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إننا نرى يف نزاهة االمتحان مهمة تربوية، وكل املؤسسة مسؤولة عن جناحها وصيانتها. يقع على عاتق املمتحن/ة 

اغة شفوية أو كتابية على دفرت االمتحان. متت صي احملافظة على نزاهة االمتحان وفقاً للنظام واإلرشادات سواء

 االمتحان بصيغة املذكر ولكنه موجه للجنسني.

 عار املكل احلقوق حمفوظة لوزارة 

  
    

 מדבקת הנבחן יש להדביק על מחברת התשובות בלבדאת 

 ملصقة الممتحن يجب الصاقها على دفتر االجابات فقط
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 تعليمات للممتحن 

 :ساعتان مّدة االمتحان. 

 قسام االمتحان وتوزيع الّدرجات:أمبىن و  

 االمتحان يف الّلغة العربّية مكون من ثالثة أقسام:

 لقسم األول: ا .1

 درجة(. 40) مجيع األسئلة املرفقةفهم املقروء: اإلجابة عن الّسؤال)الّنص( املقرتح، 

 لقسم الثاين: ا .2

 درجة(. 20سطًرا ) 20-15عدد األسطر ترتاوح بني سؤال واحد فقط الّتعبري: اإلجابة عن 

 القسم الثّالث: .3

 درجة(. 40األسئلة )( عالمة )األدب: اإلجابة عن سؤالني خمتلفني )أي نصني( من 

 درجة. 100( = 40+20+40)

 خاصة إرشادات: 
 قرأ/ي الّتعليمات جيًدا قبل اإلجابة عن األسئلة. ا -

 اكتب احلل يف أوراق االمتحان فقط.  -

 ال حاجة لكتابة الّسؤال، اكتب رقم الّسؤال فقط.  -
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 (درجة 40) مقروء فهم: األول القسم
 

 اقرأ القطعة بتمّعن وأجب عن مجيع األسئلة اّليت تليها:

        األَْبناء   َعَلى لَعْطف  ا

غارها، تَ َعلُّق ها للحيواانتِ  تعاىل للاِه َوَهَبها اليت الغرائزِ  أَفضلِ  من       ا، ع نايَت هاوَِ ب ص  ايَت ها ِب   م نَِ َوِح 
حاَفظَةِ  ب عام لِ  ذلكَِ إ ىل َمدفوَعةِ  َوه يَِ. اخَلَطرِ 

ه
ا، َعَلى امل نسِ  َواْست ْبقاءِ  َكياِن   يف َتكهونِه َمَثال الفيلِ  فَأهنْثى هاج 

رَِ َحَتِ َعْنهِه َوتهداف عِه ابْ نَ َها، رِهالضَّرَِ َمسَِّ إ ذا َوتَ ْغَضبِه تَ ثهورِه َوَلك نَّها َوديَعًة، الطَّْبعِ  هاد ئَةَِ اْلَعاَدةِ   م نِْ َرَمقِ  آخ 

ا،َِوَقدِْ ْقذوفاتِه تهصيبهها َحياِت 
َ
مِه َويَ َتقاَطرِه النَّار يَّة ، امل ْسم ها م نِْ َغزيرًا الدَّ يانَت ها َعنِْ تَ ن َْفكُِّ ال َلك ن ََّهاوَِ ج   ص 

ْوتِه يهْدر كهها َحتَِّ البْن ها
َ
 .امل

غار ه ، َعنِْ د فاع هِ  َسبيلِ  يف َحياتَهِه يَ ْفق دِه َقدِْ الَقْرنِ  َوَوحيدِه        اَولَتِ  ص   َعَلى الَبْحرِ  َوفَ َرسِه. إ ْنقاذ ه م هِ َوُمه
ثَّت هِ  َضخاَمةِ  ْلد ه َوغْلظِ  ج  ، فاقدِه نَّهِهَأِ إ لَْيهِ  الّناظ رِ  َرْوعِ  يف َيْدخهلِه الذي العام َوَمْنَظر هِ  ج  ْحساس  هن هوِّ  ََيْتازِه اإل   ِب 
ِ ب عهْنفِ  َويَثورِه الصَّغري ، ابْن هِ  َعَلى َشديَدْينِ  َوَعْطفِ   ألَنَّهِه اخَلَطرِ  َشديدَِ َيكونِه ذاكَِ َوإ ذِْ َعْنهه، الدّ فاعِ  يف 

 .أَْمر ه مِْ َعَلى َويَ ْغل بَ ههمِْ ر جالِ  َعْشرَةَِ يهقاو مَِ َأنِْ َيْسَتطيعِه

َلًة، َسَنةًِ َوتهالز مههِه مجًّا حهبًّا الرَّضيعَِ ابْ َنها ُته بُِّ احلهوت َوأهنْ َثى        اف ظِه فيها يهِ ت هَغذِّ  كام   َسالَمت ه ، َعَلى َوُته

،َِوَأْصَبَحتِْ م نَِ ثَ ْورَةِ  َأصابَ ْتها َضَررِ  َمسَّهِه َوإ ذا ِ َحَيوانِ  أَْفَظعَِ اجلهنون   ُتهَطّ مَِ َأنِْ ذاكَِ إ ذِْ َوَيهْك نهها بيعة ،الطَّ يف 

لِه َكبريًا قار بًِ ان بِ  تَ ب َْقى َوه يَِ. اهلالكِ  إ ىل ف يه َمنِْ َوت هْرس  رُِّ ََيوَت، َأنِْ ْعدَِب َِ َحَتِ ابْن ها ِب  ِ َوَتْسَتم   هِهَعنِْ الدّ فاعِ  يف 

 .ب قهْرب هِ  َصريَعةًِ تَ َقعَِ َأنِْ إ ىَلِ

اطِ  م كانِ  يف خهل قَِ َوَشراَست ه ،َِوَقدِْ ب قهوَّت هِ  َمْعروفِ  األَبْ َيضِه َوالدُّبُِّ        ائ مِ  جلَليدِ بِ  ُمه  اْلَقار سِ  َوالََبْدِ  الدَّ

ِ َوَلك نِْ اْلمهْسَتم رّ ، حلَنانِ  َمليَئة َحرارَةِ  ضهلهوع هِ  يف  يّ يَِ يَفوقِه إ نَّهِه لَيهقال َتِحَِ أَبْنائ هِ  َعَلى األَبَو يِّ  ب  ِ اآلَدم   هِ َهذِ  يف 

ِاْلَعاط َفة
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درجات( 5)                    تثور أنثى الفيل عندما:                                            -1  
 يثريِغضبهاِحيوانِما.ِ .أ

 تشعرِخبطرِحيومِحوهلا.ِِ .ب
 يبتعدِابنهاِعنها.ِِ .ت
     َيّسِالّضررِابنها.ِ .ث

 
 

درجات( 5)                                                 ( هو: 3كلمة "كيان" )سطر   معىن -2   
 نفسِ .أ

 قّوةِِِِِِ .ب
 حياة .ت
ِنوع .ث

 
 

درجات( 5)                 حتّطم أنثى احلوت قاراب كبريا حاملا:                                  -3  
 نوعِمنِاخلطر.ِيتعرضِابنهاِأليِ .أ

 جتابهِعاصفةِِبريةِشديدة.ِ .ب
 تشعرِبخلوفِالّشديدِِ .ت
ِتشعرِبجلوع .ث

 
درجات( 5)                  عّدد أنواع احليواانت املذكورة يف الّنص.                           ِ-4  
___________________________________________________

___________________________________________________  

 

درجات( 5)            مىت يفقد وحيد القرن حياته؟                                              -5  
___________________________________________________

___________________________________________________  
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درجات(  5)                     يّتصف الّدب األبيض بصفتني متعاكستني ما مها؟              -6     
___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 درجات( 5)                            ضع عنواان آخر مالئما للّنص معّلال سبب اختيارك.  -7

________________________________________________العنوان
___________________________________________________  

 
________________________________________________الّتعليل

___________________________________________________  
 

 
                                                                                                                   ( يف املربعات جبانب اجلمل الّتالية وفق تسلسلها يف الّنص:                                                                     5-1ضع األرقام من ) -8

(درجات 5)                   
 

 أصابِابنهاِضررِأصابتهاِثورةِمنِاجلنون.إذاِِِ______
ِيفوقِالّدبِاألبيضِاآلدمييِيفِعطفهِاألبوي.ِِ______
 تدافعِعنِابنهاِحتِآخرِرمقِمنِحياِتا.ِِ______

ِيثورِوحيدِالقرنِبعنفِيفِالدفاعِعنِابنه.ِِ______
ِوهبِللاِتعاىلِاحليواانتِالغريزةِحلمايةِصغارهاِمنِاخلطر.ِِِ______
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 (درجة 20) الكتايب الّتعبري: الثّاين القسم
 

 سطًرا. 20واكتب عنه، على األقل  موضوًعا واحًدااخرت 

 فالّضحكة. الّصعبة هاظروف رغم احلياة إىل االجيابّية الّنظرة على اسرتك فيه ُتّدث إقناعيًّا نصًّا اكتب (1

 .ىواألخِر الفينة بي بلطّاقة تشحننا أن إبمكاِنا القلب من الّصادرة الّصادقة احلقيقية

 تقول؟ كنت ماذا كبري، طاّليب حفل يف املنّصة على وقفت لو (2

 يف الّصحة ِتّدد لةمشك عن فيها ختَبه بلدك يف احمللّية الّسلطة يف الّصحة مسؤول إىل رسالة أكتب (3

 .ِبّلها وتطالبه سكنك منطقة

 

 توجيهات: الّرجاء االلتفات إىل ما يلي: 

 لّتقيدِبملوضوعِالِداعيِملقدماتِطويلة،ِجتّنبِاخلروجِعنِاملوضوع.ِا .أ

عندِتقديرِاإلنشاء،ِيؤخذِبعيِاالعتبارِماِيلي:ِصّحةِاألسلوبِوالّلغةِطريقةِعرضِاألفكار،ِسالمةِاالمالءِ .ب

 الّّتقيم.ِوضوحِاخلط،ِالّّتتيبِوالّدقةِيفِاستعمالِعالمات

 نوصيِبلكتابةِعلىِسطرِدونِاالخر. .ت

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________
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___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ِ
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 (درجة 40) العربّية الّلغة أدب: لثالثّا القسم
 

ّنص من الّنصوص املرفقة ومن مث اإلجابة عن مجيع األسئلة املرفقة لل نصني فقطعزيزي الطّالب عليك اختيار 
 درجة( 20)االختيار عشوائي(. لكل نص )

 

 أبو فراس احلمداين . –أراك عصي الدمع  القدمي:الّشعر  -1
يَمتهَكِ ِش  ِالّدمع  يَّ ؟ الّصَبه،أرَاَكَِعص    أماِللهوىِِنيٌِّعليَكِوالِأمره

،ِ ِوعندَيِلوعةِ     ولكنَِّمثليِالِيذاعهِلههِسرُِّ بلىِأانِمشتاق 
ِيَدِاهلوى ِدمعاًِمْنِخالئقههِالكَبِه إذاِالليلهِأضواينِبسطته   وأذللته

ِدونهه، ،ِواملوته   !إذاِم ّتَِظْمآانًَِفالِنَ َزلِالَقْطرِه معلليتِبلوصل 
ِ، ِالوفاء ِمذلةِ ِوفيته ِيفِاحليِشيمتهاِالغدرِه ويفِبعض    آلنسةِ 

،ِ ْثليَِعلىَِحال ه ِنهكره؟ تسائلين:ِ"ِمْنِأنَت؟ِ"،ِوهيِعليمةِ  ِم    َوَهْلِب َفتًِ
ِكماِشاءْت،ِوشاَءِهلاِاهلوى ، ِكهثرِه : فقلته !ِقاَلْت:ِأيّ ههْم؟ِفههمه   قَت يلهك 
تتعنيت، ِملِْ ِهلا:ِ"ِلوِشئت  ِيبِخهَبِهَوملِْ فقلته   !َتسأيلَِعينَِوع ْنَدك 

ِبعدان ، !فقالْت:ِ"ِلقدِأزرىِبَكِالدهره ِالدهره :ِ"معاَذِللا !ِبْلِأنتِال    فقلته
،ِلدىِالوغى، ِوماِصحيبِبعزل     والِفرسيِمهر ،ِوالِربههِغمرِه أسرته

علىِأمرىءِِ     والِِبرِه يقيه ، برٌِّ لهِه فليسَِ ولكْنِإذاِحمَِّالقضاءِه
ِأووقاَلِ اِمهرِّ " الردى؟ أصيحايب:ِ"الفراره ،ِأحالُهه َاِأمرَان  :ُِهه   فقهلته

يِل َماِالِيَع يبهين،   َوَحسبهَكِمنِأمَرين َِخريهُهاِاألْسرِه َوَلك ّنينِأْمض 
ِبلردى :ِأَماَِوللا،َِماِاَنَلينِخهْسرِه " يقولوَنِيل:ِ"بعَتِالسالمةَِ   فَ قهْلته

ِالظلماء ِ،ِيفتقدهِالبدرِه " جّدههْم،َِسَيْذكهرهينِقَ ْوميِإذاَِجدِّ   " ويفِالليلةِ 
،ِالِتَ َوسَُّطِع ْنَداَن، ،ِدهوَنِالعاَلمَي،ِأوِالَقَبِه َوََنْنهِأهاَنس   لََناِالّصدره
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 األسئلة: 

 درجات( 10)                                                        القصيدة؟كيف تنعكس صورة احملبوبة يف  .أ
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ِ

 درجات( 10)                                 استخدامه.مبينا اهلد  من  النص،يف هات مثاال على الطباق  .ب

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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 الّشعر احلديث: نشيد اجلبار: أبو القاسم الّشايب  -2

ِكال ن ّس رِف   وقِال ق ّم ةِال ش م اءِ   سأع ي شِرغ   مِال   ّداءِواألع   داءِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

 بل ّس ح ب،ِواألم ط  ار،ِواألن    واءِ ِِِِِِِِ   أرنوِإىلِالّشمسِاملضيئةِهازًًئِِِِِِِِِ

 والِأرىِم  اِف  يِق   رارِال ه  ّوة ِال ّس  وداء  الِأرم  قِال ظ ّلِالكئ ي بِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

 --غ رًداِوتل كِس ع ادةِالّش ع راءوأسريِف يِدني اِاملشاع رِحامل اًِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

 ل ك ونِف  يِإنش ائ يوأذي  بِروحِاِِ  أ صغيِملوسيقىِاحلي اة،ِووحيه اِِِِِِِِِِِِِِ

ِي ح ي يِبق ل ب يِم ي  تِاألص    داءِ وأص ي خِلل ص وتِاإلهل  يِال   ّذيِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

 ع   نِح   ربِآم ال  يِب ك  ّلِب   الءِ وأق   ولِل ل ق درِال   ّذيِالِي ن ث ن يِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

 م  وجِاألس  ى،ِوع واص  فِاألرزاءِِِِِِالِيطفئِالّلهبِاملؤّججِيفِدميِِِِِِِِِِِ

 سي ك ونِم ث لِالص ّخ رةِال ّص م اء ِ فإن هِِِِِِِِِِِِِِِ فاهدمِفؤاديِماِاستطع ت،

 والب ك اِوض  راع  ةِاألط  ف  الِوال ّض ع ف  اءِِ ِ    الِيع رفِالش ك وىِالّذلي ل ةِِِِِِِِِِِِِِِِِ        

 بلفج ر،ِبلفج رِاجلمي لِالن ّائ يِ   دائ ًم اِِِِِِِِِِِِِِِِي ع ي شِج ب  اراً،ِي ح  دقِِو

 وزواب    عِاألش    واك،ِوال ح ص ب اءِِِِِِِِِِِِِِِِِوامألِطريقيِبملخاوف،ِوالّدجى

 وانش رِعلي هِالّرع ب،ِوانث رِفوق هِِِِِِِِِِِِِِِِِِرج مِال  ّردى،ِوص واع قِالب أس اء
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 األسئلة:

 درجات( 10)                             كان الّشايب مريًضا مبرض القلب. هل جتد لذلك تلميًحا يف الّنص .أ

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 درجات( 10)                                كلمات وتعابري تشري اىل رؤية الّشاعر لنفسه.استخرج من الّنص   .ب

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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 طوبيا جميد –"والرباءة الّراية" قّصة القّصة القصرية : من -3

درَسةِ  ببّوابَةِ  الّتالميذِ  من كبريِ  عَددِ  مع فهوجْئتِه الثّاين، أهسبوع هِ  بدايَةِ  عم
َ
بدء ِ قبلَِ أهغل َقت مهوصَدًة، امل

ةَِ الشَّوار عِ  يف َتَسكَّْعَنا ... ساب قِ  تنبيهِ  ودونَِ ساَعةِ  بن صفِ  الدّ راسةِ  ِ. بيوت نا إىل نتَ َوجَّهَِ أن قبلَِ ساعاتِ  ع دَّ

أانِ .. ؟صيت هِ  من اخلْوفِ  بداف عِ  ورّّبا .. لرهؤيت هِ  الرَّغَبةِ  ب داف عِ  ... مهبّكرًا التَّوجُّهِ  على الّتايل اليومِ  يف وحر ْصنا

 ذلَك". بنا سيفعلِه وكيف .. أتديَبنا يريدِه أفعالِ  أيَّةِ  أجلِ  م ن "ملعرَفةِ  َشغوفًا كنتِه شخصيًّا

، دقَِّ ي لكنَّنا الفهصولِ  إىل كعاَدت نا نتوجَّهِه وبدْأان الَفور، على احلديديَّةِه البّوابَةِه فأهغل َقت الّناقوسه ّبهَدرّ س  ْئنِا  فوج 

يٌِّ - العادةِ  َغريِ  على - وأبيديه م َينَ عهونَنا .. األهوىل احل َصصِ   ..يفِصهفوفِ  الوقوفَِ مّنا َويطلهبهون قصرية ، ع ص 

رييَّةِ  خهطوطِ  وهجودَِ والَحْظنا تالميذهههِ يق فِه فصلِ  لكلِّ  َخطّان قبل، من موجودةًِ تكهن مل األرضِ  على ج 

 !بينَ ههما

يَِّ لكنَِّ الّتمرُّد ، يف دفيَنةِ  وبرغَبةِ  الت ََّعوُّد ، عَدم بسَببِ  البدايَةِ  يف قاَوْمنا َدرّ سي أْيد ي يف الع ص 
ه
 أجََبْتناِعلى امل

، ياع  ؤدّ ي الدَّرَجِ  صْوبَِ مجيًعا ووجوهنها مهنَتَظَمةِ  صهفوفِ  يف اجلَيشِ  َكف َرقِ  فوقَ ْفنا االنص 
ه
 ..اإلدارةِ  غهرفةِ  إىل امل

خيفِه الّناظ رِه َظَهرَِ الدَّرَجِ  أعلى عندِ  من هناك، ومن
ه
 .. وفهضوالًِ َرهبةًِ وشام لِ  كاملِ  صمتِ  َفَسادَِ .. امل

طَِ عنه، مس ْعنا ممّا َشتاتًِ وكاَنِمظهرههِه ، وب ال البطنِ  مهنتف خَِ البَدنِ  ضخمَِ الّطولِ  مهتوسّ   يد هِ  يف عًصا وبال عهنهق 

مِ  ووجه ِمهستديرِ  ِ.متجهّ 

ِ

ِ

ِ

ِ
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 األسئلة:

 درجات( 10)                   الّراوي؟                         نظر وجهة من اجلديد املدير صفات كانت أ. ماذا

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 درجات( 10)                      بلغتك.       وضح سة؟املدر  يف الّنظام حتقيق يف اجلديد الّناظر جنح ب. كيف

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

ِ

 ابلّنجاح

 
ِ


