
 

 دولـــــــــــة فمدـــــــــــصيغ
 عميعخبية والتّ وزارة التّ 

 / الخميلعميعخبية والتّ ة التّ مجيخيّ 
      الػرقة األولى:السصالعة والقػاعج والّتعبيخ  

 
 

 . ونرف ساعتان :مّجة االمتحان 
 عذخ/األكاديسّي.اني ف:الثّ الّر  
 مٕٕٔٓ/ٕٔ/ ٕٔ :  اريخالتّ  
 عالمة.(ٓٓٔمجسػع العالمات : ) 

 ةاالمتحان السػّحج في المغة العخبيّ 
--------------------------------------------------------------------------------------  

  ( ةعالمٕٓ) : ّولؤال ال الدّ 
  اختخ رمد اإلجابة الّرحيحة لسا يأتي ، ثّع انقميا إلى دفتخ إجابتظ: 
 الّمهن الدبّي اّلحي يشتسي إليو كتاب ) السداكين ( ؟.ما ٔ
 د.مدخحّية.              .  قّرة قريخة ج.               ب.رسالة.               .    رواية أ.   
 فيَم تكسن خطهرة مهاقع الّتهاصل االجتساعّي؟.ٕ

 د.اعتسادىا الحّخية الّذخرّية.  دورىا االجتساعّي.        ج.  أ. تصّػرىا الّتقشّي.      ب. انتذارىا الّدخيع.          
 ماذا أفادت الّديادة في الكمسة السخطهطة في قهل عديد أباظة عمى لدان شيخ القزاة .ٖ

 فإن ضّشػا بو                 وقع القزاء فسا لو مغ مجفع؟ ،حمفا استػىبي       
 د.السذاركة.   ج. السصاوعة.                  ب. الّصمب.                 .        االستقبالأ.     

َلْت َلُكْم َأْنُفُدُكْم َأْمخًا َفَرْبٌخ َجِسيلٌ .عمى لدان َمن ِمن النبياء قيمت ىحه اآلية الكخيسة:"ٗ  "؟َبْل َسهَّ
 د.يػسف عميو الّدالم.    سحق عميو الّدالم.      ب.إبخاهيع عميو الّدالم.     ج.إأ.يعقػب عميو الّدالم.      

 .عالَم يجّل قهل الّذاعخ  : أنا جحر يشاغي عسق ىحي الرض؟٘
                          .الكالم مشاجاةد.     .       االرتباط باألرضج.ب.قّػة الجحر.               .    األرض الخربةأ.    

 ؟الّشثخّية.أّي اآلتية من أعسال عبج الّمطيف عقل ٙ
 د.البالد شمبت أىميا.      ج.شجخة الّجّر.                أ.أّنات حائخة .           ب.شػاشئ القسخ.         

 أّي الكمسات اآلتية مسشهعة من الّرخف لدببين ؟ .ٚ  
 .ميداء .د             .     ُعَطساء  .ج  .                ُصغخى .ب    .          قػاريخ .أ      
 ؟أّي من الكمسات اآلتية لم يحجث فييا إعالل. ٛ
 .الّرحائفد.   .                 الفزاءج.                .الّدساءب.              . السدائل .أ   
 ما الجسمة اّلتي اشتسمت عمى اسم فعل ؟.ٜ
كأ.    .َسساِع لػالجيظد.  .    )إّن إبخاهيع لحميع أّواٌه مشيب(ج..        حّي الفائدَ ب.       .    حاِذر عجوَّ

  ؟ما الكمسة السشاسبة عخوضّيا لسلء الفخاغ في البيت الّذعخيّ .ٓٔ
 ما كانػا   ----أتى عمى الكلِّ أْمٌخ ال مَخدَّ لُو               حّتى َقَزػا فكأنَّ           
  .األنامَ د.               .          البَذخَ  ج.     .        القْػمَ  ب.       .        األْكػانَ  أ.   
 

 (٘مغ  ٔالّرفحة  )                                         
 
 



 الّرفحة الّثانية 
 (ةعالمٕٔ) :  ّثانيؤال الالدّ 
 عن السئمة التي تمييا : ، ثّم أجب اآليات الكخيسة من سهرة يهسف اقخأأ.

ْت َقِسيَرُو ِمْغ ُدُبٍخ َوَأْلَفَيا َسيَِّجَىا َلَجى اْلَباِب َقاَلْت َما َجَداُء َمْغ َأَراَد قال تعالى :"  ِإالَّ َأْن  ُسػًءاِبَأْىِمَظ َواْسَتَبَقا اْلَباَب َوَقجَّ
َنْفِدي َوَشِيَج َشاِىٌج ِمْغ أَْىِمَيا ِإْن َكاَن َقِسيُرُو ُقجَّ ِمْغ ُقُبٍل َفَرَجَقْت َوُىَػ  َقاَل ِىَي َراَوَدْتِشي َعغْ  (ٕ٘)ُيْدَجَغ َأْو َعَحاٌب َأِليٌع 

اِدِقيَغ  (ٕٙ) ِمَغ اْلَكاِذِبيغَ  َفَمسَّا َرَأى َقِسيَرُو ُقجَّ ِمْغ ُدُبٍخ َقاَل ِإنَُّو  (ٕٚ)َوِإْن َكاَن َقِسيُرُو ُقجَّ ِمْغ ُدُبٍخ َفَكَحَبْت َوُىَػ ِمَغ الرَّ
 ".(ٜٕ)أَْعِخْض َعْغ َىَحا َواْسَتْغِفِخي ِلَحْنِبِظ ِإنَِّظ ُكْشِت ِمَغ اْلَخاِشِئيَغ  ُيػُسفُ  (ٕٛ)ِمْغ َكْيِجُكغَّ ِإنَّ َكْيَجُكغَّ َعِطيٌع 

 )عالمة(                                      ف عميو الّدالم.العديد إيقاعيا بيػس امخأة  بّيغ العقػبة اّلتي اقتخحْت  .ٔ
 )عالمة(                                           ".ُيػُسُف أَْعِخْض َعْغ َىَحا حّجد شخفّي الحػار في قػلو تعالى :" .ٕ
 ()عالمة                                    في سػرة يػسف مّختيغ، بّيغ رمدّيتو في كّل مّخة . القسيز( )ورد ذكخ .ٖ
( )عالمتان      .والسعشى الّرخفّي لمّثانية ،األولى إعخاب اكتب ،(عطيع ،يػسف) الكمستانفي اآليات الّدابقة وردت  .ٗ
 )عالمة(                                   ؟ اآلياتعمى َمغ يعػد الّزسيخ السّترل في الفعل ) ألفيا( الػارد في  .٘

 تي تمييا:عن السئمة الّ  ، ثّم أجب (كم حياة ستعيرالفقخة اآلتية من )اقخأ  ب.
 ،عبارة واحجة، لكانت ىحه العبارةب آدم سؤال يحسل مغ البخاءة قجر ما يحسل مغ الخبث! فمػ كان إلبميذ أن يغػي أبشاء

وىػ يؤّكج أّن حياة واحجة ستعيذيا  ؟الّشفذ، ولع السع واألثخة وحّب ويمقي في قمػبيع بحرة الصّ  فيفتح ليع بّػابة الّذيػة،
  ...(يجب أاّل تحىب هباء

 ما الّدؤال السقرػد في الفقخة  الّدابقة ؟                                                               )عالمة( .ٔ
 )عالمة(                              مغ خالل ىحا الّدؤال ؟            إلبميذ أن يغػي أبشاء آدمكيف يسكغ  .ٕ
 ()عالمتان           ( .          ويمقي في قمػبيع بحرة الّصسع واألثخة وحّب الّشفذ )عبارة وّضح الّرػرة الفّشّية في .ٖ
 ( )عالمة                                                استخخج محّدشا بجيعّيا مغ الفقخة الّدابقة واكتب نػعو .. ٗ
 .                                                                )عالمة (ةابقالدّ  فقخة. أعخب ما تحتو خّط في ال٘
 

 ( ةعالم٘ٔ): الّثالثؤال الدّ 
 تي تميو:عن السئمة الّ  بالّشّز اآلتي ، ثّم أج أأ.اقخ 

 ،، وىػ يحسل معشى الّرفح والحمعبس الّجماء اّلحي يغّحي شخاييشيان ، فيػمح أحج مقّػمات الّدمع السجتسعيّ يعّج الّتدا 
تدامح الكبيخ مع  ولمّتدامح ضخوب شّتى، مشيا : ، والقجرة عمى العفػ مع الّتأكيج عمى عجم الّتياون في حقػق األفخاد

الّخسػل الكخيع في قػلو :"رحع  وىحا ما أّكج عميو ،ورّب العسل مع عّسالو واألب مع أبشائو، والّخجل مع زوجتو،، الّرغيخ
جّػا مغ الّدعادة سيغسخ  ومتى التدم أفخاد السجتسع بالّتدامح فإنّ  .باع ، وإذا اشتخى ، وإذا اقتزى( إذا سسحاهللا رجال 

ويشتذخ العجل. وأّما عمى صعيج األمع والّذعػب فإّن خمق الّتدامح ىػ الّزسان  ، فتقػى روابط السحّبة بيشيع،حياتيع
 قخارىا ورقّييا، وسبب ميّع في نيزتيا وعّدتيا .   الست

 )عالمتان(                                          ما أشكال الّتدامح بيغ األفخاد كسا ورد في الّشّز الّدابق؟ .ٔ
 )عالمة(                                    بساذا يجب أن يّترف خمق الّتدامح كي ال يتحّػل إلى سحاجة ؟ .ٕ
 

 ( ٘مغ  ٕ) الّرفحة                                          
 



 الّرفحة الّثالثة
 )عالمة(     . وّضح أثخ الّتدامح عمى األمع والّذعػب .                                                    ٖ   
 )عالمة(                      ؟في الّشّز  قػلو عميو الّدالم كيف شّجع الّخسػل الكخيع عمى الّتدامح مغ خالل .ٗ  
 )عالمة(                             فإّن جّػا مغ الّدعادة سيغسخ حياتيع(. في عبارة ) جسال الّترػيخ . وّضحْ ٘  
 )عالمة(  . أعخب ما تحتو خّط في الّشّز الّدابق .                                                          ٙ  
  ()عالمة                                                          استخخج مغ الّشّز الّدابق أسمػب شخط . .ٚ  

 عن السئمة اآلتية :أجب  دروس السطالعة ،من خالل دراستك  ب.
 )عالمتان(                    .صل االجتساعّي خمف أسساء مدتعارةااختباء بعس الّشاشصيغ عمى مػاقع الّتػ عّمل  .ٔ
 )عالمتان(                                                    كيف يعسل االحتالل عمى تذػيو جغخافّية القجس؟ .ٕ
 )عالمة(                                           اّلتي مّثمت تحّػال في حياة دوستيفدكي؟ ما الّمحطة الحاسسة .ٖ
 )عالمتان(      .إلى أّي درجة نجح عديد أباضة في تػضيف عشرخ الحػار إليرال رسالتو في مدخحّيتو  وّضحْ  .ٗ
 

 (ةعالمٓٔ) :  ّخابعؤال الالدّ 
 تي تمييا :ثّم أجب عن السئمة الّ  ،قريجة )رسالة إلى صجيق قجيم (اقخأ السطخ الّذعخّية اآلتية من أ.

 فتػرق في شفاه الحقل أغشية وتددىخ         
 فتجتسع العحارى والّدىػر         
 الّصيخ واألبقار واألغشام         
 في عخس السداء بيا وتحتفل         

 أحّغ إلى شفػلتشا فدْحُخ روائيا ثسل    
 شا الّخيح تقادم عيجىا ..كأّنا ما رسسْ     
 تدخق خزخة الّديتػن     
 الجبل  في الػادي اّلحي قج ضّسوُ     
 

 ()عالمة     . اذكخ مطاىخ الجسال والّذعػر بالفخح كسا ورد في األسصخ الّذعخّية الّدابقة .                     ٔ  
 )عالمة(                                                                 ؟ الّشّز الّدابق فيالّذاعخ  . إالَم يحغّ ٕ  
 (عالمة)     كسا ورد في القريجة .                                  ل بيغ الّذاعخ وصجيقو.عّمل اختالف الّدبُ ٖ  
 )عالمة(     يا( .                                             سع اليسدة عمى نبخة في كمسة )روائاكتب سبب ر .ٗ  
 

  عن السئمة التي تمييا: أجب(، ثّم رام هللاالبيات الّذعخّية اآلتية من قريجة ) اقخأب.
 ضـــــــــــــػء عمـــــــــــــى كتـــــــــــــف الســـــــــــــالك ودمعـــــــــــــة

 

 وبــــــــــــــــــــــــــــــال مجّرعــــــــــــــــــــــــــــــة وقائــــــــــــــــــــــــــــــج حسمــــــــــــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــع يشترـــــــــــــخ كـــــــــــــحبا ولـــــــــــــع ييـــــــــــــدم ولـــــــــــــع   ل
 

 

 البــــــــــــــــــــارود شفــــــــــــــــــــل َقبمــــــــــــــــــــويفصــــــــــــــــــــع عمــــــــــــــــــــى             

 لــــــــــــــــــجماء شفــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــػارع غــــــــــــــــــّدة 

  

ـــــــــــــــــــــع الّرـــــــــــــــــــــالة فكـــــــــــــــــــــّل شفـــــــــــــــــــــلٍ    ِقبمـــــــــــــــــــــة أق
 ؟             )عالمة( كسا ضيخ في األبيات بساذا يختمف الّصفل الفمدصيشّي عغ بقّية األشفال اّلحيغ ولجوا َقبمو. ٔ 

 )عالمة(                       الّثانية . البارود(، اكتب األصل الّمغػّي لألولى ، ومفخد، أِقع وردت الكمستان ). ٕ
 )عالمة(    ؟                                      األبيات  ىحه في اّلتي سيصخت عمى الّذاعخما العاشفة . ٖ   
 (عالماتٖ)     يا مغ ىحه القريجة .                                          أبيات أخخى تحفط ثالثة اكتب. ٗ   

 ( ٘مغ  ٖ) الّرفحة                                       
 



 
 الّرفحة الّخابعة

 
 (عالماتٜالّدؤال الخامذ : )

     :تي تميوعن السئمة الّ  ب، ثّم أج اآلتيالّذعخّي الّشّز  أاقخ أ.     
 يـــــــــــــــا مـــــــــــــــغ ُوِلــــــــــــــــجَت فأشـــــــــــــــخَقْت بخبػعشــــــــــــــــا

 

 نفحـــــــــــــــــــــــاُت نـــــــــــــــــــــــػرك وانجمـــــــــــــــــــــــى اإلضـــــــــــــــــــــــالمُ  

 رحــــــــــاب السرــــــــــصفىكيــــــــــف الــــــــــّجخػل إلــــــــــى  
 

 

 جدــــــــــــــــــــــــامُ والــــــــــــــــــــــــّشفذ حيــــــــــــــــــــــــخى والــــــــــــــــــــــــّحنػب             

ــــــــــــــــف قرــــــــــــــــيجة  ــــــــــــــــُف أل  مــــــــــــــــاذا أقــــــــــــــــػل وأل

  

ـــــــــــــــــــــــــالمُ  عرـــــــــــــــــــــــــساء  ـــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــّصخت أق  قبم
ـــــــــــــــــى وقفـــــــــــــــــُت أمـــــــــــــــــام قبـــــــــــــــــخك   ـــــــــــــــــاحّت    باكي

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجّفق اإلحدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس واإلليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ    فت
  

 )عالمة(                                                                          ما الفكخة العاّمة لمقريجة ؟ .ٔ
 )عالمة(                                                                مّع يعاني الّذاعخ في البيت الّثاني ؟ .ٕ
 )عالمة(                                        كسا ضيخ في األبيات؟ وأحاسيدو متى تجّفقت مذاعخ الّذاعخ .ٖ
 (متان)عال                  . ب الّثانيةاعخ إ ، و ألولى ل اكتب الػزن الّرخفيّ  وردت الكمستان )السرصفى ، باكيا ( .ٗ
 )عالمة(                                         . وبّيغ سبب مشعو، خخج مغ األبيات مسشػعا مغ الّرخفاست .٘
 

 عالمات(ٖ)        ، وبحخه العخوضّي:                       واذكخ تفعيالتو ين اآلتيين،البيتبيتا واحجا من ب.قّطع 
 خُ شاَء لْع يْغمُو السيْ صِب الحدْ خْ يَ  ومغْ        شا     فػسُ عميشا في السعالي نُ  يػنُ . تَ ٔ
  اباـــَوش ِبِو   اَل الدَّمانُ ــش  َوإنْ    ُيصػى                  َسػَف   اِط َعيرٍ ــوكلُّ ِبد .ٕ
 

 (عالماتٜ: ) الّدؤال الّدادس
 :اعن السئمة التي تميي ثّم أجب،   ةاآلتي الفقخة اقخأ

 وقج اصصفّ  ، خزخاءويتخاّص الّشخيل عمى حاّفة أرض وتثسخ األشجار،  ، الػرود تدىختحت زرقة الّدساء الّرافية 
تدابق كأّنيا تميػ وتمعب ويْ  بخاءة الّصفػلة ليػم ججيج مبيج ومذخق ، وعمى سصح ىحه الحجائق تديخ  استعجادابثبات 

 .ددان بقمػب كالّجرر وعالع مُ  اليل،فسا الّصفػلة إاّل ربيع وأك ،ساء في صفائيا ، واألرض في جساليا زرقة الدّ 
   عالمات(ٗ)                                                                                :الفقخة.استخخج مغ ٔ
 و.ثّع وّضح*مسشػعا مغ الّرخف جّخ بكدخة.         *كمسة فييا إبجال             اسع فعل .*  
 )عالمتان(                                                                              ما تحتو خّط . .أعخبٕ
 (عالمتان)                                                               .(صفائيا وّضح اإلعالل في كمسة ) .ٖ
 )عالمة(                             (؟ وأكاليلفسا الّصفػلة إاّل ربيع  ).اضبط الكمسة اّلتي تحتيا خّط في العبارةٗ
 

 ( ٘مغ  ٗ) الّرفحة                                          
 
 



 الّرفحة الخامدة
 ( اتعالمٓٔ) : بعالّداؤال الدّ 
 
 
                                              عالمات(ٙ)                                          :  الّتام  ، مع الّزبط بجسمة مفيجة لكّل مّسا يأتي .مّثلٔأ.   
          اسع فعل بسعشى )اسكْت(.*         
 .كمسة ُقمبت فييا الياء واوا *         

 *عمسا مسشػعا مغ الّرخف عمى وزن الفعل.         
    
 عالمات(ٗ)                                                                الّشحهّية اآلتية :الخطاء  .صّهبٕ    

 . لتأخيخ الصمبِة الستكّخر  تعّيج السجيُخ عمى إوجاِد حلّ  *         
 .َسخعاَن انقزاِء األّياِم بحمػىا ومّخىا *         
 ُيعّج ابُغ ماجَة  أحَج رواِة األحاديَث الشبػّيَة. *         
 

 عالمات( ٚ)ثّم أجب عن السطمهب أمام كّل مشيا :                                      .اقخأ الجسل اآلتية ،ٔب.
 .( بفتحة(الّذيجاء)صياغة العبارة بحيث تجخّ  أِعج)                 .في سبيل الحّخّية  الّذيجاءنزال  عّطستُ  *      
 .(وّضح اإلعالل في الكمسة السخصػشة )               .           ال اإلششاب اإليجازحّب أسمػب أُ  *      
 ما تحتو خّط (. اضبط )        . سالحدغ أخالقي يشالو  محسػد  يغعمى الّصالب أثشيتُ  *      
 (.وما الّجليل؟ ؟ ما أصل األلف فيسا تحتو خطّ  )               .    السكػاة ال غشى في كّل بيت عغ استخجام  *      

 
 عالمات(ٖ)                         إعخابا تاّما:                             فيسا يأتي  .أعخب ما تحتو خطّ ٕ
 ". معجودةٍ  دراىعوشَخوه بثسغ بخذ  * قال تعالى :"      
  ".وال تشيخىسا أفٍّ  فال تقل ليسا قال تعالى:" *      

 .  أحسقال ُيشِكخ فزل العخب قجيسا في عمع الفمظ إاّل *       
  

 ة(عالم ٔ٘: )  الّثامنؤال الدّ 
 : السهضهعات اآلتيةمن  مهضهع واحج فقطاكتب في    
 .بشبأ فتبّيشػا أن تريبػا قػما بجيالة فتربحػا عمى ما فعمتع نادميغ" جاءكع فاسقٌ  إنْ  قال تعالى:" .ٔ    
 .حػار بيغ معّمع وشبيب حػل مداىسة كّل مشيسا في خجمة السجتسع  .ٕ    
 . ّيتو، وانترخ عمى سّجانو بعج خػضو إضخابا قاسيا عغ الّصعام ة سجيغ فمدصيشّي انتدع حخّ قّر  .ٖ    
 

 انتيت السئمة                                       
 ( ٘مغ  ٘) الّرفحة                                           

 منهما فقط. فرع واحدأ ، ب(، وعلى الّطالة أن يجية عه  يتكّىن هذا الّسؤال مه فرعيه )مالحظة : 


