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إننا نرى في نزاهة االمتحان مهمة تربوية، وكل المؤسسة مسؤولة عن نجاحها وصيانتها. يقع على عاتق 

واإلرشادات سواء شفوية أو كتابية على دفتر االمتحان. الممتحن/ة المحافظة على نزاهة االمتحان وفقاً للنظام 

 .تمت صياغة االمتحان بصيغة المذكر ولكنه موجه للجنسين

 

 

 المعارف  لوزارة  محفوظة الحقوق كل

 מדבקת הנבחן יש להדביק על מחברת התשובות בלבדאת 

 ملصقة الممتحن يجب الصاقها على دفتر االجابات فقط
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 تعليمات للممتحن 

 . (دقيقة  120) ساعتان مدة االمتحان:  -   

 االمتحان يف اللغة العربية مكون من ثالثة أقسام:  

 القسم األو ل: يف فهم املقروء.  •

 القسم الثاين: يف قواعد اللغة العربي ة.  •

 القسم الثالث: يف ادب اللغة العربي ة.   •

   مبىن واقسام االمتحان وتوزيع الدرجات: •

 قسم فهم املقروء:    -القسم األول 

 درجة(   30املرفقة للنص ) مجيع األسئلةاإلجابة عن  

 قواعد اللغة العربي ة:   - الثاينالقسم 

 درجة(  30املرفقة )  مجيع األسئلةاالجابة عن  

 قسم االدب:   - القسم الثالث

 درجة(  40عشوائي( ) )االختيار النصني املرفقني.  من  فقط نص واحد اإلجابة عن  

 درجة   100  اجملموع =

 

 اقرأ/ي التعليمات جيداً قبل االجابة عن االسئلة.   •

 اإلجابة على أوراق االمتحان فقط. •
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 فهم املقروء األول:  القسم

 درجة(  30)

 . تليه  اليت األسئلةمجيع   عن  أجب    ث    بتمع ن  التايل  النص    اقرأ

 الفواكه

فهي مهيأة لكي تكون طعاما طبيعيا يستفيد منه جسم اإلنسان مباشرة. والفواكه غذاء ودواء يف   مثايل، الفواكه غذاء 

  لإلنسان،وتكسب اجلسم مناعة ضدها. والفواكه خري دواء  ، فهي تساعد على شفاء كثري من األمراض واحد، وقت

"اعدل عن الدواء اىل الغذاء".    قوله: فهي حتتوي على الفيتامينات واألمالح املعدنية. وقد روي عن الطبيب ابن سينا 

وأكثر حاالت التسمم اليت يصاب هبا اجلسم انمجة عن الطعام    األمراض،اجلهاز اهلضمي لدى اإلنسان هو منشأ 

بل القضاء    السموم،فالعالج املعتمد على الفواكه يساعد على ضبط عمل اجلهاز اهلضمي. وعلى اذابة  ،السيء ولذا 

 اىل تنقية الّدم منها.  مما يؤدي ، على آاثرها

حركة األمعاء فتنشطها وتساعدها على أداء حركتها   ألهنا حتتوي على ألياف تثري  امللينة،والفواكه أفضل من األدوية 

وتفقد مع مرور    األمعاء،االستدارية. وهي بذلك حتّد من منو اجلراثيم الكامنة يف األمعاء. أما األدوية امللّينة فإهنا تضّر 

 الّزمن القدرة على حتقيق الغاية من استعماهلا. 

لكّن احلوامض املوجودة    ، حدوث بعض اإلسهاالت واالضطراابت اهلضمية   إىل   يؤدي لقد قيل: أّن احتواء بعض الفواكه على احلوامض  

ويؤدي    مؤكدا، ولو كانت كذلك لكان اخلطر    ، أي اهنا ليست معزولة   مواد، يف الفواكه ليست هي كّل ما حتتويه عليه الفواكه من  

 جانب احلوامض على مواد قلويّة تعّدل من  ولكن الفواكه حتتوي اىل   ، استعمال الفواكه ذات احلوامض اىل احرتاق اجلهاز اهلضمي 

 وجتعلها مواّد غذائية ممتازة.   ، وهبذا تقضي على أضرارها   أتثريها، 

بل أن األصّحاء حباجة إليها. وينصح كثري من األطباء ابلّلجوء إىل احلمية    وحدهم، واستعمال الفواكه عالجا ليس وقفا على املرضى  

حيث كانت سببا    فيها، وقد ثبت جناحها يف كل احلاالت اليت طّبقت    ، ألهنا تفيد املصابني ابألمراض أو اّلذين يعانون الّسمنة   ابلفاكهة، 

وعلى اإلنسان أن خيتار الفاكهة    الزائدة واملرتاكمة يف البدينني. كما ساعدت على ازالة كمّيات الشحوم    ، يف شفاء الكثري من املرضى 

مث    تفرك، وأن يتناوهلا يف الصباح بعد أن يغسلها. وللمحافظة على رائحة الفاكهة الزكّية يفّضل أن تغسل دون أن    تناسبه، الطازجة اليت  
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ان    فتعيد للفاكهة رائحتها الزّكية.   القشرة، الكامنة يف    ألن أشعة الّشمس هتّيج اخلمائر   ، وتعرض للهواء   ، توضع على قطعة قماش نظيفة 

  ، وإن ما حيتويه عليه الّلب ال يغين عن القشرة اليت حتتوي على الفيتامينات واخلمائر   فيه، قشور الفاكهة حتتوي على غذاء ال جيوز الّتفريط  

ومساعدة املعدة يف    ، لعب دورا هاما يف بناء العظام وأودعتها غري قليل من فوائدها اليت ت   أشهرا، فالقشرة قد صافحتها أشعة الشمس  

 وظيفتها. 

 األسئلة: 

 درجات(   5)                                                                                                  النص ال ذي أمامك هو:  .  1

 أ. معلومايت              ب. قصة                  ت. مسرحية             ث. قصيدة 

    درجات(   5)                                                            أذكر فرقا واحدا بني العالج ابلفواكه والعالج ابألدوية امللينة.  .  2

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

       _______________________________________________________________                              

 ( درجات   5)                                                    ؟ ( 3ما املقصود بقول ابن سينا "اعدل عن الدواء إىل الغذاء" )سطر    . 3

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

     _______________________________________________________________                                                                  

 ( درجات   5)                                                                اذكر فائدتني من فوائد املواد القلوية اليت حتتويها الفواكه؟  .  4

 ___________________________________________________________ ____

 _______________________________________________________________

                                   _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________

 ____________________________ ___________________________________

                                   _______________________________________________________________ 
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 ( درجات   5)                                                                ملاذا يفضل أن تؤكل الفاكهة مع قشورها؟ اذكر سببني.    . 5

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 __________________________________________________________ _____

                                   _______________________________________________________________ 

                                   _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________                                                                     ________ 

 درجات(   5)                                                         مثاليا.     اذكر اثنتني من املواد موجودة يف الفاكهة جتعلها غذاء   . 6

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

                                   _______________________________________________________________ 

 ________________________________                                   _______________________________ 

                                   _______________________________________________________________ 

                              _______________________________________________________________       
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 القسم الثاين: قواعد اللغة العربي ة 

 درجة(  30)

 درجات(  10)لكل سؤال   3- 1األسئلة   مجيعأجب عن 

 درجات(  10)                                                      اكتب نوعه وعالمة اعرابه:عني  الفاعل و  .1

 . البقاء معاجتّمَع األطفاُل أماَم املدرسِة واتفقوا على  (1

 . قاَم أحُد السائقني ابلتوقف ليحاول مساعدهتم (2

 . نزَل الولدان من احلافلةِ  (3

 . قال السائقون نستطيُع املرور من الباب الضّيق  (4

 أهنى الطالب دراسته منذ سنة.  (5

 درجات( 10)                                             .  ا حتت املفعول به واكتب عالمة اعرابه ضع خط   .2

 _____________ ___ ____ ____ ________ _____ احلافلِة.  وا اهلواَء من إطارات نزع (1

 ______________ _ ___ _______ ___ _ للخارِج. حاوَل أن يربَط احلافلَة بسّيارته ليسحبه  (2

 __________________ ________ ____ ____________ _أصدقاءك.  ال تُفارق  (3

 ________________ ____ __ __ __ ______ _ املصابني. قابلُت السائقني اللذين ساعدا  (4

 __________ _________________ __________للمعلمِة.  حاٍت  قّدَم الطالُب اقرتا (5

 درجات( 10)                                                          .اكتب الوظيفة النحوي ة ملا حتته خط .3

 __ ____________ ____________ ______________بسرعٍة فائقِة.    تسريُ احلافلُة   (1

   _ ___________________ ____________ __________ يف رحلٍة.   الطالبُ خرَج  (2

    _ _____________ ____________ __________ _حصَل.  اجلميُع لريوا ما الذي  نزلَ  (3

   __ ___________ __________ ____________________حذٌر.   املاهرُ السائُق  (4

 _______________ _________________ _االحتفال.  النارية أجواء  األلعاب دخلت  (5
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 العربية  اللغة  أدب  :الثالث  القسم

 درجة( 40)

مجيع  من ث اإلجابة عن عشوائي(.  )االختيارمن النصوص املرفقة  فقط   اواحدً  انص  عزيزي الطالب عليك اختيار  

 . درجة( 40لكل نص ) للنص، املرفقة  األسئلة 

 احلجاج بن يوسف الثقفي  –  خطبة احلجاج  القدمي:النثر  .  1

اجلامع ابلكوفة وأهل الكوفة يومئذ ذو حال حسنة خيرج  حدث عبد امللك بن عمري الليثي قال بينما حنن يف املسجد 

الرجل منهم يف العشرة والعشرين من مواليه إذ أتى آت فقال هذا احلجاج قد قدم أمريا على العراق فإذا به قد دخل  

ملنرب  املسجد معتما بعمامة قد غطي هبا أكثر وجهه متقلدا سيفا متنكبا قوسا يؤم املنرب فقام الناس حنوه حىت صعد ا

فمكث ساعة ال يتكلم فقال الناس بعضهم لبعض قبح هللا بين أمية حيث تستعمل مثل هذا على العراق حىت قال عمري  

 بن ضابئ الربمجي أال أحصبه لكم فقالوا أمهل حىت ننظر فلما رأى عيون الناس إليه حسر اللثام عن فيه وهنض فقال : 

 تعرفون أان ابن جال وطالع الثنااي مىت أضع العمامة 

مث قال أيهل الكوفة أما وهللا إن ألمحل الشر حبمله وأحذوه بنعله وأجزيه مبثله وإن ألري أبصارا طاحمة وأعناقا متطاولة  

 : ورؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإن لصاحبها وكأن أنظر إىل الدماء بني العمائم واللحى ترتقرق مث قال 

 ليل بسواق حطم هذا أوان الشد فاشتدي زمي قد لفها ال

 ليس براعي إبل وال غنم وال جبزار على ظهر وضم...... 

إن وهللا أيهل العراق ومعدن الشقاق والنفاق ومساوي األخالق ما يقعقع يل ابلشنان وال يغمز جانيب كتغماز التني  

هللا بقاءه نثر كنانته بني يديه  ولقد فررت عن ذكاء وفتشت عن جتربة وجريت إىل الغاية القصوى وإن أمري املؤمنني أطال 

فعجم عيداهنا فوجدن أمرها عودا وأصلبها مكسرا فرماكم يب ألنكم طاملا أوضعتم يف الفنت واضطجعتم يف مراقد  

الضالل وسننتم سنن الغي أما وهللا ألحلونكم حلو العصا وألقرعنكم قرع املروءة وألعصبنكم عصب السلمة وألضربنكم  

كم لكأهل قرية كانت آمنة مطمئنة أيتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت أبنعم هللا فأذاقها  ضرب غرائب اإلبل فإن

هللا لباس اجلوع واخلوف مبا كانوا يصنعون وإن وهللا ال أعد إال وفيت وال أهم إال أمضيت وال أخلق إال فريت فإايي  

 م وذاك وهذه الشفعاء والزرافات واجلماعات وقاال وقيال وما تقول وفيم أنت
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أما وهللا لتستقمن على طريق احلق أو ألدعن لكل رجل منكم شغال يف جسده وإن أمري املؤمنني أمرن إبعطائكم  

أعطياتكم وأن أوجهكم حملاربة عدوكم مع املهلب بن أيب صفرة وإن أقسم ابهلل ال أجد رجال ختلف بعد أخذ عطائه  

 . له بثالثة أايم إال سفكت دمه وأهنبت ماله وهدمت منز 

 األسئلة:

 ات( درج 10)         وبني أمهيتها يف النص.  ،اذكرمها  خمتلفتني، يظهر امري املؤمنني يف النص أعاله يف صورتني   .1

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ____________________ _______________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ________________________________________ ___________________

 ___________________________________________________________ 

األوىل كما يعرضها على لسان أمري املؤمنني والثانية   نظر: يصف احلجاج شخصيته يف النص أعاله من وجهيت  .2

  النص.  واشرحها مجيعا مبينا داللة كل منها يف ،استخرج تعبريين لكل وجهة نظر   ،كما يراها هو نفسه 

 درجات( 10)

 ___________________________________________________________

 _____________________________________________ ______________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________
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 ___________________________________________________________

 ______ _____________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 

 اشرحه مبينا عني مثاال واحدا ث  الكرمي،جاج يف النص أعاله أسلوب االقتباس من القرآن استخدم احل .3

 ( اتدرج 10)                                                                                   الغرض من ايراده. 

 ___________________________________________________________

 _________________________________________________________ __

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ____________________ _______________________________________

 ___________________________________________________________  

  وما أثر هذه اخلصائص يف أتكيد غرض احلجاج.  واألسلوب،خصائص هذه اخلطبة من حيث املبىن  أبرز ماهي  . 4

 ( درجات 10)

____________________________________________________ _______

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

_____________ ______________________________________________

 ___________________________________________________________ 
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 دريس.ايوسف   –  قصة "مارش الغروب".  2

تسمعها من بعيد  كانت دقات "الّصاجة" خترج صاخبة زاعقة وعلى دفعات كهدير الديك الرومي، وكنت تستطيع أن  

كان رجالً مسناً كمعظم ابئعي    "العرقسوس". وصلت إىل كوبري شربا البلد عثرت على مصدرها.. على ابئع  حىت إذا ما 

شيء غري    حول وسطه، وفانلة "مببة" أبكمام، وال"العرقسوس" ويرتدي زيهم التقليدي.. فوطة محراء قدمية نظيفة لفها  

 عاريتني.  الساقني هذا يسرت اجلسد خال السروال الطويل الذي يرتك  

أو ليحيط نفسه  وكان للبائع حلية طويلة ولكنه مل يكن سنياً، كان واضحاً انه يطلق حليته كنوع من "عياقة" الكبار،  

كان واقفاً يف وسط الكوبري متاماً وهو وإبريقه يكادان    برهبة مصطنعة، أو على اقل تقدير ليوفر مثن حالقتها كل يوم. 

هو اآلخر عجوز مقعد كتب على البائع أن حيمله فوق صدره مدى   وكأنهضخماً قدمياً يسدان الطريق، فاإلبريق كان  

 رفيعة ممتدة وملتوية عند أخرها وكأهنا يد العجوز اليت عوجها الشلل حني متتد لتستجدي. احلياة، وكانت له "بوز"  

وصراخ. وكان يدق  ا له ضجة  "الصاجات"، وخيرج صوهت وكانت يدا الرجل مدالتني خلفه ويده اليمين ال تكف عن دق 

على دفعات كل دفعه دقتني متتاليتني مث يصمت برهة، ويعود إىل الدق ويقول "اي منعنش" وكان ينطق "منعنش" بلهجة  

الشمس غابت من هنيهة، والكون يعبق بذلك اجلو املريض الذي  ال "نعنشة" فيها وال محاس، فالدنيا كانت شتاء، و 

الظالم. وكان الناس ميضون فوق الكوبري صامتني مسرعني.. يف إسراعهم كآبة يوم  لول  يتبع مغرب الشمس ويسبق ح

 شتاء.  ميوت، وبرودة  

"عرقسوس" يف الشتاء؟ من  كان الناس ميضون وال أحد يلتفت إىل البائع أو تسرتعيه دقاته، فالدنيا شتاء، ومن يشرب 

ذا استمرت الصاجات تعمل وهتدر "بزعيقها" املتوايل، وكلما  ورغم ه يفكر حىت يف فتح فمه أو التلكؤ ألخذ شفطة؟! 

الناس خيتفون من حوله ويتسربون وكأمنا تبتلعهم خمابئ سرية.. وكلما رأى اجلرح املدمدم الذي  حدق البائع يف الكون ورأى  

الدقات وأصبح  ة بني أحدثته الشمس الغائبة يف السماء حني اخرتقتها إىل عامل الظالم.. كلما رأي هذا، قصرت املساف

وقف طوياًل يرمق الناس والدنيا بال مباالة اتمة ويده اليمىن هتمس ابلنحاس إىل النحاس،   صوهتا أعلى وأكثر حدة....

أحدا ال  قد وصل إىل اإلبريق و "بوزه" فاخذ يرتعش هو اآلخر ويتمايل وال أحد يسمع سواه وهو منتش ألن والطرب 

ظل واقفاً إىل أن أحاله الظالم املتكاثر   إليه والنغم خيرج حنوانً دامعاً حلواً يف سكون املساء. يسمع سواه وال أحد يلتفت  

 إىل شبح من األشباح. 
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مث بدأ الرجل يتحرك مروحًا يف اجتاه شربا البلد حترك بطيئًا ايئسًا مثنيًا إىل الوراء ويداه خلفه و "الصاجات" تدق وهو  

دقة انعمة فيها شجن   مهسة موجوعة ثكلى.. وكل خطوة بدقة.. ة كل خطوة هبمسه..اهلامسيتحرك على وقع نغمتها 

ينخفض ويشف  شبحه يف الليل حىت خيتفي متامًا وال تعود األذن تسمع سوى مهس النحاس إىل النحاس وهو ويذوب 

 والدنيا كبرية كبرية، والظالم كثري كثري.  وينخفض. 

 

 األسئلة:

 ( اتدرج10)                     ث اشرح هنايته.   الصراع،يف القصة صراع بني البائع والزمن. بني مظهرين هلذا   .1

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ____________________ _______________________________________

 يرد أسلوب التشبيه يف النص يف عدة مواضع. . 2

  موضعا واحدا للتشبيه واشرحه. عني   -

 ( ات درج 10)                                                                 غرضا واحدا الستخدامه.بني   -

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ____________________ _______________________________________
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  واشرحهما.  أعاله يظهر فيهما ذلكيصور الكاتب ابئع العرقسوس بصورة كئيبة. عني  موضعني من النص . 3

 ( درجات 10)

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ____________________ _______________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

    .ط مثاليني على ذلك وبني أمهية هذا التوظيف يف النص يوظف الكاتب العنصر البصري يف الوصف اع. 4

 ( درجات 10)

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ____________________ _______________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ________________________________________ ___________________ 

 ابلنجاح


