمة، وحنين بن إسحق في القديم، وبطرس البستانّي، مترجم اإللياذة في بداية 

 5 عصر النهضة.

واجه من المشكالت ما ال يعّد وال يحصى؛ من المتعارف عليه أّن الترجمة إلى العربّية في أّيامنا ت

فهناك توحيد المصطلحات، وإحكام المنهجّية المصطلحّية في العلوم الطبيعّية، أّما في مجال علوم اإلنسان، 

وبخاّصة في األدب، فالمشكالت تزداد صعوبة نظًرا إلى تداخل الثقافات، واختالف البنى النحوّية والمعجمّية 

افة إلى صعوبة التعّرف إلى السياق الثقافّي لّلغة المنقول عنها، بحكم االختالف من لغة إلى أخرى، إض

 10 بين ثقافة لغة المنشأ وثقافة التلّقي، وبين األمانة في الترجمة، وحرّية التصّرف.

والعولمة )تحويل العالم إلى قرية صغيرة بسبب الثورة التكنولوجّية(، على خالف ما يعتقد بعض 

ث "عولمات": سياسّية، بدأت منذ نهاية الحرب العالمّية الثانية وإنشاء األمم المّتحدة، المثقفين، هي ثال

واقتصادّية بدأت مع عملية انفتاح "االقتصادات" الوطنّية على سوق أصبح كونيًّا في نهاية القرن العشرين، 

، وحوار الثقافات، مثل حوار الحضارات والثالثة هي عولمة ثقافّية نعيشها اليوم في إطار مصطلحات،

والتعّددّية اللغوّية. طرحت العولمة بمجاالتها الثالثة تحدّيات على شعوب العالم المتقّدم والمتخّلف على  15 



 دولة اسرائيل               מדינת ישראל           
 وزارة التربية                משרד החינוך          

 قسم إعداد المعلمين   האגף להכשרת עובדי הוראה   

 

السواء. والترجمة هي واحدة من بين هذه التحدّيات التي تسّهل سبل التواصل بين البشر، وتساعد في نقل 

 ت مختلف شعوب العالم.المعارف والتقنيات واألفكار، وتقّرب بين عادا

في هذا الجّو العالمّي "الُمَعوَلم" أدركت منابر ثقافّية في العالمين العربّي والغربّي أهّمّية الترجمة، 

فأنشأت دوًرا للنشر ُتعنى بالترجمة، وأقامت المؤتمرات حول الترجمة، وأعّدت مجاّلت مختّصة ُتعنى بأحوال 

 20 ة. الترجمة، ومنها مجلة "هرمس" الفرنسيّ 

يتضّمن كتاب "الترجمة والعولمة" المترجم إلى العربّية، مختارات مأخوذة من مجلة "هرمس" لكوكبة 

من الباحثين. تدور هذه المختارات في بعض فصولها حول مقولة شاعت في الحقبة التي بدأ فيها اإلنترنت 

ليزّية، ألّنها لغة كونّية، وأّنها في التسعينات، ومفادها أّن لغة "الطرق السريعة لالّتصاالت" ستكون اإلنك

وحدها لغة الحداثة والتجديد. ويضيف ُمرّوجو هذه المقولة مستندين إلى مثل تاريخّي يتجّلى في سيطرة 

اللغة الالتينّية في العصور الوسطى، واللغة الفرنسّية في عصر النهضة، ويؤّكدون أّنها ستسود العالم،  25 

يمكن للترجمة أن تسّهل األمور. ولكّن المشكلة كما يقول ميخائيل  وأّنها ليست إال مسألة وقت، وبذلك

هي أّننا لم نعد في العصور الوسطى، وال في عصر  -أحد المشاركين في أبحاث الكتاب  -أوستينوف 

النهضة، وأّن األحادّية اللغوّية بصفتها مفتاح التواصل الكونّي ال تصمد أمام وقائع العالم المعاصر. فهناك 

في العالم الغربّي لن تقبل التنازل عن دورها واالستسالم لّلغة اإلنكليزّية، مثل الفرنسّية واأللمانّية  لغات

واإلسبانّية واإليطالّية والروسّية. وقد أعرب االّتحاد األوروبّي عن معارضته لمقولة "كّل شيء باإلنكليزّية"،  30 

 لترجمة في التعّرف والتواصل.ودعا إلى تشجيع التعّددّية اللغوّية التي تعّزز دور ا

ُتمّيز "بربارة كيسان"، وهي باحثة مشاركة في الكتاب، بين لغة الخدمة ولغة الحياة اليومّية ولغة 

الثقافة، وتعتبر أّن اإلنكليزّية تصلح ألن تكون لغة نقل وليس لغة ثقافة لشعوب العالم أجمع. ذلك أّن لكّل 

به. ولقد عّبر عن ذلك الكاتب اإليطالّي "أمبرتو إيكو" عندما قال:  شعب ثقافته التي تعّبر عنها لغة خاصة
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"إّن لغة أوروبا هي الترجمة"، وآية ذلك أّنه ال ُيمكن للمرء في زمن العولمة، أن يتعّلم كّل اللغات التي  35 

 يتكلّمها مواطنو االّتحاد األوروبي، لذلك يلجأ إلى الترجمة.

يقول "ليونار أوربان" أحد المشاركين في الكتاب، ألّنها  احتّلت الترجمة مكانة مرموقة على ما

سمحت لهؤالء بتجاوز الحدود اللغوّية والثقافّية بتمكينهم من االطالع على إبداعات جيرانهم، وتكوين شعور 

بهوّية أوروبّية مشتركة، زد على ذلك أّن أوروبا تمكّنت بفضل الترجمة أن ُتوِجد مهًنا جديدة لم تكن معروفة 

تى اليوم، وهي مهن تتجاوز اإلطار التقليدّي للكتاب. فالسينما والتلفاز والمسرح واإلنترنت ووسائل اإلعالم ح 40 

 الرقمّية، هي أيًضا قطاعات تفتح فيها الترجمة آفاًقا جديدة.

 -وما زال -بّي، فأّي دور كان لها إذا كانت الترجمة تحتّل مكانة مرموقة في بلدان االّتحاد األورو 

العالم العربّي؟ يذّكر الباحثان إبراهيم البلوّي وفؤاد لعروسّي، وهما العربّيان المشاركان في األبحاث التي في 

تضّمنها الكتاب، بالمكانة التي احتّلتها الترجمة في تاريخ الحضارة العربّية اإلسالمّية في العصور الوسطى، 

ديمة اإلغريقّية على وجه الخصوص، وفي نقل تلك بحيث أّدت دوًرا رئيًسا في حفظ األعمال الثقافّية الق 45 

الثقافة من الشرق إلى الغرب، بعدما أغنوها وطّوروها بإخضاعها لتفكيرهم. ويشير الباحثان إلى تقرير 

أصدره المكتب اإلقليمّي للدول العربّية التابع لبرنامج األمم المّتحدة اإلنمائّي. ورد فيه أّن الترجمة تخلق 

ساب المعارف ونقلها، وتفتح فضاءات للتفاعل وللتأثير المتبادل، ويضيف أّن الترجمة بالنسبة إمكانّيات الكت

إلى المجتمعات العربّية هي تحدٍّ رائع وضرورة حتمّية تتطّلب جهوًدا موّجهة ومنّظمة. لكّن التقرير يشير 

ة كارثيًّا، فعدد الكتب مع ذلك إلى أّن الدول العربّية لم تستوعب دروس الماضي، وما زال حقل الترجم 50 

يبلغ ُخمس ما ترجم في اليونان، بينما بلغ عدد الكتب  1975 - 1970المترجمة في العالم العربّي ما بين 

آالف كتاب، وهو ما تترجمه إسبانيا اليوم في  10000التي أحصيناها اليوم لما ُترجم في عصر المأمون 

أقّل  4,4عدد الكتب التي ترجمت في العالم العربّي كان معّدل  1985 -1980عام واحد. وبين األعوام 

 كتاًبا. 920كتاًبا وفي إسبانيا  519بينما بلغ المعّدل في هنغاريا  –من كتاب في العام لكّل مليون نسمة 



 دولة اسرائيل               מדינת ישראל           
 وزارة التربية                משרד החינוך          

 قسم إعداد المعلمين   האגף להכשרת עובדי הוראה   

 

إذا كانت أزمة الترجمة إلى العربّية ال ُتعزى إلى الترجمة نفسها، وإّنما إلى العقبات السياسّية  55 

القتصادّية، أو بكالم آخر ُتعزى إلى توّقف الحضارة العربّية عن االختراع واإلبداع، فإّن واالجتماعّية وا

التخّلص من هذه األزمة ال يتّم إال بطرح أسئلة عميقة عن العالقات بين التعليم العالي والبحث، وبين 

... ِلنُقل وبإخالص، إّن السلطة الحاكمة والديموقراطّية، والحرّيات الفردّية، وغياب مجتمع إنتاج المعرفة

العالم العربّي اليوم في حاجة ماّسة وملّحة إلى االهتمام بالترجمة لتشجيع  الحوار بين الحضارات، أكثر 

 60 .من أّي وقت مضى
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 األسئلة:

 من مشكالت الترجمة؟ ليسأّي مّما يلي  .1
 اختالف الُبنى النحوّية بين اللغات. .أ

 التعّرف إلى السياق الثقافّي للغة المترَجمة.صعوبة  .ب
 اختالف بين ثقافة اللغة المترَجم إليها وتلك المترَجم بها. .ج
 صعوبة المصطلحات في اللغة العربّية. .د

 
 يدعم مقولة؟ (24-23األسطر )المثل المذكور في  .2

 أّن اللغة اإلنجليزّية هي لغة االّتصال التي ستسيطر في العالم. .أ
 حاد األوروبّي ستحافظ على وجودها.أّن لغات االتّ  .ب
 أّن الترجمة تعّزز من التعّدد اللغوّي.  .ج
 أن األحادّية اللغوّية ستزول من العالم. .د

 
 تعود إلى: (25 الهاء في جملة "أّنها ستسود العالم" )السطر .3

 اللغة الالتينّية. .أ
 اللغة الفرنسّية. .ب
 اللغة اإلنجليزّية. .ج
 لغة الحداثة. .د

 
 ( تؤّكد:35مقولة إيكو: "إّن لغة أوروبا هي الترجمة" )السطر  .4

 كون اإلنجليزّية لغة ثقافة. .أ
 فكرة التعدّدية اللغوّية. .ب
 أهّمّية تعّلم الكثير من اللغات. .ج
 ضرورة الترجمة في زمن العولمة. .د

 
 ما هو موقف الكاتب من الترجمة بحسب الفقرة األخيرة؟ .5

 معارض. .أ
 محايد. .ب
 متحّمس. .ج
 متحّفظ. .د
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 ب فهم المقروء

 .10-6األسئلة  جميعِاقرأ النّص التالي ثّم أجب عن 
_________________________________ 

 الزواج المبّكر بين القانون والمجتمع
_________________________________ 

 
 

اإلكراه، اضطّرت المرأة إلى تحّمل ِوْزِره عبر "الزواج المبّكر" كان وال يزال ضرًبا من ضروب 

التاريخ. ولقد ارتأت منّظمات المجتمع المدنّي اعتماد مصطلح "تزويج األطفال" عوًضا عن "الزواج المبّكر" 

فغالًبا، يتّم التأثير  المتداَول لوصف المشكلة. فهو "تزويج" وليس "زواج"، ألّنه يفتقد إلى عنصر اإلرادة.

أو الفتى للقبول بفكرة الزواج من طرف ثالث بمختلف وسائل اإلقناع. وحّتى في حال اقتناع على الفتاة 

الفتاة أو الفتى، فمن الصعب التحّدث عن إرادة، لفقدان القدرة على اّتخاذ القرارات، ولعدم اكتمال البلوغ  5 

 المواثيق الّدولّية تعّرف الّطفل، الّنفسّي والعاطفّي واالجتماعّي. من جهة أخرى، نعتبره تزويًجا "ألطفال"، ألن  

كّل من هو دون سّن الّثامنة عشرة. والمعطيات اإلحصائّية تبّين أّن المشكلة هي في الغالب مشكلة  بأّنه:

 الفتيات وليس الفتيان، ومن هنا نرى وجوب طرحها.

اعّية والعرفّيةـ تعكس ظاهرة "تزويج األطفال" مشكلة من الدرجة األولى، تكّرسها السلوكّيات االجتم

التي ترى في الحّيز الخاّص )الزواج، صيانة البيت، ورعاية الزوج واألطفال( المكانة الطبيعّية للمرأة.  10 

فالدور اإلنجابّي هو الدور الرئيسّي للغالبّية العظمى من النساء في الدول النامية، ويهّيئ المجتمع البنت 

ل منذ الصغر لتقّبل هذا الدور ويعّدها إعدادً  خ قناعتها بأن  االهتمام باألسرة واألطفال هو الدور المعو  ا يرسِّ

عليه الحترامها واالعتراف بها. ورغم االعتراف بأهمّية هذا الدور ومحورّيته، إاّل أّن اإلعداد له في تلك 

لتعّلم والثقافة بالطريقة الصحيحة يتطّلب قدًرا كبيًرا من ا بهالمجتمعات ال يتّم بالطريقة المناسبة؛ فالقيام 

والتجربة والوعي، واالّطالع الواسع على أمور الحياة. إاّل أّنه يتّم التركيز فقط على الزواج وإمكانّية اإلنجاب،  15 

 ألداء هذه األدوار بالصورة المثلى. بالوسيلةدون االهتمام  وعدد األبناء والبنات
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حالًّ لها، وكذلك هروب الفتيات  أضف إلى ذلك، أزمات جيل المراهقة واستعمال العائلة الزواج

من الضغوط العائلّية إلى الزواج ُمْعتقدات_ لعدم نضوجّهن_ أّنه السبيل للترفيه والحرّية والحصول على 

الذي تقّرر وعقد خالل  حّيز شخصّي ال يحصلن عليه في البيت. وهنا أستذكر زواج السّيدة "دي هودوتو"

"لقد تزّوجت كي أدخل المجتمع، وأذهب إلى الحفالت، وإلى األوبرا خمسة أيام. وقد كتبت فيما بعد تقول:  20 

  والمسرح".

حّدد القانون اإلسرائيلّي سّن األهلّية القانونّية للزواج لكّل المواطنين، دون أّي اعتبار النتمائهم 

إاّل بإذن  17-عاًما كحدٍّ أدنى إلبرام عقد الزواج، على أن ال يجري تزويج من هم دون ال 17الدينّي، بـِ 

خاّص من المحكمة. وكذلك حّدد القانون عقوبة الّسجن لمّدة سنتين أو تغريم كّل من الزوج، المأذون 

والوصّي الذين ساهموا في خرق القانون. وتجدر اإلشارة إلى أّنه بحسب القانون، ُتعتبر الفتاة التي أتّمت  25 

ا ال ُتعتبر كذلك، للتصّرف بأمالكها، وتحتاج بما يكفي لتتزوج، ولكّنه "راشدة"السابعة عشرة من عمرها 

، والذي يحّدد جيل األهلّية القانونّية بثمانية 1962إلى وصّي بموجب قانون األهلّية القانونّية والوصاية لعام 

 عشر عاًما.

ال تبرز إال من خالل تجسيده وحسن تأويله من طرف  -مهما كان متقّدًما-ولكن جدوى التشريع 

ه إليهم. وفي هذين الطرفين تبرز القائمين على  تطبيقه، وكذلك من خالل فهمه وإدراكه من طرف الموج  30 

تزويج األطفال تكمن في عدم تطبيق القانون  المشكلة. فإحدى العقبات الرئيسّية أمام التخّلص من مشكلة

ل في الّسجاّلت في كثير من الحاالت، لسهولة إخفاء هذه الزيجات باستعمال "العقد البر انّي" الذي ال  ُيسج 

عاًما. وفي الحاالت الّنادرة التي يصل األمر فيها إلى القضاء، ُتْغَلق  17الّرسمّية إلى أن تبلغ الفتاة سّن 

ُقّدمت  1995-1990غالبّية الملف ات، وهذا بحّد ذاته يحّد من وجود رادع لخرق القانون. ففي الفترة بين 

تيات، أغِلَقت من بينها خمس، بينما ُأدين المّتهمون في ملفين سبع شكاوى فقط ضّد زيجات لف للشرطة 35 

 . 2004تّم فتح ثالثة ملفات في حين لم يفتح أّي ملف بهذا الصدد عام  2003فقط. في العام 



 دولة اسرائيل               מדינת ישראל           
 وزارة التربية                משרד החינוך          

 قسم إعداد المعلمين   האגף להכשרת עובדי הוראה   

 

قضايا األحوال  للرأي أجرته لجنة العمل للمساواة في استطالع أّما عن ضحايا المشكلة، ففي

 عاًما، انتمْين17-15فتاة عربّية بأعمار  1200 ّينة بحثّية شملت، من خالل ع1999سنة  الّشخصّية

من  %72 قرية ومدينة عربّية في كاّفة أنحاء البالد ضمن أطر المدارس الّثانوّية، تبّين أنّ  20إلى حوالي 

ن ومن هنا تبرز الحاجة إلى الخطاب الحقوقّي التوعوّي. فم سّن الّزواج. الفتيات يجهلن وجود قانون يحّدد 40 

 خالل المعرفة الضرورّية للقوانين تستطيع المرأة إدراك حقوقها بل وممارستها.

يسهم تزويج األطفال في سّن المراهقة إسهاًما كبيًرا في استمرار تراجع مكانة المرأة، لما له من 

استها، . فالزواج المبّكر قد يحّد ويمنع الفتاة من إكمال در مختلف األصعدةإسقاطات وتأثيرات خطيرة على 

وهو سالحها األّول لالستقالل والنضوج. أضف إلى ذلك، الّتبعات الخطيرة التي يحملها الزواج المبّكر 

على الفتيات وباألخّص نتيجة الَحْمل واإلنجاب في سّن مبّكرة، منها عدم اكتمال الغّدة المسؤولة عن  45 

دم اكتمال نمّو الحوض وبالتالي التعّرض الطول، زيادة خطر التعّرض لإلجهاض المتكّرر وتَسمُّم الَحْمل، ع

لمخاطر الوالدة القيصرّية، الترّهل المبّكر للجسم والهرم المبّكر. كما وأّن تزويج الفتاة يزيد من احتماالت 

تعّرضها لصعوبات ناجمة عن ضغوط الحياة الزوجّية والمسؤولّيات الجّمة التي ُتلقى على عاتقها دونما 

 ّلة خبرتها في التعامل مع األزمات.اعتبار، لصغر سّنها وق

نرى أهّمّية الحّد منها من خالل التوعية بأسبابها وأبعادها، وكذلك العمل  ونظًرا ألبعاد المشكلة وحجمها 50 

على المستوى السلطوّي لبحث أسباب عدم تطبيق القانون، والعمل على رفع سّن الزواج القانونّي؛ ألّن في 

ا بحقوقهم. فاألسرة هي الّلِبنة األساسّية لبناء ذلك رسالة إلى المجتمع  مفادها أّن تزويج األطفال ُيعتبر مسًّ

نرقى بمجتمعنا  وبتحصيل الهدف المجتمع، وهي النموذج األصغر عنه، يصلح بصالحها ويفسد بفسادها،

 نحو األفضل.
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 األسئلة:

 األولى:مصطلح "تزويج األطفال" بحسب الفقرة  .6
 يعكس سلب إرادة الفتيات. .أ

 يمّثل ظاهرة استغالل األطفال. .ب
 يحاول إقناع القارئ بأهمّية الزواج. .ج
 يقّلل من أهمّية اتخاذ القرارات. .د

 
 ( يعود إلى:14الضمير في كلمة "به" )الّسطر  .7

 اإلعداد. .أ
 الدور. .ب
 االهتمام. .ج
 االعتراف. .د

 
 الّثانية؟أّي مّما يلي يمكن اعتباره وسيلة بحسب الفقرة  .8

 االهتمام باإلنجاب. .أ
 رعاية الزوج. .ب
 الوعي والتعّلم. .ج
 احترام الفتاة. .د

 
 (، ألّن الكاتب يعّبر عن موقف:26وردت كلمة "راشدة" بين مزدوجين )السطر  .9

 حيادّي. .أ
 متشائم. .ب
 متساهل. .ج
 متحّفظ. .د

 
 مختلف األصعدة المذكورة في الفقرة الّسابعة هي: .10

 اجتماعّية.تعليمّية، صحّية، نفسّية،  .أ
 ثقافّية، صحّية، توعوّية. .ب
 صحّية، تعليمّية، اجتماعّية، اقتصادّية. .ج
 اجتماعّية، ثقافّية، نفسّية. .د
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  المعرفة الّلغوية – الثاني الفصل

 .30-11األسئلة  جميعأجب عن 
 
 وزن الكلمة "اّتَقَد"، هو: .11

 اْنَفَعَل. .أ
. .ب  اْفَعل 
 اْفَتَعَل. .ج
 أْفَعَل. .د

 
 هو جمع مذكر سالم؟أّي من األلفاظ اآلتية  .12

 المساكين. .أ
 الرياحين. .ب
 الشياطين. .ج
 الباقين. .د

 
 اسم المفعول من الفعل "صاغ"، هو: .13

 ُمصاغ. .أ
 َصّواغ. .ب
 َمصوغ. .ج
 صائغ. .د

 
 أّي من األلفاظ اآلتية ليس من األفعال الخمسة؟ .14

 َتسعيَن. .أ
 مؤمنان. .ب
 ُتحسنان. .ج
 تكتبون. .د
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 مصدر الفعل "تالقى"، هو: .15
 ُمَتالٍق. .أ

. .ب  ملقيٌّ
 َتالٍق. .ج
 َتالِقٌي. .د

 
 أّي جملة مّما يلي هي الصحيحة نحويًّا؟ .16

 اقتنيُت اثنا عشر كتاًبا. .أ
 اقتنيت اثنتي عشر كتاٍب. .ب
 اقتنيت اثني عشر كتاًبا. .ج
 اقتنيت اثنتي عشرة كتاٍب. .د

 
 الوظيفة النحوية لكلمة "شرًفا" في جملة "إّنُه أعظُم الّناِس َشَرًفا"، هي: .17

 حال. .أ
 مفعول مطلق. .ب
 تمييز.   .ج
 ألجله.مفعول  .د

 
   الوظيفة النحوية لكلمة "محاربا"، في الجملة: "من يترك أخاه محارًبا"، هي: .18

 نعت. .أ
 حال. .ب
 بدل. .ج
 توكيد. .د

 
 أّي جملة مّما يلي هي الصحيحة نحويًّا؟ .19

 ظّل المهندسون مثابرين في عملهم. .أ
 ظّلوا المهندسون مثابرين في عملهم. .ب
 ظّل المهندسين مثابرون في عملهم. .ج
 مثابرين في عملهم.ظّلوا المهندسين  .د
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 من بين األفعال التالية من حيث المعنى، هو: الشاذّ الفعل  .20
 واصل. .أ

 استأنف. .ب
 تابع. .ج
 استعلم. .د

 
َبى" عندما: .21 يُل الزُّ  ُيستعمل المَثل "َبَلَغ الس 

 يصل األمر إلى حّد ال ُيطاق. .أ
 يتشّعب الحديث بين المتحاورين. .ب
 يتذّمر الفالحون من قّلة المطر. .ج
 عن إلقاء كلمته.يعتذر الخطيب  .د

 
 ؟بصورة صحيحةفي أّي مجموعة مّما يلي ُكتَبت جميع الكلمات  .22

 دعاًءا، تفاَئَل، عب ء، تلّكؤ .أ
 عبىء، تفاأل،  تلكُّىء، دعاًءا .ب
 تفاَءَل، عبء، دعاًء، تلّكؤ .ج
 تلكُّأ، عبؤ، تفاَئَل، دعاءً  .د

 
 ُيستعمل التعبير "ارتعدْت فرائُصُه": .23

 للحزين. .أ
 للخائف. .ب
 للمتسابق. .ج
 للخطيب. .د

 
 في أّي جملة مّما يلي وردت الكلمة التي تحتها خّط صحيحة إمالئًيا؟  .24

 األطّباء إلى إجراء عملّية له. اضّطر وصل الجريح بحالة خطرة مّما .أ
 األطّباء إلى إجراء عملّية له.اضّتر  وصل الجريح بحالة خطرة مّما .ب
 عملّية له.األطّباء إلى إجراء  اتّطر وصل الجريح بحالة خطرة مّما .ج
 األطّباء إلى إجراء عملّية له. اطّتر وصل الجريح بحالة خطرة مّما .د
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 في أّي من الجمل التالية تجد طباًقا؟ .25
 ارحموا من في األرض يرحمكم من في الّسماء. .أ

 افُتتح مؤخًرا حانوت المالبس الجديد. .ب
 أن تعلم بالخطأ خير من أن تقع فيه. .ج
 ادرسوا تنجحوا، وأتقنوا ُتحمدوا. .د

 
 الكلمات بهمزة وصل؟ جميعفي أّي مجموعة مّما يلي تبدأ  .26

 اّتبَع، انُظْر، اسوداٌد، اسٌم. .أ
 الليل، احترام، امرأة، اكراٌم. .ب
 ، استشرى، اسٌم، امالة.إذا .ج
 التوى، استيراد، افادٌة، ادُع. .د

 
 قال حكيم __ __ اللسان مغراف القلب __ والعقل مرآة الروح __. .27

 التي ينبغي أن تحّل مكان الفراغات أعاله هي على التوالي:عالمات الترقيم المالئمة 
 ،   )      ،  (    .أ

 :   "    "    .    .ب
 ،  _    _   .    .ج
 :  "    ،   "    .د

 
 في القول "داِرهم ما دمت في داِرهم": .28

 تأكيد. .أ
 جناس. .ب
 طباق. .ج
 تشبيه. .د

 
 أّي رابط مّما يلي األكثر مالءمة في الجملة التالية؟ .29

ل إلى حّلها صدفًة.لم يفّكر   الفيلسوف كثيًرا في القضّية ____ توص 
 أي .أ

 ألّنه .ب
 لكّنه .ج
 حيث .د
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 مرادف التعبير "أرجَأ األمر": .30
 أنبأ. .أ

 حّسن. .ب
 أّجل. .ج
 مّهد. .د
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 درجة( 30)الثالث  الفصل
 التعبير الكتابيّ 

 
 توجيهات

 عند تقييم التعبير الكتابّي يؤخذ بعين االعتبار ما يلي:
 ( 7اللغة )اللغة وسالمتها، من حيث: الصرف، النحو، اإلمالء، التركيب وداللة األلفاظ. : صّحةُ درجات 
 )الدّقة في استعمال عالمات الترقيم في المواضع التي تستوجب ذلك.الترقيم )درجتان : 
 ( 6المبنى )درجات:  
 كتابة مقّدمة تمهيًدا للدخول في صلب الموضوع. -
 الفقرات مبنيًّا على أساٍس منطقّي(. تقسيم النّص إلى فقرات )ينبغي أن يكون تقسيم -
 مراعاة التسلسل الزمنّي و/أو الترابط المنطقّي بين أفكار الموضوع وجوانبه. -
 استعمال الروابط المالئمة بين الجمل والفقرات. -
 بق، إنهاء الموضوع بصورة ُتشعر القارئ بأّن النّص قد اكتمل، وتم  بشكل غير مبتور )كتابة خاتمة، أو تلخيص لما س

 أو تقديم اقتراحات وحلول، أو تقديم وجهة نظر شخصّية للممتَحن، أو طرح تساؤالت تثير تفكير القارئ(.
... ثانياا...ثالثاا...(. تنويه هاّم:  ينبغي االمتناع عن ِذكر/كتابة/سرد نقاط على شكل قائمة )أّوالا

 ( 15المضمون )أن  يكطلوبة في المهّمة المعطاة. عليجب أن يشتمل النص على ذكر جميع العناصر الم: درجة
 حاَسُب على كلٍّ منها على حدٍة.ستُ نتبه إلى جميع مرّكبات الموضوع الواردة في صيغة المهّمة المطلوبة، إذ ت

االكتفاء -رغم مجيئها بصيغة الجمع-حين ُيطَلُب منك ذكُر أسباب/ نتائج/ مظاهر/ اقتراحات...، يمكنك  تنويه هاّم:
بذكر سبب/ نتيجة/ مظهر/ اقتراح واحد، ولكن مع التوّسع به وشرِحِه بالتفصيل؛ أو أن تذكر أكثر من واحد مع 

ع.  الشرح بدون توسُّ

 150-120سطًرا )حوالي  15-12قترحتَْين واكتُب عنها ما ال يقّل عن اِختَْر موضوعةً واحدةً من الموضوعتَْين الم

 كلمة( في دفتر االمتحان. 

 دفتر امتحانه.  لن يُفَحصفقط. الممتَحن الذي سيكتب الموضوعة بقلم رصاص  بقلم حبراُكتب الموضوعة 

 
 :1الموضوعة 

 بيت بال مكتبة جسد بال روح. ناقش هذا القول.
 

 :2الموضوعة 

الصداقة ُعملة نادرة في عصرنا الحالّي. وّضح أسباب ذلك، ثّم اقترح سباًل لتوثيق الصداقة بين أصبحت 
 األفراد.


