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  إشراف وهتاتعح هدٌرٌح الرتتٍح والتعلٍن 

   

 فالح حسادة التخؾأ.   جساؿ كامل الفميت. د

 رئيس قدؼ اإلشراؼ التربؾب   مدير الدائرة الفشية
 

 

  دادـفرٌق اإلع 
  

  .مديرية غرب غزة -مذرؼ تربؾب  دنيا راغب الجلػ أ 
  .مديرية غرب غزة -مذرؼ تربؾب  سساح أسعج رضػاف أ 
  .مديرية غرب غزة -مذرؼ تربؾب  خميل محسػد نّرارأ 
  .مديرية غرب غزة -مذرؼ تربؾب  فؤاد حديغ عصية أ 
  .مديرية غرب غزة -مذرؼ تربؾب  معتد حدغ الحاجأ 
  .مديرية غرب غزة –معمؼ  سعجي محاربعالء دمحم أ 
  .مديرية غرب غزة -معمؼ  السذيخاكي أحسج خميل أ 
  .مديرية غرب غزة -معمؼ  ختاـ رمزاف أبػ سكخافأ 
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كػػػة ، كتػػؾلت تحرػػطل طمبسدػػتؾا التحرػػػطل لمظمكػػة بذػػ ل  ػػ ـ التعمػػيؼ إلػػو اارت ػػ  تدػػعو كزارة التربيػػة ك 
فػػد ؛ ف ػػد شػػر و الػػؾزارة مشػػف  ػػشؾات فػػت ت ػػدوؼ الػػدركس السرػػؾرة ليػػؼ   ػػر  ؾابػػة ركاالث نؾيػػة الع مػػة اىتس مػػ     ػػ 

الس ضػية نسػ ذج تدري يػة مػؽ اا تكػ رات لتدػ  د الظمكػة  مػو ، كس  قدمو فت الدشؾات التعميسية كاإلذا ة التعميسية
، كمؾا مة ليفه الجيؾد ت دـ الؾزارة الطؾـ ىفا الجيد  الستسثل فت ترشيف تفك ر الجطد كتح طق أ مو الدرج تاا 

؛ لتدػػػيل لمظ لػػػة  سميػػػة السراجعػػػة ت الدػػػ ب ة كفػػػق السؾضػػػؾ  ت الس ػػػررةأ ػػػ مة ا تكػػػ رات الث نؾيػػػة الع مػػػة لمدػػػشؾا
كا تكػػ ر نفدػػو  شفدػػو ب إلضػػ فة إلػػو تػػدرية الظ لػػة  مػػو كيسيػػة التع مػػل مػػو أ ػػ مة اا تكػػ ر،    ػػة كأف ط يعػػة 
الػػػدكاـ الجزئػػػت لظمكػػػة الث نؾيػػػة الع مػػػة التػػػت فرضػػػتي  عػػػركؼ الج ئحػػػة لػػػؼ تػػػت  لمظمكػػػة  ػػػؾض غسػػػ ر اا تكػػػ رات 

 . تك ر الشي ئتسية التع مل مو ااالسدر ية التت ك نو تديؼ فت تدرية الظ لة  مو كي
 

كقد رك ت فت ىفا الترشيف أف و ترر  مو السؾضػؾ  ت الس ػررة ليػفا العػ ـ، ف ػد  ػشفو او ػ مة كفػق 
، أمػ  ببيػة السك ثػا ف ػد تػؼ اا تسػ د  السؾضؾ  ت الؾاردة فت الرـز التعميسية فػت السك ثػا التػت  ػدرت ليػ  الػرـز

الػػؾزارة؛ كذلػػ  ػمي  مػػؽ الػؾزارة إلػو تركطػػز جيػد الظ لػػة  مػو الشذػرة السعدلػػة لمسؾضػؾ  ت الس ػررة التػػت أ ػدرتي  
 مػػو ىػػفه السؾضػػؾ  ت ك ػػدـ إرى قػػو، كسػػ  ثر ػػو فػػرؽ إ ػػداد ىػػفه السػػ دة  مػػو إلحػػ ؽ اإلج بػػ ت الشسؾذجيػػة  يػػ  

 لسد  دة الظ لة فت ت طيؼ أدائو بعد مراجعة كل مكحا.
 

يػؾف يؼ لتح طػق مػ  ورػ ؾف مػؽ مراتػة  ميػ  كالؾزارة إذ ت دـ لظم تشػ  او ػزا  ىػفا العسػل لترجػؾ مػؽ   أف 
 تؤىميؼ لي ؾنؾا ثسمة مذعل ال ش   فت كطشش  الغ لت فمدظطؽ.

 
 وهللا السػفق كىػ اليادي إلى سػاء الدبيل،،،

 
 

 د. محسػد أميغ مصخ
 مجيخ عاـ اإلشخاؼ كالتأىيل التخبػي 

 

 

  تقدٌــن 
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

  فهرس حمتىٌاخ الرزهح األوىل   

 مػضػع الجرس ـ
 الرفحػػػةرقػػػػػع 

 اإلجابة الشسػذجية األسئمة
 ٚٔ ٘ اشتجي أزمة تشفخجي -ٔ
 ٜٔ ٚ ( ٕ( ، )ٔالسسشػع مغ الرخؼ ) -ٕ
 ٕٓ ٓٔ البحخ الػافخ -ٖ
 ٕٔ ٔٔ غخكب األنجلذ -ٗ
 ٕٕ ٖٔ رسالة إلى صجيق قجيع -٘

 

  فهرس حمتىٌاخ الرزهح الثانٍح 

 مػضػع الجرس ـ
 رقػػػػػع الرفحػػػة

 اإلجابة الشسػذجية األسئمة
 ٖ٘ ٕ٘ القجُس بػصمٌة كمجٌج   -ٔ
 ٖٙ ٕٚ أنا كليمى    -ٕ
 ٖٚ ٜٕ مغ السعاني الشحػيَّة لػ)الػاك( ك)الفاء( -ٖ
 ٖٛ ٖٔ أمخني خميمي  -ٗ
 ٜٖ ٖٖ مغ السعاني الشحػيَّة لػ)ما( ك)َمْغ( -٘

 

  فهرس حمتىٌاخ الرزهح الثالثح 

 مػضػع الجرس ـ
 رقػػػػػع الرفحػػػة

 اإلجابة الشسػذجية األسئمة
 ٚٗ ٔٗ مخافعات أماـ ضسيخ غائب -ٔ
 ٚٗ ٕٗ كصية الجئ -ٕ
 ٛٗ ٖٗ مغ السعاني الشحػية لػ )ال( ك)الالـ( -ٖ
 ٜٗ ٗٗ البػمة في غخفة بعيجة -ٗ
 ٜٗ ٘ٗ البحخ البديط -٘
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 الرزهح األوىل
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 اشتّجي أزمة تشفخجي عشػاف الجرس:
 http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=206الخابط:

 

 : اختخ اإلجابة الرحيحة ؼيسا يأتي:أكالا 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

ٕٕٓٓ 

مغ  يا عمى أبػيظمغ السقرػد بػ )األبػيغ( في قػلو تعالى في سػرة يػسف: "كسا أتسّ  -ٔ
 قبل"؟

 ب( آدـ كيع ؾب أ(  إ حق كيع ؾب
 د( آدـ كإ راهيؼ ج(  إ راهيؼ كإ حق

 ما السقرػد بكمسة )الدّيارة( في قػلو تعالى : كجاءت سيارة فأرسمػا كاردىع؟ -ٕ
 الكؾاكة (ب  السرككة اآللية (أ 
 امرأة  جمو (د  ال  فمة (ج 

 ما السعشى السدتفاد مغ الديادة في قػلو تعالى : "كغّمقت"؟ -ٖ
 التدرج (ب  التعدوة (أ 
 الدمة (د  السك لغة (ج 

في قػلو تعالى : "كجاؤكا عمى  -عميو الدالـ–ما الجليل عمى كحب إخػة يػسف  -ٗ
 قسيرو بجـ كحب"؟

 . دـ تسزؽ ال سيص رغؼ اد  ئيؼ أف  الفئة أكمو (أ 
 .أف ال سيص ُقّد مؽ د ر كليس مؽ ُقُ ل (ب 
 .لؼ و ؽ ال سيص لطؾ ف  ميو الدالـ (ج 
 .ركاو تيؼ لمحديا مختمفةك نو  (د 

 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

ٕٜٓٔ 
 ما معشى )يختع( في قػلو تعالى : "أرسمو معشا غجاا يختع كيمعب"؟ -٘

 يتد  ق (ب  ودك  (أ 
 وعسل (د  وأكل (ج 
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 ثانياا: األسئمة السقالية:

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

ٕٕٓٓ 

 اقخأ اآليات اآلتية ثع أجب عغ األسئمة التي تمييا : -ٙ
كُه ِبَزاَعةا َوللّاُ "  َعِميٌع َكَجاءْت َسيَّاَرٌة َفَأْرَسُمػْا َكاِرَدُىْع َفَأْدَلى َدْلَػُه َقاَؿ َيا ُبْذَخى َىػَحا ُغاَلـٌ َكَأَسخُّ

َكَقاَؿ الَِّحي اْشَتَخاُه  *َكَشَخْكُه ِبَثَسٍغ َبْخٍذ َدَراِىَع َمْعُجكَدٍة َكَكاُنػْا ِؼيِو ِمَغ الدَّاِىِجيَغ  *ِبَسا َيْعَسُمػَف 
ا َكَكَحِلَظ َمكَّشِّا ِلُيػُسَف فِ  ْرَخ اِلْمَخَأِتِو َأْكِخِمي َمْثَػاُه َعَدى َأف َيشَفَعَشا َأْك َنتَِّخَحُه َكَلجا ي اأَلْرِض ِمغ مِّ

 "َخ الشَّاِس اَل َيْعَمُسػفَ َكِلُشَعمَِّسُو ِمغ َتْأِكيِل اأَلَحاِديِث َوللّاُ َغاِلٌب َعَمى َأْمخِِه َكَلػِكغَّ َأْكثَ 
 كس  كرد فت اآلوة او طرة؟ - ميو الدالـ– طؾ ف  - كح نو كتع لو–م  مغ ىر لظفو  (أ 
 لس ذا طمة  زيز مرر مؽ زكجتو أف تكـر مثؾا  طدن  يؾ ف؟ (ب 
  مو مؽ تعؾد )كاك الجس  ة( فت الفعل )شركه(؟ (ج 
 ذلػ. قرة يؾ ف بأني  أثدؽ ال رص،  مل -تع لو–ك ف    (د 

 

ٕٕٓٓ 

 اقخأ اآليات الكخيسة اآلتية مغ سػرة يػسف، ثع أجب عغ األسئمة التي تمييا : -ٚ
ا َعَخِبيًّا لََّعمَُّكْع َتْعِقُمػَف  *الخ ِتْمَظ آَياُت اْلِكَتاِب اْلُسِبيِغ " ا َأنَدْلَشاُه ُقْخآنا َنْحُغ َنُقزُّ َعَمْيَظ َأْحَدَغ  *ِإنَّ

ِإْذ َقاَؿ ُيػُسُف أِلَِبيِو َيا  *اْلَقَرِز ِبَسا َأْكَحْيَشا ِإَلْيَظ َىػَحا اْلُقْخآَف َكِإف ُكشَت ِمغ َقْبِمِو َلِسَغ اْلَغاِفِميَغ 
ْسَذ َكاْلَقَسَخ َرَأْيُتُيْع ِلي َقاَؿ َيا ُبَشيَّ اَل َتْقُرْز  *َساِجِجيَغ  َأبِت ِإنِّي َرَأْيُت َأَحَج َعَذَخ َكْػَكباا َكالذَّ

ْيَصاَف ِلإِلنَداِف َعُجكٌّ مُِّبيغٌ  ا ِإفَّ الذَّ  "ُرْؤَياَؾ َعَمى ِإْخَػِتَظ َؼَيِكيُجكْا َلَظ َكْيجا
 كردت فت اآلو ت الكمست ف : )وجت يػ، كؾككً (. م  معشو اوكلو؟ كم  إ راب الث نية؟ (أ 
 : "كإف كشو مؽ ق مو لسؽ الغ فمطؽ"؟َمؽ السخ طة فت قؾلو تع لو  (ب 
 "ا ت رص رؤي ؾ  مو إ ؾتػ"؟ - مطيس  الدالـ–لس ذا ق ؿ وع ؾب ا شو يؾ ف  (ج 

 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

ٕٜٓٔ 

 اقخأ اآليات الكخيسة اآلتية مغ سػرة يػسف، ثع أجب عغ األسئمة التي تمييا : -ٛ
اِئِميَغ " ا َكَنْحُغ  *لََّقْج َكاَف ِفي ُيػُسَف َكِإْخَػِتِو آَياٌت لِّمدَّ ِإْذ َقاُلػْا َلُيػُسُف َكَأُخػُه َأَحبُّ ِإَلى َأِبيَشا ِمشَّ

ِبيٍغ  ُعْرَبةٌ  ا َيْخُل َلُكْع َكْجُو َأِبيكُ  *ِإفَّ َأَباَنا َلِفي َضاَلٍؿ مُّ ْع َكَتُكػُنػْا اْقُتُمػْا ُيػُسَف َأِك اْشَخُحػُه َأْرضا
ا َصاِلِحيَغ  ْشُيْع اَل َتْقُتُمػْا ُيػُسَف َكَأْلُقػُه ِفي َغَياَبِة اْلُجبِّ َيْمَتِقْصُو  *ِمغ َبْعِجِه َقْػما َقاَؿ َقآِئٌل مَّ

يَّاَرةِ َبْعُس   "ِإف ُكشُتْع َفاِعِميغَ  الدَّ
 م  معشو م  تحتو  ط : ) ركة، الدّي رة(؟ (أ 
 لمتخمص مشو. - ميو الدالـ–  إ ؾة يؾ ف اذكر م ترثطؽ طرثيس (ب 
 ـ فت )لطؾ ف كأ ؾه(؟م  نؾع الال (ج 
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 
 

 (ٕ(، )ٔالسسشػع مغ الرخؼ ) عشػاف الجرس:
 http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/file/view?id=16432 الخابط:

 

 أكالا: اختخ اإلجابة الرحيحة ؼيسا يأتي:

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

ٕٕٓٓ 

 مغ األعالـ اآلتية مرخكؼ؟أي  -ٔ
 إ حق (ب  إ راهيؼ (أ 

 ثشغمة (د  شعطة (ج 
 العبارات اآلتية صحيحة؟ أيّ  -ٕ

 السسشؾع مؽ الررؼ ا يؾزف ب لسطزاف الررفت (أ 
 وررؼ العمؼ إذا ك ف مرككً  مزجي ً  (ب 
 وسشو مؽ الررؼ كل  مؼ مختؾـ بألف كنؾف  (ج 
 السسشؾع مؽ الررؼ وجر ب لفتحة (د 

 الكمسات اآلتية؟ما الكمسة السرخكفة مغ  -ٖ
 مالئكة (ب  مف تي  (أ 
 مؾاد (د   مس   (ج 

 ما سبب مشع الَعمع )بعمبظ( مغ الرخؼ؟ -ٗ
 أ جستّ  (ب  مركة تركطكً  مزجي ً  (أ 
  مو كزف الفعل (د  مؤنا تأنطثً  لفغي ً  (ج 

 ما الػزف الرخفي لكمسة )أخاديج(؟ -٘
 فؾا طل (ب  أف لطل (أ 
 فع لطل (د  أف  طل (ج 

 

 

 

 

 



 

8 

تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

ٕٕٓٓ 

سبب صخؼ كمسة )حسخاء( في قػؿ الذاعخ )كلمحخية الحسخاء باب   بكل يج مزخجة ما  -ٙ
 يجؽ(؟

 وني   فة (ب  وني  مز فة (أ 
 وني  مجركرة (د  وني  معرفة  ػ )أؿ( (ج 

 ما سبب مشع الَعمع )إبخاهيع( مغ الرخؼ؟ -ٚ
 مركة (ب  ك ظو   كؽ (أ 
  مو كزف الفعل (د  أ جستّ  (ج 

 (؟بقساش أسػدما الزبط الدميع لسا تحتو خط : )كانت مشرة اإلعجاـ مغصاة  -ٛ
 ب س َش أ ؾدَ  (ب  ب س ٍش أ ؾدٍ  (أ 
 ب س ٍش أ ؾدَ  (د  ب س ًش أ ؾدٍ  (ج 

 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

ٕٜٓٔ 

 أي مغ األسساء اآلتية مسشػع مغ الرخؼ؟ -ٜ
 أجزا  (ب  عك قرة (أ 
 ال ؾارير (د  ري ف (ج 
)مخاصج، كمتقجمة( في : ككاف العخب سباقيغ إلى بشاء ما الزبط الدميع لكمستي  -ٓٔ

 مخاصج متقجمة؟
 مرا ٍد مت دمةٍ  (ب  مت دمةٍ  مرا دَ  (أ 
 مرا َد مت دمةً  (د  مرا دًا مت دمةً  (ج 
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 ثانياا: األسئمة السقالية: 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

ٕٕٓٓ 

 مثل لكل مسا يأتي بجسمة مفيجة، مع الزبط التاـ : -ٔٔ
 الررؼ فت ث لة جرا ؼ مسشؾع مؽ  (أ 
  مؼ مؤنا تأنطثً  لفغيً  فت ث لة جر (ب 
  فة  مو كزف فعالف فت ث لة جر (ج 

 ما سبب مشع األسساء اآلتية مغ الرخؼ؟ -ٕٔ
 ُأ ر (ب  أطرش (أ 
 نعس ف (د  ث س   (ج 

 اقخأ الجسل اآلتية ثع أجب حدب السصمػب أماـ كل مشيا : -ٖٔ
 )اضكط آ ر الكمسة التت تحتي   ط( .مؽ الفرل او طر( مذ ىد شؾاف ىفا الشص ) (أ 
 )أ رب م  تحتو  ط إ رابً  ت مً ( .فت شس ؿ العراؽ تغمة  شو ق طمة  (ب 
 )م    ة مشو كمسة "مغ لطق" مؽ الررؼ؟( .كؾنؾا مف تي  لمخطر مغ لطق لمذر (ج 
 )ا رؼ اا ؼ السسشؾع مؽ الررؼ(الت طُو بعمس   مؽ العراؽ.  (د 
 ؽ اا ؼ السسشؾع مؽ الررؼ، كبطؽ   ة مشعو() طّ  .الد كو  ؽ الحق شيظ ف أ رس (ق 

 أعخب ما تحتو خط: -ٗٔ
 كإ ؾتو آو ٌت لمد ئمطؽ". يؾ فق ؿ تع لو : "ل د ك ف فت  (أ 
ـٍ  (ب   ".ُأ رق ؿ تع لو : "فسؽ ك ف مشكؼ مريزً  أك  مو  فٍر فعدٌة مؽ أو 
 أطالٌؿ   رقة تيسد       تمؾح كك قت الؾشؼ فت ع ىر الطد لخؾلة (ج 
 . غسوثدثو الحرب الع لسية الث نية  طؽ دكٍؿ  (د 
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 البحخ الػافخ عشػاف الجرس:
 http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=217 الخابط:

 

 أكالا: اختخ اإلجابة الرحيحة ؼيسا يأتي:

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

ٕٕٓٓ 

 الحي تمّحغ عميو األغشية الذعبية )سكابا يا دمػع العيغ سكابا(؟ ما البحخ العخكضي -ٔ
 الظؾيل (ب  الؾافر (أ 
 الخسيف (د  الكديط (ج 

 ما الكمسة الدائجة في البيت:  -ٕ
 أحباب سقيت بيع سالفا    ككاف الػصل مغ ِقرخ حبابا( )كربّ 

 ُربّ  (ب  كاك ربّ  (أ 
 ك ف (د  ِ يؼ  (ج 

  الكمسة الدائجة في البيت الذعخي؟ما  -ٖ
 بمغ الفصاـ لشا رضيع    تخخ لو الجبابخ ساججيشا()إذا ما 

 الفظ ـ (ب  م  (أ 
 لو (د  لش   (ج 

 ثانياا: األسئمة السقالية:

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

ٕٕٓٓ 
 :اآلتييغ، كاكتب تفعيالتو، كبحخه ع بيتاا كاحجاا مغ البيتيغقصّ  -ٗ

 كط  ػػػػػػػ ككلُّ بد ِط عيٍش  ؾؼ ُوظؾا       كإْف ط َؿ الزمػػػػ ُف بِو  (أ 

 سمػػػػػؤه  فطشػػػػػػػػػ نمألنػػػ  الَ ر ثتػػػػو ض ؽ  شػػػػػػػػػػػػػ        كعير الكحر  (ب  ٜٕٔٓ
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 غخكب األنجلذ عشػاف الجرس:
 http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=47 الخابط:

 

 أكالا: اختخ اإلجابة الرحيحة ؼيسا يأتي:

 ؤاؿػػػػػػػالد الػركد سشة

ٕٕٓٓ 

 مدخحية )غخكب األنجلذ(؟ ما الدمغ الحي تجكر حػلو -ٔ
   ؾط غرن طة (ب  العرر السسمؾكت (أ 
 غزك السغؾؿ (د  فت  اوندلس (ج 

 مغ الحي مثل شخرية الحاكع السغمػب عمى أمخه في مدخحية )غخكب األنجلذ(؟ -ٕ
 أ ؾ ال   ؼ (ب    ئذة (أ 
 أ ؾ   د   (د  ا ؽ  راج (ج 

 السدخحيات اآلتية مغ مدخحيات الذاعخ عديد أباضة؟ أيّ  -ٖ
 قيس كلطمو (ب  أىل الكيف (أ 
 شجرة الدر (د  الكالد طم و أىمي  (ج 

 كشى الذاعخ بقػلو )عبيج العرا( في مدخحية غخكب األنجلذ؟ ععّ  -ٗ
 ال دؾة كالذدة (ب  الفؿ كاليؾاف (أ 
 العري ف كالتسرد (د  السشعة كال ؾة (ج 

 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

ٕٜٓٔ 

 مغ السدخحيات اآلتية لمذاعخ عديد أباضة؟ أيّ  -٘
 شجرة الدر (ب  قس طز (أ 
 قيس كلطمو (د  أىل الكيف (ج 

 غ مّثل دكر األميغ عمى مرمحة األمة في مدخحية )غخكب األنجلذ(؟مَ  -ٙ
 شيخ ال ز ة (ب  أ ؾ   د   (أ 
 ا ؽ  راج (د  أ ؾ ال   ؼ (ج 

 القحاؼ"؟ما السقرػد بالديل في قػؿ عديد أباضة : "فإنو سيل شغى دفاعو  -ٚ
 جيش اإل ك ف (ب  العسال  كالخؾنة (أ 
 رؤ    العذ ئر (د    مة الذعة (ج 
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

ٕٜٓٔ 
 ىػى؟ امو     كأحشق أعجائو إفْ نجع فخجّ  رؼّ إذا   ما السقرػد بالشجع في: -ٛ

 الذسس (ب  جـر  س كب  (أ 
 اإل ك ف (د  الح كؼ (ج 

 ثانياا: األسئمة السقالية:

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

ٕٕٓٓ 

 اقخأ األبيات اآلتية مغ مدخحية )غخكب األنجلذ(، ثع أجب عغ األسئمة التي تمييا : -ٜ
 حرػػػػػػػػػاٌر يصػقشػػػػػػػا كالدػػػػػػار       إذا ما استجاَر عمى معرع
 كجػػػػػػػػػٌع يسػػػػػػػدقشػػػػػػػػػا ناُبػػػػػػػػػػُو        كحّسػػػػى مغ القمق السبيػػػع

 انترػػػػػاُر الفَخْنج        بيأس جخى ؼيو مجخى الّجـ كشْعٌب رماهُ 
 كجيٌر تخاذَؿ حتى اْضَسحػػَػل        فإال ُتغيثػػػػػػػػػػػػػػػُه َيْدَتْدػػػمػػػػػِع

  مو لد ف مؽ قطمو ىفه او ي ت؟ (أ 
 تدكر او ي ت ثؾؿ ثدث ت ريخت، اذكره. (ب 
او ل المغؾب لألكلو؟ كم  ضد كردت فت الشص الكمست ف )ا تدار(، ك)الس يؼ(، م   (ج 

 او را؟
 "؟م  دالة المك رة "كجيٌش تخ ذَؿ ثتو اْضَسَحلّ  (د 

 كضح الترػيخ الفشّي ؼيسا يأتي:   -ٓٔ
 تو كركتو ثتَّو رب كم  أت شو غطر فّؽ الشِّف ؽ   غفّ  -أ    
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 رسالة إلى صجيق قجيع عشػاف الجرس:
 http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=390 الخابط:

 

 أكالا: اختخ اإلجابة الرحيحة ؼيسا يأتي:

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

ٕٕٓٓ 

 مغ األعساؿ األدبية اآلتية مغ دكاكيغ الذاعخ )عبج المصيف عقل(؟ أيّ  -ٔ
 الكالد طم و أىمي  (ب  شؾاطئ ال سر (أ 
 ث ئرة أن ت (د  شيد العزلة (ج 

 كصف )عبج المصيف عقل( نفدو بقػلو : "نديت بأنشي البطء الحي في بصئو يرل"؟ بعَ  -ٕ
 العزيسة كاإل رار (ب  الح سة كالفك   (أ 
 ث ل الحركة (د  الكدل كالخسؾؿ (ج 

 مغ العبارات اآلتية كضف الذاعخ فييا عشرخ الحخكة؟ أيّ  -ٖ
 .ر يش غتأن  جف (ب  .إف رّدكا كإف  ألؾا (أ 
 .ريذو الحجلض نفّ  (د  . كحي  الخزل (ج 

 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

ٕٜٓٔ 

 ما داللة )الُدبل( في قػؿ عبج المصيف عقل : اختمفت بشا الدبل؟ -ٗ
 أم كؽ اإلق مة (ب  اآلرا  (أ 
 الغركؼ (د  السؾا طد (ج 

 ما الدصخ الذعخي الحي يعبخ عغ الثبات في قريجة عبج المصيف عقل؟ -٘
 .ندطو بأنشت الكط  الفب فت بظ و ورل (أ 
 . فاب  جؾنيؼ أ داً  فس  ممؾا (ب 
 .أن  جَدر يش غت  سق ىفب اورض (ج 
 .ثفظ فت شرايطشت الفيؽ  طؾنيؼ أملكأ (د 
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 ثانياا: األسئمة السقالية: 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

ٕٕٓٓ 

(، ثع أجب عغ األسئمة التي اقخأ األسصخ الذعخية اآلتية لمذاعخ )عبج المصيف عقل -ٙ
 تمييا:

 فسا تابػاقمػا كمغ صمبػا تمغ اع
 كال عغ عجليع َعَجلػا

 كمغ ُعدلػا
 فسا مّمػا عحاَب سجػنيع أبجاا 

 ّف غخاميع َمَملُ بل ا

 م  الفكرة التت   ر  شي  الذ  ر فت ىفه او ظر؟ (أ 
 م  الس رؾد بمك رة "كا  ؽ  دليؼ َ َدلؾا"؟ (ب 
 ا تخرج مؽ الشص ثرؼ  ظف وفطد اإلضراب. (ج 

 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

ٕٜٓٔ 

اقخأ األسصخ الذعخية اآلتية مغ قريجة )رسالة إلى صجيق قجيع(، ثع أجب عغ األسئمة  -ٚ
 التي تمييا؟

 أنا أبكي عمى أّياـ قخيتشا التي رحمت كَأبتيلُ 
 أزقتيا مقػسُة العقػد كصبحيا الخزلُ 

 كمغخبيا الحي بخجػع قصعاف الخعاة إليو يكتحل
 كفػؽ سقػفيا البيزاء نفَّس ريذُو الحجل

 يا السصخُ ئُ ييجككيف 
 فتػرؽ في شفاه الحقل أغشية كتددىخُ 

 م   ر ب    الذ  ر؟ (أ 
 م  معشو كمسة )الخزل(؟ (ب 
 م  دالة : )فتؾرؽ فت شف ه الح ل أغشية كتزدىر(؟ (ج 
 م  الغرض الكالغت لال تفي ـ فت عك رة "فكيف أ ؾف نكض دمت كأرتحل"؟ (د 
 أ ِط مث ًا كاثدًا يؾض  ذلػ.كّعف الذ  ر ألف عً  مؽ ق مؾس التراث الذع ت،  (ق 
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

ٕٜٓٔ 

(، ثع أجب عغ األسئمة اقخأ األسصخ الذعخية اآلتية مغ قريجة )رسالة إلى صجيق قجيع -ٛ
 التي تمييا:

 كتغخيشي بأني إف أتيت إليظ
 مثل البْجر اكتسلُ 

 فذكخاا يا صجيق شفػلتي
 اختمفت بشا الدبلُ 

 أنا نبس التخاب دمي
 فكيف أخػف نبس َدمي كأرتحُل؟

 كذفو او ظر الذعرية  ؽ مدا كطشية الذ  ر، كض  ذلػ. (أ 
 م  دالة قؾؿ الذ  ر : "ا تمفو  ش  الد ل"؟ (ب 
 كردت كمسة )نكض( فت الشص مرتطؽ، اضكط آ رى  فت كل مشيس ؟ (ج 
 م  الغرض الكالغت لال تفي ـ فت عك رة "فكيف أ ؾف نكض دمت كأرتحل"؟ (د 
ق قدوؼ( لمذ  ر)  د المظيف  تة أ ظر شعرية مؽ قرطدة )ر  لة إلو  دياكتة  (ق 

   ل(.
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 اإلجابات النموذجٌة

 للرزمة األولى
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 درس: اشتدي أزهح تنفرجً
 أسئمة االختيار مغ متعجد:إجابات  أكالا:

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ  مػضػع الجرس

 اشتجي أزمة تشفخجي

 ؽ. إ راهيؼ كإ ح  (ج ٔ
 ال  فمة ( ج ٕ
 السك لغة ( ج ٖ
  دـ تسزؽ ال سيص رغؼ اد  ئيؼ أف الفئة أكمو  (أ ٗ
 ج( وأكل ٘

 

 :األسئمة السقاليةإجابات  ثانياا:

 اإلجابة الشسػذجية رقع الدؤاؿ

ٙ 

  (أ 
 قيَّض   لو مؽ وذتريو، )كىؾ  زيز مرر( -
قمة الفب اشتراه، فأك و زكجتو أف تعتشت بو )ف  ؿ لزكجتو أكرمت  ظَّف  ميو  -

 .مثؾاه(
 مّ ؽ لطؾ ف فت اورض )مرر(. -
  ّمسو تأكيل اوث ديا )تفدطر اوث ديا(. -

ونو لؼ و ؽ لو كلد، فأراد أف و ؾف يؾ ف بس  ف كلده، فطشتفو بو مو زكجتو فت  (ب 
 ك رىس ، أك ) دو أف يشفعيس  أك أف يتخفاه كلدا(.

 
  رة، أك الفيؽ  ثركا  مو  طدن  يؾ ف فت ال  ر.تعؾد  مو الديّ  (ج 

 قرة يؾ ف بأني  أثدؽ ال رص وني : - كح نو كتع لو–ك ف    (د 
   لجو مد ئل اجتس عية نفدية أ القية. -
 ج  ت متك ممة ال ش   الدرامت مؽ أكلي  إلو آ رى  فت الدؾرة نفدي . -
 الرؤي . دأت  رؤي  كانتيو  تح طق ىفه  -
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 اإلجابة الشسػذجية رقع الدؤاؿ

ٚ 

  (أ 
 وجت يػ : ورظسيػ، وخت رؾ. -
 كؾككً  : تسططز مشرؾب ك المة نركو الفتحة الغ ىرة  مو آ ره. -

 .السخ طة :  طدن  دمحم  (ب 

 مو   رة وع ؾب  ميو الدالـ، ك مسو  شفدية ثتو ا يؤذكه، كا وس ركا بو كىفا يدؿ  (ج 
 يؾ ف  ميو الدالـ.أ ش ئو، كفيسو لرؤي  

ٛ 

  (أ 
  ركة : جس  ة )م  زاد العدد  ؽ  ذرة كأكثر( -
 الدي رة : ال  فمة، أك الس رة مؽ السد فريؽ. -
  (ب 

 اوكؿ : قتل يؾ ف. -
 الث نت : تغططكو كنسيو كإبع ده  ؽ أ يو. -

 .اـ اا تدا  (ج 
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 (2(، )1درس : املونىع هن الصرف )
 :متعجداالختيار مغ أسئمة إجابات  أكالا:

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ  مػضػع الجرس

 السسشػع مغ الرخؼ
(ٔ( ، )ٕ ) 

 ج(  شعطة ٔ
 د(  السسشؾع مؽ الررؼ وجر ب لفتحة ٕ
 مالئكة(  ب ٖ
 أ(  مركة تركطكً  مزجي ً  ٗ
 ج(  أف  طل ٘
 ج(  وني  معرفة  ػ )أؿ( ٙ
 ج(  أ جستّ  ٚ
 د(  ب س ٍش أ ؾدَ  ٛ
  فريّ (  ج ٜ
 مت دمةٍ  أ(  مرا دَ  ٓٔ

 

 :األسئمة السقاليةإجابات ثانياا: 

 اإلجابة الشسػذجية رقع الدؤاؿ

ٔٔ 
 .أشف و  مو طفٍل جؾ  فَ  (أ 
 .ثسزةَ  مسُو  مو  (ب 
 .السجُد ا يؾىة لسخمؾٍؽ كدالفَ  (ج 

 

 اإلجابة الشسػذجية رقع الدؤاؿ

ٕٔ 

 أطرش :  فة  مو كزف )أفعل( (أ 
 )ُفعل( مو كزف  فة ُأ ر :  (ب 
 لمجسو. انتيو بألف كىسزة زائدتطؽث س   :  (ج 
 نعس ف :  مؼ مختؾـ بألف كنؾف زائدتطؽ. (د 
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 اإلجابة الشسػذجية رقع الدؤاؿ

ٖٔ 

 .ذ ىدُ م (أ 
ونو مسشؾع مؽ  ؛: مز ؼ إليو مجركر ك المة جره الفتحة  ؾًض   ؽ الكدرةتغمةَ  (ب 

 الررؼ.
 ا ؼ  مو  يغة مشتيو الجسؾع. (ج 
 العراؽ. بعمس  ِ الت طو  (د 
 )أ رس(  فة  مو كزف )أفعل(. (ق 

 
 اإلجابة الشسػذجية رقع الدؤاؿ

ٔٗ 

 ونو مسشؾع مؽ الررؼ.  ؽ الكدرة؛"يؾ َف": ا ؼ مجركر ك المة جره الفتحة  ؾًض   (أ 
 ونو مسشؾع مؽ الررؼ. ؛: نعو مجركر ك المة جره الفتحة  ؾضً   ؽ الكدرةُأ رَ  (ب 
 ونو مسشؾع مؽ الررؼ. ؛مجركر ك المة جره الفتحة  ؾضً   ؽ الكدرة ا ؼ:لخؾلةَ  (ج 
ونو مسشؾع  ؛ غسو: نعو مجركر ك المة جره الفتحة الس درة  ؾضً   ؽ الكدرة (د 

 مؽ الررؼ.
 

 الثحر الىافردرس : 
 : االختيار مغ متعجدأسئمة إجابات أكالا: 

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ  مػضػع الجرس

 الػافخالبحخ 
 الؾافر(  أ ٔ
 ُربّ (  ب ٕ
 م (  أ ٖ
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 
 األسئمة السقالية: إجابات ثانياا: 

 اإلجابة الشسػذجية رقع الدؤاؿ

ٗ 

 ك شا با ز ما ُف بػ ِىي إْف شا َلد ك ى ؼ ُيط  ك  سػ ِط عيػ شغ ب سا ك كل ؿ
 - -ب  -ب ب  –ب  - - -ب  - -ب  - - -ب  -ب ب  –ب 

 فعؾلؽ مف  َمَتؽ ْمتؽمف  َ  فعؾلؽ ْمتؽمف  َ  مف َ َمتؽ
 س في نا  ع ؿ  ؤ ىػن ر ضو رؿ بح  ك ؽ عغ نا ر حت تى ضا  خ ب ـ أل نل

 - -ب  -ب ب  –ب  - - -ب  - -ب  - - -ب  - - –ب 
 فعؾلؽ مف  َمَتؽ مف  ْمتؽ فعؾلؽ ْمتؽمف  َ  مف َ ْمتؽ

 
 درس : غروب األندلس

 : مغ متعجداالختيار أسئمة إجابات أكالا: 

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ  مػضػع الجرس

 غخكب األنجلذ

 (    ؾط غرن طةب ٔ
 (  أ ؾ   د  د ٕ
 (  شجرة الدرد ٖ
 (  الفؿ كاليؾافأ ٗ
 (  شجرة الدرب ٘
 (  ا ؽ  راجد ٙ
 (  جيش اإل ك فب ٚ
 (  الح كؼج ٛ
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 
 األسئمة السقالية: إجابات ثانياا: 

 اإلجابة الشسػذجية الدؤاؿرقع 

ٜ 

 أ ؾ ال   ؼ. (أ 
  راع  مو الح ؼ فت غرن طة. (ب 

  راع ضد العدك )الفرنجت( الفيؽ زثفؾا لال تيال   مو اوندلس.

 (ا تدار )د ك ر (ج 
 الس يؼ : الؾاض 

 دالة  مو أف   ؾط الجيش نتيجة تخ ذلو. (د 

السذكو )الشف ؽ(، كثفؼ السذكو بو ركا ثتو تك ر، ذكر غفا كتٌ التت تُ  ب لش تةشكو الشف ؽ  ٓٔ
 (ة)الش ت

 

 
 درس: رسالح إىل صدٌق قدٌن

 :االختيار مغ متعجدأكالا: إجابات أسئمة 

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ مػضػع الجرس

 رسالة إلى صجيق قجيع

 .(  شؾاطئ ال سرأ ٔ
 .(  العزيسة كاإل رارب ٕ
 .ض ريذو الحجلنفّ  ( د ٖ
 .(  اآلرا أ ٗ
 .ر يش غت  سق ىفب اورض(  أن  جفج ٘
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 ثانياا: إجابات األسئمة السقالية: 

 اإلجابة الشسػذجية رقع الدؤاؿ

ٙ 

 تسدػ الذ  ر بأرضو ككطشو، كيرفض كل السغري ت التت تحدث  شي   دو و. (أ 
 دالة  مو ا تالؼ الذ  ر ك دو و ك دـ اتف قيس  فت التفكطر، كفت ال ش   ت. (ب 
 نكُض. (ج 

 نكَض.

 أ مؾب ا تفي ـ، غرضو التعجة. (د 
 أن  أب ت  مو أو ـ قريتش  التت رثمو كأ تيل (ق 

 أزقتي  م ؾ ُة الع ؾد ك كحي  الخزلُ 
 كمغربي  الفب  رجؾع قظع ف الر  ة إليو و تحل

 ريذُو الحجل كفؾؽ   ؾفي  ال يز   نّفض
 ككيف وج ي  السظرُ 

 فتؾرؽ فت شف ه الح ل أغشية كتزدىرُ 

ٚ 
  كظؾات أ ش   شمكو كتزحي تيؼ ك سؾدىؼ.فخر الذ  ر  (أ 
 دالة  مو اإل رار كالعزيسة ك دـ التش زؿ  ؽ الحق. (ب 
 ) ل( (ج 

ٛ 

 ونو ش ر قريتو، كاوو ـ الجسطمة التت قز ى ، كيتسشو  ؾدة ىفه اوو ـ. (أ 
 الخزل : الس مل ب لشدا. (ب 
 لمدالة  مو ث لة الدركر كاا تي ج. (ج 
 الع ؾد، قظع ف الر  ة، الحجل.قريتش ، أزقتي ، م ؾ ة  (د 
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 القجُس بػصمٌة كمججٌ  عشػاف الجرس:
 http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=463 :الخابط

 

 :اختخ اإلجابة الرحيحة ؼيسا يأتيأكالا: 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

ٕٕٓٓ 

 ما الػزف الرخفي لكمسة )أخاديج( ؟ -ٔ
 فع لطل  (د أف  طلج(  فؾا طل  (ب أف لطل  (أ

 ما الشػع األدبّي لشّز "القجس بػصمة كمجج" ؟ -ٕ
  ظكة  (د قّرة قرطرةج(    طرة          (ب    م  لة   (أ

 ما األصل المغػّي لكمسة )الستَّيسيغ( ؟ -ٖ
 َىَسؼ  (د َهَيؼج(  َكَىؼ  (ب َتَيؼ  (أ

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

ٕٜٓٔ 
 ما داللة كمسة )األسػار( في عبارة "....... كال تمػيو أسػار ُتذيَّج ىشا"؟ -ٗ

و (ب  أ ؾار ال دس (أ   جدار الزّؼ كالتؾ ُّ
 قزك ف الدجؽ (د  الحؾاجز العد ريَّة (ج 

 ثانياا: األسئمة السقالية:

 الدػػػػػؤاؿ سشة الػركد

ٕٕٓٓ 

 الك تة ؟ يرا  كس  ال دس، مديشة مشو تع نت الفب   ة اورؽ  م  -ٔ
 إاـ وذطر الك تة ب ؾلو )الش َّ ش العثس نت( ؟ -ٕ
كردت فت الشَّص الكمس ت ) ترظحة ، ثدق تيؼ ،  ثتفيؼ( م  او ل المغؾب لألكلو،  -ٖ

 كم  مفرد الث نية، كم  ضدَّ الث لثة؟

 ثدق تيؼ (. م  دالة المك رة ) وخ ِّ ؾف الُبكَّة فت -ٗ
 لس ذا ك ف الك تة ال دس ب لس   رة؟ -٘
 ؟م  الس رؾد ب لثس نطؽ   م ً  -ٙ
   الترؾير الفشّت فت المك رة : "تمتحف  ؾرى  كثؾب طيٍر".كّض  -ٚ
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 الدػػػػػؤاؿ سشة الػركد

ٕٕٓٓ 
 م  محل السردر السؤكؿ )أف تسؾت( مؽ اإل راب، كس  كردت فت الدرس؟ -د -ٛ
 .ب ل   رة ال دس  ؽ السع رة السفردات( كمجد  ؾ مة ال دس) نّص  ك تة نعو:  مل -ٜ

 

 الدػػػػػػػؤاؿ سشة الػركد

ٕٜٓٔ 

  ؟م  الس رؾد ب مسة )أ ؾار( فت عك رة: )أ ؾار ُتذطَّد ىش ( -ٓٔ

تيؾيد( اكتة: مفرد اوكلو، كالس دة السعجسيَّة لمث نية، كمعشو  -ا ظف فيؼ -)أركقتي  -ٔٔ
 الث لثة.

 ؟ متو اجتسو اون ي   معمشطؽ ا ظف فيؼ  مف ر ؾؿ    -ٕٔ

 كضِّ  الرؾرة الفشيَّة فت  شؾاف الشّص )ال دس  ؾ مة كمجد(. -ٖٔ
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 أنا كليمى   عشػاف الجرس:
 http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/lesson/view?id=13513&t=v الخابط:

 

 أكالا: اختخ اإلجابة الرحيحة ؼيسا يأتي:

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

ٕٕٓٓ 

ة حبَّ السخكاني لميمى ؟ أيّ  -ٔ  مغ السجف اآلتية شيجت قرَّ
 ال  ىرة  (د بغدادج(   ّس ف  (ب دمذق         (أ

 إاّلـ يذيخ قػؿ الذاعخ: "جفت عمى بابظ السػصػد أزمتشي" ؟ -ٕ
 .التحَؾؿ  ؽ ث ي  (ب  .تؾقف الزمؽ ثبي ة (أ 
 .ا تزاؿ الذ  ر الحي ة (د  .وأس الذ  ر لعدـ اكتراثي  بو (ج 
 تحت تأثيخ تجخبتو عشسا كتب قريجة )أنا كليمى(؟ الجليل أف )السخكانّي( كاف كاقعاا ما  -ٖ

 ونَّو ا تيّمي  بخ تسة تجربتو مو لطمو. (ب  ونَّو ا تيمي    داوة  القتو مو لطمو.   (أ 
رى  بعد د(  .ونَّو ذكر التف  طل الدقي ة فت  القتيس  (ج    شؾات طؾيمة مؽ اليجرونَّو تفكَّ
 ما تعميل استيالؿ الذاعخ )حدغ السخكانّي( قريجتو بخاتسة تجخبتو مع ليمى ؟ -ٗ

 . ؾفً  مؽ كذف ا سي  الحبي ت (ب  .ونَّو ندت  داوة ال رة (أ 
 .ونَّو وذعر  دنّؾ أجمو (د  ونَّو كاقو تحو تأثطر تجربتو. (ج 

 كليمى( ؟ما جشديَّة الذاعخ حدغ السخكانّي، صاحب قريجة ) أنا  -٘
      راقّية  (د       مررّيةج(       فمدظطشّية  (ب     ؾرّية  (أ

 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

ٕٜٓٔ 

 قػؿ الذاعخ حدغ السخكانّي: يخسػ بجفشيَّ حخماف يسزُّ دمي"؟ما السقرػد ب -ٙ
 ال فا  (د                     اورؽ ج(  الشع س  (ب الرمد  (أ

 أيزاا أال تبت يجاؾ(؟ في عبارة )كأنتِ  ما نػع التشاّص  -ٚ
 شع تّ   (د أد تّ ج(  ت ريختّ   (ب     ديشت   (أ

 (؟؟عالـَ يجؿ قػؿ الذاعخ حدغ السخكانّي: )مغ لي بححؼ اسسظ الذّفاؼ مغ لغتي -ٛ
 يد ؾ  مطي  ب لسؾت. (ب    أَّنو   ر و رىي . (أ 
 .ا تح لة ندي ني  (د  أنَّو ندـ  مو ثكِّو لي . (ج 
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 ثانياا: األسئمة السقالية: 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

ٕٕٓٓ 

 العخيزػاتِ  آمالي حصع كالغجر    بخاصختي مدركع كالديف أصيح -ٔ
 اتػيأنّ  استعحبػت قتمػيَ  ثػختآ     إذاا  جاؾػػيػ تػػػتبّ  أال اا ػػأيز كأنتِ      
 ككضحي  فشّية،  ؾرة اوّكؿ ال طو مؽ ا تخرج (أ 
  .نؾ و كبطِّؽ ال طتطؽ، فت التش ّص   طِّؽ (ب 
 .السركانتّ  ثدؽ لمذ  ر( كلطمو أن )  قرطدة مؽ  طتطؽ اكتة (ج 

 

 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

ٕٜٓٔ 

ة السعجسيَّة لمث نية؟ ا تي اتت، ج ه(. م  معشو اوكلو؟كردت الكمست ف: ) -ٔ  كم  الس دَّ

  الـّ يدّؿ ا تيالؿ الذ  ر قرطدتو بخ تسة تجربتو مو لطمو؟ -ٕ

 كضِّ  الرؾرة الفشيِّة فت: )كم  أثسرت شط ً  ندا اتت(. -ٖ
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 مغ السعاني الشحػية لػ )الػاك( ك)الفاء(  عشػاف الجرس:
 http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/lesson/view?id=13514&t=vالخابط:

 

 اختخ اإلجابة الرحيحة ؼيسا يأتي:أكالا: 

 القػاعج الشحػية: 

 الدػػػػػػػؤاؿ سشة الػركد

ٕٕٓٓ 
 ؟ما نػع الػاك في عبارة )عاد الخاعي كغخكب الذسذ( -ٔ

  د( كاك الح ؿ  جػ(  كاك ال دؼ ب(  كاك ممّية      طفة أ( 
 

 الدػػػػػػػؤاؿ سشة الػركد

ٕٜٓٔ 

 فادت )الػاك( القدع؟في أّي الجسل اآلتية أ -ٕ
 تحّدثو ك دو ت     ت طؾيمة. (ب     "كلدؾؼ وعظيػ رّبػ فترضو".  (أ

 ت دـ ال  ئُد كجشؾده لسؾاجية العدكّ   (د        ػ أنو الُسشو كالظمة.  ( كث َ ج

 ما نػع الػاك في )كالفجخ( في اآلية: "كالفجخ كلياٍؿ عذخ"؟ -ٖ
  اا تدا  (د   ال دؼ (ج السميَّة  (ب  العظف  (أ

 الخيخ ال يعجـ جػازيو؟ ما إعخاب اسع الذخط )ّمْغ( في: كّمْغ يفعل -ٗ
ـ. (د ف  ل.  (ج مفعؾؿ بو.  (ب أ( م تدأ.     ر م دَّ
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 ثانياا: األسئمة السقالية: 
 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

ٕٕٓٓ 

 بّيغ نػع الػاك في :  -ٔ
  راراً  زمً  كإ  -ع رؾ كىؾ أ زؿ .     بف د   ض  دة م -أ

 (التاـّ  الزبط مع السعّية كاك إلى الحاؿ كاك حّػؿ)( ى دئٌ  كالمطلُ   يرتُ ) -ٕ

 مثِّل لكّل مّسا يأتي في جسمة مفيجة مع الزبط:  -ٖ
 .كاك ال دؼ - أ

 ف   كاقعة فت جؾاب الذرط.  - ب
 .الح ؿ كاك - ت

 أعخب ما تحتو خّط ؼيسا يأتي إعخاباا تاماا. -ٗ
  س د ال طو. كالزيوُ الخ ُز  - أ

،(  مفؾر)  ؾ د ا تدا ً  - ب  .ع لسة أمسيَّة ب راراتٍ  كمركراً  السذؤـك
 ".كضح ى  كالذسس"  تع لو ق ؿ - ت
 معً (. فتخدرىس )اتكو آ رتػ  دني ؾ  - ث

                                                      (ُتْطَمُسػفَ  َكال َتْطِمُسػفَ  ال َأْمَػاِلُكعْ  ُرُءكُس  َفَمُكعْ  ُتْبُتعْ  َكِإفْ ) -٘

 الترتطة؟  مو  طّ  تحتو فيس  كالؾاك الف   مؽ كلّ  نؾع م 

 :اآلتية الجسل في الػاردة كالرخؼيَّة الشحػيَّة األخصاء صّػب -ٙ
 فتأ فكني (؟ ث جة مؽ لكؼ )ىل
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 أمخني خميمي  عشػاف الجرس:
 http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/lesson/view?id=13515&t=v الخابط:

 

 :اختخ اإلجابة الرحيحة ؼيسا يأتيأكالا: 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

ٕٕٓٓ 

 "كالخكحة يخكحيا العبج في سبيل هللا"؟ : ما معشى كمسة )الخكحة( في قػلو  -ٔ
 الدطر ك ط الشي ر (ب  الدطر أّكؿ الشي ر (أ 
 الدطر ليالً  (د  الدطر آ ر الشي ر (ج 

"؟ : ماذا يفيج حخؼ الجّخ في قػلو  -ٕ  "إْف مغ أحبَّكع إليَّ
 الد  ّية  (د اإللر ؽ    ج(  اا تعال         (ب التكميض            (أ

 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

ٕٜٓٔ 

 ماذا يفيج حخؼ الجّخ )ِمْغ( في الحجيث: "إفَّ مغ أحِبكع إليَّ ..... أحاسشكع أخالقاا"؟ -ٖ
 الد  يَّة  (د التكميضج(   ي ف الجشس  (ب   الغرفيَّة  (أ

 كفق ما جاء في الحجيث الذخيف؟َمْغ الحي يطّممو هللا يـػ القيامة،  -ٗ
 ط لة العمؼ. (ب  .السرابط فت   طل   (أ 
 اإلم ـ  ْدٌؿ. (د  َمْؽ ا وخ ؼ فت   لؾمة ائؼ. (ج 

 ما معشى "الُستفييق" ؟ -٘
 .ُمّد ت الف و كالعمؼ (ب  .  الثرث ر (أ 
 الُستظ ِكؿ  مو الشَّ س فت الكالـ. (د  .الُسّتك ِّر (ج 

 

  



 

32 

تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 ثانياا: األسئمة السقالية: 

 الدػػػػػؤاؿ الػركدسشة 

ٕٕٓٓ 

 "كرجل قمكو معمق فت السد جد".  -كض  الترؾير الفشّت فيس  وأتت:  أ -ٔ

 ؟" أْدَ َرْت  كإفْ : "  الش ت قؾؿ أىسية م  -ٕ

 .(ااقتراب) مرادؼك . التعفف  فة  مو يدؿ م : الخ مس الذريف الحديا مؽ ا تخرج -ٖ

، أقؾؿَ  أفْ  كأَمَرنت: "قؾلو فت الترؾير جس ؿ كض  -ٗ  ".ُمرًّا ك ف كإفْ  ب لحقِّ

 ؟( مطمت) كمسة جسو م  -٘
 

 الدػػػػػؤاؿ سشة الػركد

ٕٜٓٔ 

 كض  الس رؾد ب لرب ط. -ٔ

 م  السحدؽ ال دوعت  طؽ الركثة كالغدكة؟ -ٕ

 ا ؼ تفزطل. الث نت ا تخرج مؽ الحديا الذريف -ٖ

 ". مطي طر مؽ الدني  كم    طِّؽ دالة عك رة: "مؾضو  ؾط أثدكؼ مؽ الجشَّة  -ٗ

 .  دالة تكرار " طر مؽ الدني  كم   مطي "كّض  -٘
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

   (َمغْ )ك( ما)مغ السعاني الشحػية لػ  عشػاف الجرس:
 http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/lesson/view?id=13517&t=v الخابط:

 

 أكالا: األسئمة السقالية: 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

ٕٜٓٔ 

 ما إعخاب اسع الذخط )َمْغ( في:  -ٔ
 كَمْؽ وفعِل الخطر  ا وعدـ جؾازيو

 ف ّتز  لو م   ي . بيِّغ نػع )ما( في: -ٕ

 بيِّغ نػع )َمْغ( السخصػط تحتيا في الجسل اآلتية: -ٖ
     .إذا ض قو بس  فطي  الردكر  أشتكت، كلسؽ أن جت   َمؽْ إلو  - أ

 كيف الد طل إلو ك  لػ؟ ُدَلشت.    ىؾاه أ ّزه كأّذلشت      َمؽْ و    - ب

   مع الزبط الّتاـ:مثِّل لكلٍّ مّسا يأتي بجسمٍة مفيجة،  -ٗ
 م  اا تفي مّية. -أ

 )ما نػع "َمْغ"( ؟   و دو  اً وغترب وحدة  دكّ  كمؽ -٘

 ما تحتو خط: أعخب -ٙ
 ُيؾاجييؼ(. لس  )كا َوأَ يؾف   - أ

 .السحت جطؽ إند ف كريؼ ود  دُ َمْؽ  - ب
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 اإلجابات النموذجٌة

 للرزمة الثانٌة
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 القدس تىصلح وجمددرس: إجاتاخ 
 : االختيار مغ متعجدأسئمة إجابات  أكالا:

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ مػضػع الجرس

 القجس بػصمة كمجج 

 أف  طل( جػ ٔ
   طرة( ب ٕ
 َكَىؼَ ( ب ٖ
 جدار الزّؼ كالتؾ وب(  ٗ

 ثانياا: إجابات األسئمة السقالية: 

 اإلجابة الشسػذجية رقع الدؤاؿ

إلو كيف الؾطؽ الحزيؽ، ترظحة  ب "أني  ىت التت تمتحف كلَّ مد   آ ر أكج  ي ، كتأك  ٔ
 معي  فتطتي  الرَّي ثطؽ، كفر  ني  الفيؽ وخ  ؾف البكَّة فت ثدق تيؼ".

 .ب نت  ؾر ال دس ٕ
 ، ثدقة ، ثي تيؼ. حة  ٖ
 دالة  مو العش وة كالحرص الذديد. ٗ

ونَّي  ا ُتدمؼ لمظغ ة، رغؼ أنَّي  تشزؼ  مو مدار الؾقو، كتأ و أف تسؾت رغؼ أف الغزاة  ٘
 وح سؾف قكزتيؼ  مو ركثي .

 .اثتالؿ الرمط طؽ لمسديشة الس د ة ق ل اندث رىؼ ٙ
 .بإند ف يمتحفو كال دس س،ب لثؾب الفب ُيمكَ  و الدؾرشكَّ  ٚ
 الرري  مشو )السؾت( فت محل نرة مفعؾؿ بو.  ٛ
 .العغيسة لس  نتي  بالغة؛ كا دالة تحده ا ا ؼٌ  ال دس وف ٜ

 جدار الزؼَّ كالتؾ و ٓٔ
، ىدـ ٔٔ  ركاؽ،  فَّ
 فت ث دثة اإل را  كالسعراج. ٕٔ
 الرحي .شكَّو ال دس ب ل ؾ مة التت ترشد اإلند ف إلو الظريق  ٖٔ
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 أنا ولٍلىدرس: إجاتاخ 

 : االختيار مغ متعجدأسئمة إجابات  أكالا:

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ مػضػع الجرس

 أنا كليمى

 بغداد( ج ٔ
 بو. اكتراثي  لعدـ الذ  ر وأس( ج ٕ
 .ب( ونَّو ا تيمي  بخ تسة قرطدتو ٖ
 .تجربتو تأثطر تحو كاقو ونَّو( ج ٗ
  راقّية( د ٘
 ج( اورؽ  ٙ
 أ( ديشتّ  ٚ
 د( ا تح لة ندي ني  ٛ

 ثانياا: إجابات األسئمة السقالية: 

 اإلجابة الشسػذجية رقع الدؤاؿ

ٔ 
 اولؼ شدة  مو دالة.  الذ  ر    رة فت ُتزرع التت ب لذجرة الديف الذ  ر شكَّو

  مو دالة -وحظَّؼ الفب ب لزج ج كاآلم ؿ ُوحظِّؼ، بإند ف الغدر الذ  ر كشكَّو .كالسع ن ة
 .ث لو  عؾبة

 ديشت تش ّص  ٕ

 .السركانتّ  ثدؽ لمذ  ر( كلطمو أن )  قرطدة مؽ الظ لة  طتطؽ و تة ٖ

 إ ال ت أك د  ئت، كجو. ٗ

 تأثره ب رة ثكِّو كثزنو الذديد. ٘

 مثسرة.شكَّو الشدا ات ب لسعركؼ الفب يثسر فت الشَّ س، كشكَّو الشدا ات بأشج ر  ٙ
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 هن املعانً النحىٌح لـ )الىاو( و)الفاء(درس: إجاتاخ 
 :االختيار مغ متعجدأسئمة إجابات  أكالا:

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ مػضػع الجرس

مغ السعاني الشحػية لػ 
 )الػاك( ك)الفاء(

 سميةكاك ال ( ب ٔ
 ػ كأنو السشو كالظمة كث ِّ  ج(  ٕ
 ال دؼ ج(  ٖ
 م تدأ  (أ  ٗ

 ثانياا: إجابات األسئمة السقالية: 

 اإلجابة الشسػذجية رقع الدؤاؿ

 )أ( كاك الح ؿ. ٔ
 )ب(  كاك العظف

 كىدكَ  المطِل.  يرتُ  ٕ

ٖ 
 ."كالفجِر كلي ٍؿ  ذرٍ "  - أ

 .فميس بسؾفق مْؽ قظو رثسو - ب
 يتزرع السدمؼ إلو   كىؾ يك ت. - ت

ٗ 

 )كالزيُو(: ا ؼ معظؾؼ مرفؾع ك المة رفعو الزسة الغ ىرة  مو آ ره.  - أ
                          لو مؽ اإل راب( ثرؼ  ظف م شت  مو الفت  ا محلّ ) الؾاك:كمركرًا:   - ب

 .(ا ؼ معظؾؼ مشرؾب، ك المة نركو الفتحة الغ ىرة  مو آ ره) :مركراً 
                                محّل لو مؽ اإل راب(  مو الفت  اثرؼ جّر كقدؼ م شت ) الؾاك:  - ت

 .(ا ٌؼ مجركر ك المة جّره الكدرة الغ ىرة) الذسِس:
                        (ثرؼ م شت  مو الفت  ا محّل لو مؽ اإل راب  ية ف   الد) الف  :فتخدر:   - ث

                                                   (الفتحة بعد ف   الد  ية ك المة نركوفعل مز رع مشرؾب بأف السزسرة ) ر:تخد
 )الف  ( كاقعة فت جؾاب الذرط ، ك)الؾاك(   طفة  طؽ جسمتطؽ فعمطتطؽ. ٘
 .)فتأ فكى ( ٙ
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 أهرنً خلٍلًدرس: إجاتاخ 
 : االختيار مغ متعجدأسئمة إجابات  أكالا:

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ مػضػع الجرس

 أمخني خميمي 

 .الشي ر آ ر الدطر( ج ٔ
 .أ( التكميض ٕ
 .ج( التكميض ٖ
 د( اإلم ـ الع دؿ ٗ
 .ج( الُستَك ِّر ٘

 :إجابات األسئمة السقالية ثانياا:

 اإلجابة الشسػذجية رقع الدؤاؿ

  .التعمق ب هلل محكًة، كإن بًة، كرغكةً دالة  مو  -شكَّو ال مة بذت  م دب يتعمق ٔ
 .ق طعو لؾ ثتو ككجؾبي  الرَّثؼ  مة تعغيؼ ٕ
 (الدنؾ.    )شط  ً  أثداً  أ أؿ أاّ  كأمرنت ٖ
 .السفاؽ مر بذت  يرضطيؼ كا اآل ريؽ، ُوغزة الفب الحق قؾؿ  ؾَّر ٗ
 أ الَّ  ٘
 ثرا ة ثدكد الكالد ٙ
 طك ؽ ٚ
  طر  ٛ
 أجرى .التأكطد  مو أىسية الرُّب ط كالجي د كفز ئميس  كِ َغؼ  ٜ

  رة، كِ َغؼ أجر الجي د فت   طل  .ث  رة الدني  ب لشغر إلو اآل ٓٔ
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 )و( ها)هن املعانً النحىٌح لـ درس: إجاتاخ 
 
ن
َ
 (ه

 :إجابات األسئمة السقالية أكالا:

 
 اإلجابة الشسػذجية رقع الدؤاؿ

 م شت  مو الد ؾف فت محل رفو م تدأ. شرط ج ـزا ؼ  ٔ

 .بسعشو الفبا ؼ مؾ ؾؿ  ٕ

ٖ 
 )ا تفي مية( أشتكت، كلسؽ أن جت  إذا ض قو بس  فطي  الردكر     َمؽْ إلو )أ( 

 )مؾ ؾلة( ىؾاه أ ّزه كأّذلشت     كيف الد طل إلو ك  لػ؟ ُدَلشت.   َمؽْ )ب( و  
 م  الستسي يؾف؟  ٗ

 َمْؽ الذرطّية. ٘

ٙ 
اإل راب(                                        لس : الالـ: )ثرؼ جّر م شت  مو الكدر ا محّل لو مؽ 

  بحرؼ الجّر(. ا ؼ مؾ ؾٌؿ م شٌت فت محل جرّ م : )
 .(فعٌل مز رٌع مرفؾٌع ك المة رفعو الزسة الغ ىرة  مو آ رهود  د: )
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 مخافعات أماـ ضسيخ غائب عشػاف الجرس:
 http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=636 :الخابط

 

 :اختخ اإلجابة الرحيحة ؼيسا يأتيأكالا: 

 ؤاؿػػػػالد سشة الػركد

ٕٜٓٔ 

 ة؟، ككثيخ مغ الداديّ ةدىا بقميل مغ العخبيّ لكاتب : ردّ ما السقرػد بالدادّية في قػؿ ا .ٔ
 الغمؼ كاا ت داد       -ب  ذ بسس ر ة العشف      مفّ التّ  - أ
 كالذتؼ الدةّ  -د         ة       المغة الع ريّ   -ج    

 حزخ ىحه األرقاـ لمسحكسة( ؟أما داللة عبارة )أييا الذاكير،  .ٕ
 تديطل ترتط يؼ       -ب       كثرة  دد او را       - أ
 اثت  ر العدّك ليؼ -د     دـ معرفة أ س ئيؼ      -ج    

 

 ثانياا: األسئمة السقالية: 

 الدػػػػؤاؿ سشة الػركد

ٕٜٓٔ 
السحاكع لمقزاة في  صخيحاا  ياماا ( اتّ ماـ ضسيخ غائبأيحسل عشػاف الشز )مخافعات 

 .ة بػياب الشداىة. كّضح ذلظالرييػنيّ 
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 كصية الجئ عشػاف الجرس:
 http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=492الخابط:

 
 :أكالا: اختخ اإلجابة الرحيحة ؼيسا يأتي

 الدؤاؿ سشة الػركد

ٕٜٓٔ 

 ما داللة قػؿ ىاشع الخفاعي )فإذا نفزت غبار قبخي عغ يجؾ( ؟ .ٔ
 انتي ؤه مؽ دفؽ أ يو   -ب                  تخميو  ؽ أ يو   - أ

  دـ ا تعداده لمعيد الجديد -د          دـ اىتس مو ب زية كطشو  -ج   
 ما معشى كمسة )تخنػ( في قػؿ ىاشع الخفاعي )تخنػ كلكغ ملء نطختيا عتاب(؟ .ٕ

 تع تة -د   تركض نحؾ     -ج    ترغو إلو   -تدوؼ الشغر  ب - أ
 فسا بكت عيغ الجشاة( ؟ غَّ ال تبكيَ ما نػع األسمػب الحي تحتو خط في عبارة ) .ٖ

 ا تفي ـ -د        أمر       -ج     نيت         -ب     نفت     - أ

 ثانياا: األسئمة السقالية: 

 ؤاؿػػػػػػػػالد سشة الػركد

ٕٜٓٔ 

 اقخأ األبيات اآلتية مغ قريجة )كصية الجئ(، ثع أجب عغ األسئمة التي تمييا: ( أ
 ، ككاف لشا كشغْ كانت لشا دارٌ                                 

 غْ ػى ثسػاذه أغمػُت في إنقػبحلك                                 
 بيجي دفشُت أخاؾ ؼيو بال كفغْ                                 

 غػػػىَي الػإال الجماَء كما ألّع ب                                
 عمل : دفغ الالجئ ابشو بال كفغ.  -ٔ
 ظ.ُكّفق الذاعخ في تقّسز شخرية الالجئ، كّضح ذل -ٕ

ٕٜٓٔ 

 اقخأ األبيات اآلتية مغ قريجة )كصية الجئ(، ثع أجب عغ األسئمة التي تمييا: ( ب
 حيفا تئغ أما سسعت أنيغ حيفا؟

 الميسػف صيفاا  شحىكشسْسُت عغ بعج 
 شيفاا تبكي إذا لسحت كراء األفق 

 عغ يـػ الخالص متى؟ ككيفا؟سألْتو 
 ضيفاا ىي ال تخيجؾ أف تعير العسخ 

 ما سبب بكاء حيفا؟   -ٔ
 ما معشى ما تحتو خط ؟ -ٕ
 ما السقرػد بيـػ الخالص في البيت الخابع؟ -ٖ
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 مغ السعاني الشحػية لػ )ال( ك)الالـ( عشػاف الجرس:
 http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/lesson/view?id=13521&t=v الخابط:

 

 :أكالا: اختخ اإلجابة الرحيحة ؼيسا يأتي

 الدؤاؿ سشة الػركد

ٕٜٓٔ 

 ما الجسمة التي كردت فييا الالـ لالبتجاء ؟ .ٔ
   .لطمتـز الك ئو ب لردؽ -ب                   لَؼ غ درتش  ؟  - أ

 .لسّ ة  طر الكالد -د                   .لمديف غسده  -ج   
 أيغ كردت الـ االبتجاء ؼيسا يأتي ؟ .ٕ

 .لُيدَق  يدُكؼ  يُد الدركر -ب .   كلوكلآل رة  طٌر لػ مؽ او - أ
 لسؽ السمػ الطـؾ -د .                   ك نو لش  دار -ج   
 في أي الجسل اآلتية جاءت )ال( حخؼ عصف ؟ .ٖ

 س  وفؾز السجّد ا السيسل.                    إنّ  -ب        معش .      ، إفّ ا تحزفْ  - أ
                   .مؽ وزمل   فال ى دب لو -د    .ا يشفو الشدـ بعد فؾات اوكاف -ج   

 ثانياا: األسئمة السقالية: 

 ؤاؿػػػػػػالد سشة الػركد

ٕٜٓٔ 

  :اضبط أكاخخ ما تحتو خط -ٔ
  غطرة . مدارس المية ج مع ٍت ، ا السد جد فت الدكلة اإلك نو 

 مّثل لسا يأتي: -ٕ
 ا الش فية            -ب                  اـ تفطد السمػ   - أ

 بّيغ نػع الالـ في الجسمتيغ اآلتيتيغ : -ٖ
 لعمّت أثةُّ أ دق ئت إلّت. -ب               .لعمّت كت ٌب  شدب - أ

 أجب بحدب السصمػب :اقخأ الجسل اآلتية ثع  -ٗ
 ا ...... ُمدر ة و  ف طسة. )امأل الفراغ ب لريغة السش  كة مؽ الفعل وسذت(

 أعخب ما تحتو خط : -٘
 . الكدػؿإنسا يشجح السجّج ال      
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 البػمة في غخفة بعيجة عشػاف الجرس:
 http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=487 الخابط:

 

 أكالا: أسئمة اختخ اإلجابة الرحيحة: 

 ؤاؿػػػػالد سشة الػركد

ٕٜٓٔ 

 )كأشار إلييا بعيشيو تجاىشا أنا كأخػتي ( ؟ :ما داللة قػؿ غداف كشفاني عغ كالجه .ٔ
 .إ ف   السددس  ؽ غد ف كإ ؾتو -ب   ـ السح فغة  مو غد ف كإ ؾتوالظمة مؽ او - أ

 .طمة لف السددس ب س ش  -د                  .إفراغ السددس مؽ الر  ص  -ج
 إالـَ رمدت )البػمة( في قرة غداف كتفاني ؟ .ٕ

 المجؾ  كالتذّرد -ب             سال  ااثتالؿ   - أ
 التف ؤؿ كاا تكذ ر -د         الذؤـ كالخراب        -ج   
 ( ؟جيجاا شا نعخؼ بعزشا إالـَ يذيخ قػؿ الكاتب عغ البػمة: )كبجا لي أنّ  .ٖ

 ي    ئفة مشو    أنّ  -ب               و وعرفي  فعالً أنّ  - أ
 الفمدظطشت معت د  مو ال ؤس أفّ  -د          ي  ليدو  ؾرة  أنّ   -ج    
 ؟عساؿ غداف كشفانيأآلتية ليدت مغ أي مغ ا .ٗ

              إلو ثيف   ئدٌ  -ب           أـ  عد            - أ
 ةدف تر فمدظطشيّ  -لكؼ                 دم  تكّ و   -ج   

 ثانياا: األسئمة السقالية: 

 الدؤاؿ سشة الػركد

ٕٜٓٔ 

 ثّع أجب عغ األسئمة التي تمييا: ،اقخأ الفقخة اآلتية مغ قرة )البػمة في غخفة بعيجة(أ( 
لشا   بعج ساعة مغ اليجػـ السباغت، تخاجع رجالشا، كانت جيشع قج صعجت إلى ضيخ قخيتشا، كبجا

: ثأّف الشجـػ أخحت تتداقط عمى بيػتشا، كقالت امخأُة مّخت تحت شباكشا تدحب جثة كىي تمي
 إنيع ُيقاِتمػف بالفؤكس .

 م  معشو الُسك ِغو ؟ -ٔ
 م  دالة قؾؿ الك تة : ك نو جيشؼ قد  عدت إلو عير قريتش  ؟ -ٕ
 متو ك ف رج ؿ ال رية ُو  ِتمؾف ب لفؤكس ؟ -ٖ
 عيرت كلُّ كاثدة مشي  . فت ال رة  ؾمت ف . كّض  أيؽ -ٗ
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 البحخ البديط عشػاف الجرس:
 http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/lesson/view?id=13511&t=v الخابط:

 

 أكالا: أسئمة اختخ اإلجابة الرحيحة: 

 الدؤاؿ سشة الػركد

ٕٜٓٔ 

 ؟ما الكمسة الدائجة في البيت -ٔ
 مشيع بألف، ككع بيت بجيػافعخ كع رجل    اس عشجي مثل بيػت الذّ كالشّ 

 )كؼ( الث نية -)كؼ( اوكلو      د -ج      الذعر    -ب         شدب - أ

 الفخاغ بسا يدتقيع الػزف كالسعشى: ءالكمسة السشاسبة لسل -ٕ
 ىَي األمػر كسا شاىجتيا دكٌؿ    مْغ سّخه زمٌغ ......... أزمافُ 

 آلَسْتوُ  -ج           َ ْتوُ  -أْثَزَنْتُو       ب - أ

 الفخاغ بسا يدتقيع الػزف كالسعشى: ءالكمسة السشاسبة لسل -ٖ
 خُ فَ ىػ الدّ  ضخّ  ي* .... مقامظ ف خاا فَ شى سَ الغِ  ِب ليذ ارتحالظ في كدْ 

 لكؽّ  -ج   لكْؽ        -كلكْؽ         ب - أ
 

 الدؤاؿ  سشة الػركد

ٕٕٓٓ 

 مغ البيتيغ اآلتييغ، كاذكخ تفعيالتو كبحخه العخكضي: بيتاا كاحجاا قّصع  -ٔ
 َكأْيَؽ م  ث زُه ق ركُف مؽ َذَىٍة                كَأْيَؽ   ٌد كشّداٌد كقحظ ُف؟ 

 مغ البيتيغ اآلتييغ، كاذكخ تفعيالتو كبحخه العخكضي: بيتاا كاحجاا قّصع  -ٕ
  َرؾا مؽ الرُّتةِ ال ُ  كأ مُغ الغ وةَ               مةِ فت الظَّ  مي  ِ  شت أِجدُّ إلو العَ د 

 مغ البيتيغ اآلتييغ، كاذكخ تفعيالتو كبحخه العخكضي: بيتاا كاحجاا قّصع  -ٖ
  َلُ جُ ي  الرَّ أيُّ  دا  ً كَ  ظطقُ تُ  لْ ىَ كَ                   لُ حِ تَ رْ مُ  ةَ كْ الرَّ  إفَّ  ةَ رَ يْ رَ ىُ  عْ دِّ ك 
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 هرافعاخ أهام ضوري غائةإجاتاخ درس: 
 أسئمة االختيار مغ متعجد:إجابات  أكالا:

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ مػضػع الجرس

 مخافعات أماـ ضسيخ غائب
 ذ بسس ر ة العشفمفّ التّ  أ(  ٔ
 اثت  ر العدك ليؼ ( د ٕ

 

 :إجابة األسئمة السقالية: ثانياا 

 اإلجابة الشسػذجية رقع الدؤاؿ

كقد غ ب ضسطرىؼ، كمؽ وغْة ضسطر ا وح  ة نفدو، كا يزْف  ةُوغير العشؾاف ال ز  ٔ
 أفع لو، كىؤا  ال ز ة ان  دكا ومر أ ي دىؼ العد ريطؽ، فمؼ وح سؾا بعدالة كنزاىة.

 

 

 إجاتاخ درس: وصٍح الجئ
 االختيار مغ متعجد:أكالا: إجابات أسئمة 

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ مػضػع الجرس

 ك ية اجئ
 نيت ( ب ٔ

 تدوؼ الشغر  أ(  ٕ

 انتي ؤه مؽ دفؽ أ يو ( ب ٖ

 :إجابة األسئمة السقالية: ثانياا 

 اإلجابة الشسػذجية رقع الدؤاؿ

ٔ 

 .يدؿَّ  مو أنو لؼ و ؽ لدوو كقو لي ّفشو ، ككفلػ يدّؿ  مو أنو قزو شيطداً  -ٔ
، فؾ ف لش   ً و كقف  مو مع ن ة الالجئ كشرح تف  طمي  كس  لؾ أنو   شي  كاقعونّ نعؼ،  -ٕ

الس ضت الجسطل فت الؾطؽ، كتدّرج  ش  لشع يؽ معو لؾث ت مؽ السع ن ة إب ف الشككة كم  
 لألجي ؿ ال  دمة مؽ  الؿ ا شو . الح ضر   ر الؾ ية التت تركي بعدى ، ليرل  ش  إلو 
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 اإلجابة الشسػذجية رقع الدؤاؿ

ٕ 
 ، كا تعرؼ متو ككيف الخالص؟ كتحّؽ و ش ئو.وني  رأت  مف اوفق طيف ً -ٔ
 .:  ي ؿ شفا:  ظر كرائحة ، طيف ً  -ٕ
 الخالص مؽ ااثتالؿ كرجؾع أىمي  إلطي  . -ٗ

 

 املعانً النحىٌح لـ )ال( و)الالم(هن إجاتاخ درس: 
 أكالا: إجابات أسئمة االختيار مغ متعجد:

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ مػضػع الجرس

 مؽ السع نت الشحؾية لػ )ا( ك)الالـ(
 لسّ ة  طر الكالد  ( د ٔ

 كلوكلآل رة  طٌر لػ مؽ او  أ(  ٕ

 س  وفؾز السجّد ا السيسلإنّ  ( ب ٖ

 :إجابة األسئمة السقالية: ثانياا 

 اإلجابة الشسػذجية رقع الدؤاؿ

  ر ك ف مشرؾب ب لكدرة وني  جسو  التت إ را ي مدارَس، ونو معظؾؼ  مو )ج مع ت(  ٔ
 مؤنا   لؼ.

 .، اورض لش ض(هلل م  فت الدس كات كاور ) - أ ٕ
 ا وحةُّ   الجير ب لدؾ .  - ب

 .أم  الالـ الث نية )اـ اا تدا ( ،الالـ اوكلو )ج ّرة( ٖ
 تسشِ  ٗ
 ا ؼ معظؾؼ  مو )السجّد( مرفؾع ك المة رفعو الزّسة الغ ىرة . ٘
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 الثىهح يف غرفح تعٍدجإجاتاخ درس: 
 أكالا: إجابات أسئمة االختيار مغ متعجد:

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ مػضػع الجرس

 ال ؾمة فت غرفة بعطدة

 .ـ السح فغة  مو غد ف كإ ؾتوالظمة مؽ او أ(  ٔ
 .الذؤـ كالخراب ( ج ٕ
 .أّنو وعرفي  فعالً  ( أ ٖ
 .ةدف تر فمدظطشيّ  ( د ٗ

 

 :إجابة األسئمة السقالية: ثانياا 

 اإلجابة الشسػذجية رقع الدؤاؿ

ٔ 

 السف جئ-ٔ
 دالة  مو اشتداد السعركة كشرا تي  . -ٕ
 .م  فت جؾفي ( ال ش دؽ كيّتز  ذلػ مؽ قؾلو )تتبيأ  شدقطتو كلّ  ةذ طر  د شدم  تشف -ٖ
 الث نية: فت السجمة اليشدوة. ،جرةيفت الشككة ق ل ال :اوكلو -ٗ

 

 

 الثحر الثسٍطإجاتاخ درس: 
 أكالا: إجابات أسئمة االختيار مغ متعجد:

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ مػضػع الجرس

 الكحر الكديط
  شدب ( أ ٔ
   َ ْتوُ  ( ب ٕ
 كلكؽْ  ( أ ٖ
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تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 اللغة العربٌة/ المبحث العلمً/ الفرع   
اإلدارة العامة لإلشراف 

 والتأهٌل التربوي

 :إجابة األسئمة السقالية: ثانياا 

 

 

 

 

 

 

 اإلجابة الشسػذجية رقع الدؤاؿ

ٔ 

 بغ ذ  ق  قا رك ف مغ حا  ز ىػ ك  أي  ف  ما
  -ب ب  -ب  - -  -ب  -  -ب   –ب 

 َفِعُمؽْ  مدتفعمؽ ف  مؽ ُمَتْفِعمؽ
 شا  ني دا دف ك قح شج ك   دف ك أي  ف عا

 - -  -ب  - -  -ب  - -ب  –ب 
 َفْعُمؽْ  مدتفعمؽ ف  مؽ مؽُمَتْفعِ 

 اإلجابة الشسػذجية رقع الدؤاؿ

ٕ 

 بي ؿ  ط  فط يا ء   لع د  إ  لل جج دع  ني أ 
 - بب  -ب  - - -ب ب  -ب  - -

 َفِعُمؽْ  مدتفعمؽ َفِعمؽ مدتفعمؽ
 بي ت ر نخ ـ كى  قز غا ي تل ؿ غل بأك 

 -ب ب  -ب  - - -ب  - -ب  –ب 
 َفِعُمؽْ  مدتفعمؽ ف  مؽ ُمَتْفِعمؽ

 اإلجابة الشسػذجية رقع الدؤاؿ

ٖ 

 لػ   ت ح  خم نخ رؾ ب    إف ر  ة  كد  دع  ق  ري 
 - بب  -ب  - -   -ب ب  -ب  - -

 َفِعُمؽْ  مدتفعمؽ َفِعمؽ مدتفعمؽ
 لػ ر ج  ىخ أي ي عغ  ؽ  ك دا شي  ك ىل ت

 -ب ب   -ب  - - -ب ب  -ب  –ب 
 َفِعُمؽْ  مدتفعمؽ َفِعمؽ ُمَتْفِعمؽ


