
 

1 

 امتحان كفاءة يف اللغة العربّية للمتقّدمني بطلب عمل للّتعليم
 2017ر ايأ

 .ثالث ساعات: ناالمتحامّدة   .أ

 

 :مبنى النموذج  .ب 
 

 :في هذا النموذج ثالثة فصول

  فهم المقروء - الفصل األّول
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 .ال توجد :مواّد مساعدة يُسمح استعمالها  .جـ

 

 :تعليمات خاّصة .د
 .متعّددة الخيارات يحتوي الفصالن األّول والثاني على أسئلة

 .أِشر إلى جميع إجاباتك على نموذج االمتحان في األماكن المخّصصة لذلك
من بين الموضوَعتَْين  واحدة   فصل التعبير الكتابّي. في هذا الفصل عليك اختيار موضوعة  الفصل الثالث هو 

في دفتر االمتحان. الممتَحن الذي سيكتب الموضوعة بقلم  بقلم حبر فقط المقترَحتَْين، والكتابة عنها

 .امتحانهر دفت لن يُفَحص رصاص

 
 

 

 التوجيهات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة المذّكر لكنّها موّجهة للممتَحنات وللممتَحنين على حّد سواء.

 

 نرجو لك النجاح!
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 الفصل األّول
 فهم املقروء 

 15-1األسئلة  مجيعِجب عن ِاقَرأ النّص التايل، مثّ أَ 

  ذايت أكون أن أريد

 صديقيت تتابع. احلياة على إقباهلا غمرة يف وهي صديقايت إحدى قالته ما هذا" غري ال فقط ...ذايت كونَ أ أن أريد"

 أبشكالَ  رهاونكرَّ األخطاء يف نقع اَدائمَ  كيف، نعرف ال لكنّنا أصدقاءَ  من حويل من مجيع يريده ما وهذا: "ابستياءَ 

 يساعدان أو نفعل، ماذا خيربان أحد ال لكن اتناشخصيَّ" حتليل" يف فَ سرَ ويَ  كشبابَ  حالتنا يصف من هناك اودائمَ  ،خمتلفةَ 

 طريقتنا علينا5 ليتَ  سخيفةَ  اتَ وإيديولوجيَّ قةَ سبَ مَ  أحكامَ  بدون ذواتنا حتقيق لنستطيع احقَ  الصحيحة الطرق نسلك كيف

 ال الكثريين أنَّ وذاك هذا من األسوأ خل،إ…و املوسيقيَّ وذوقنا بل ولباسنا كالمنا طريقة وحّتَ والسلوك التفكري يف

 حبور منبَينضَ  ال ججَ حَ  بسيل نريد ما فعل من الوسائل ةبكافَّ مينعوننا بل رؤوسنا فوق ريننظَّ مَ  يكونوا أبن فقط يكتفون

 ".…جيوز وال جيوز والذي ،واحلالل واحلرام والعيب ،والتقاليد العادات

 أّدت مشاهبةَ  ةَ واجتماعيَّ ةَ نفسيَّ اظروفَ  يعيشون الذين الشباب من كثريَ  حال لسان فهو صديقيت حديث طال وإن

 العلمّية، األفكار ببعض سنستعني املقال هذا يف. واملطلوب الواعي شكله وغياب الشباب لدى الذات مفهوم هتشوَ  إىل

 قد بسيطةَ  علمّيةَ  معطياتَ  على للوقوف وإّّنا العزيزة، صديقيت تعبري حدَّ على" الرؤوس فوق التنظري" بغرض ليس10

 .واعيةَ  عقالنّيةَ  بطريقةَ  لديه ةَ إجيابيَّ ذاتَ  لبناء الساعي الشباب تساعد

: املنطقّية القاعدة تقول ما حبسب وذلك وأبعاده، الذات مفهوم معىنَال َأوَّ ندرك أن جيب فاعلةَ  إجيابّيةَ  ذاتَ  لبناء

 أيَ  لنفسه، إدراكه على الفرد يطلقه وصفَ  هأبنَّ الذات مفهوم في عرَ  .صحيحة نتائج إىل تؤّدي الصحيحة املقّدمات

 ورغباته، ومشاعره معتقداته عن عربّ َي َ وكيف حياته، يف أدوارَ  من به يقوم وما ومساهتا، وشخصيّته جسده عن انطباعاته

 اإلنسان يف لثَّ وتَ  ،(نفسي( )يل( )أان) كلمات تتضّمنه ما كلَّ تشمل فالذات. ومسؤوال َ ارَ حَ  يكون أن يف وحّقه15

 .ألانه مدركَ  بشريَّ  ككائنَ  جتربته وخالصة جوهره
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 كلَّ فيصبح هبا، امللتصق هأمَّ عن استقالليّته إثبات مبحاولة اتدرجييَ  الطفل يبدأ الرضاعة مرحلة يف أظفاره نعومة منذ

 النمائيَّ مسارها االستقاللّية هذه تتابع. الكثرية األطفال تعبريات حسب -...أان ...حلايل ...لوحدي -فعله مبقدوره شيء

 ليكون20 الفرد يصل املرحلة هذه هناية ومع النسيّب، باتالثَّ منحى الشباب سنَّ يف ولتنحو املراهقة يفاَحادَ  اطابعَ  خذلتتَ 

 عن ابعيدَ  احلقيقيَّ بشكلها وإدراكها ،جهةَ  من ذاته بناء يف املختلفة العوامل من كثريَ  جانب إىل اشخصيَ  ساهم قد

 .أخرى جهةَ  من التشويه

 وصف وتعين -الذات وصف :هيَو ،للذات انتمكوَّ  عدة وجود على( Fitts) فيتس عند الذات مفهوم يقوم

 رأي وهي -اجلسميّة الذات ،لسلوكه الفرد تقّبل مدى على دلَّاليتَتَو -يّةــــالسلوك الذات ،هو يراها كما لنفسه الفرد

 األخالق مع الفرد عالقة وتشمل -اخللقيّة املعنويّة الذات ،يتقنها اليت واملهارات ّيةالصحَّ وحالته جسمه يف الفرد

 ،جسمه مناَجزءَ  ابعتبارها هلا وتقييمه الشخصّية بقيمته الفرد شعور وتبنّيَ -الشخصيّة الذات ،السائدة االجتماعّية25

 الفرد إدراك -اإلمجاليّة الذاتو أسرته أفراد مع لتعامله نتيجةَ  لذاته إدراكه وطريقة أسرته مع الفرد عالقة -األسريّة الذات

 .ابآلخر عالقته خالل من لذاته

 األهمَّ. خرآلا بعضها ويرفض منها البعض يقبل وقد كّلها، أو منهااَجزءَ  الفرد يعي قد اختالفها على انتاملكوَّ  هذه

 يتم30َّ ال وذلك. معها ويتصاحل ذاته ليتقّبل لنفسه، وخيتار هو يرغب كما صقلها كيفّية يف دوره يدرك أن وذاك هذا من

 احلديث عن أمهّيةَ  يقلَّ ال أمرَ  الذات مع واحلديث الداخليَّ( املونولوج)ـــف وحيّدثها، نفسه مرآة يف النظر إىل املرء يعمد مل ما

 .نفسه خبفااي األعرف ألنّه شاء إن روحه طبيب هو إنسانَ  فكلَّ ،نفسيَّ  طبيبَ  إىل

 يفهم أن بعد إاّلَ حتديده يستطيع ال قد املرء يريده وما مّنا، واحدَ  كلَّ ريّ َحيَ  سؤالَ  إنسانَ  وجود معىن عن البحث إنَّ

 أن ميكن ذلك .به ويؤمن دهتفرَ  يدرك وكيف ويتمّيز، يبدع أن يستطيع وأين ميوله وحقيقة ميتلكها، اليت ومهاراته قدراته

 يف له،35 يصلح ال قد جملالَ  اختياره يف طاقتها من أكثر نفسه لمَّ حيَ  فال رهويطوَّ ميتلكه ما بفخرَ  املرء يقبل عندما يتمَّ

 االعتقادات نتيجة نْيَالالزمَ  والتقدير ةيَّاألمهَّ اآلن يوليه ال لكّنه آخر جمالَ  يفاَومبدعَ اَقَ خاّلَ يكون أن يستطيع أنّه حني

 اإلنسان حول األمور على سبقةمَ ـال واألحكام املعتقدات فتصحيح. ذهنه يف اجملتمع هايكرسَّ اليت أو حيملها اليت اخلاطئة

 .حوله من اجملتمع يريد كما ال واحتياجاته، رغباته مع ويتالءم يريد مبا مساره وتقّوم سلوكه تعديل يف تسهم
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 نظرته يف معها، التعامل يف وطريقته ،لنفسه نظرته يف سواء الفرد، تواجه اليت األمور من لكثريَ  النظرة تتغريَّ ابلتّايل

 على ناؤثَّري التعامل وأسلوب السلوك فطريقة. ومعطياهتا للحياة نظرته يف حّتَ أو معهم، التواصل وطريقة لآلخرين40

َانَ وتوازَ  اَوضوحَ  أكثر املشاعر كانت فكّلما. ككلَّ واالجتماعيَّ النفسيَّ املستوى على منهما نويتأثّرا املشاعرَو العواطف

 بناء عملّية مع رتافقةمَ ـال والعوامل الظروف كانت كّلما وهكذا. وعقالنّيةَ  منطقّيةَ  أكثر األفعال وردود األفعال كانت

 .مرضّيةَ  قدَ عَ  أو نفسّيةَ  أمراضَ  بدون ،اعاليَ  ويقّدروهنا ذواهتم يعون أفرادَ  يف امتميّـزَ  النتائج حصد كان ،إجيابّيةَ  الذات

 أعباء زايدة يف سهمت َ إشكالّياتَ  من ذلك يفرزه وما ،لديهم الذات قيمة تدينَّ شبابنا منه يعاين ما أسوأ ولعل45َّ

 الصعيد على الكاذبة ّدعاءاتاال عن عدا العيوب، وإخفاء صالنقَْ دقَ عَ  ةَ لتغطي الرامية للمحاوالت نتيجةَ  واألفراد اجملتمع

 أو أكثر األشخاص عطىي َ ما لكثرة حولنا شّوهةَ مَ  مداراتَ  من ذلك إىل وما املهيّن، إىلَوصوال َ واالجتماعيَّ الشخصيَّ

 ةَ يَّحقيق هيئاتَ  الواقع أرض على جند ال أنّنا كما. رسَ واألَ  األهل من الكثري حيلة قّلة ذلك كلَّإىلََ ي ضاف. قدرهم من أقلَّ

 والتلقني، احلفظ عقول لتصدير جامدةَ  قوالبَ  فاملدارس الفاعلة، الذات حتقيق على الشباب مساعدة يف سهمتَ 

 تسري ال أهّنا إّما فهي ،وهناك هنا ماتَ منظَّ من رذكَ ي َ قد ما بقّية أّما. زوالتميَ  لإلبداع قتلَ  ج،ر َحَ  وال ثدَّ حَ  واجلامعات50

 وفرديَّ  خاصَّ  بشكلَ  تسعى اليت واملراكز. رذكَ ي َ يكاد ال هاوأتثريَ  وحمدودةَ  ضّيقةَ  املستهدفة فئاهتا أنَّ أو ،علمّيةَ  ىخطَ  على

 ما اغالبَ  الذات، مع والتعامل التواصل فنون أو العصبّية غويّةاللَ  الربجمة كمراكز املختّصة، الدورات تقدمي يف للمساعدة

 الكايف املال امتالك الشباب أغلب يستطيع فال العلمّية، املّؤهالت منها بعضَ َامتلك إنَ  وحّتَ ،ةَ تسويقيَّ برامج تكون

 .الباهظة األسعار ذات براجمهاإىلَ لالنضمام

 من لنكون نسعى وحنن قدرها، حقَّ ويقّدروهنا وذواهتم نفسهمأل واعني ألفراداَجدَ  مجيلةَ  ّناذج هناك ابلتأكيد55

 تنتجه ما ونتناسى كثري اََمتفائلني نكون لن لكن! االستثناء وليس العامَّ النموذج هي تكون أن يف ونرغب ،الفئة هذه

 .أخرى أحياانَ  مةَ تقزَّ ومَ َأحياانَ  متضّخمةَ  ذواتَ  من جمتمعاتنا
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 برامجَللمختّصني.ََ .ج

 برامجَهدفهاَالربح.َ .د
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َكماَنستنتجهََةماَهوَموقفَالكاتبَ .13 َ?55-57 األسطرَحبسبحولَإمكانّيةَحتقيقَالشبابَذواهتم

 امَاجملتمعَابلوضع.ََاهتَّ .أ

 لَمعَالتحّفظ.التفاؤَ  .ب

 معَاألمل. الوعيَالتامَّ .ج

 النقدَالقاسيَللشباب.ََ .د

 

أحياًن   أحياًن  ومتقّزمة   ذوات متضّخمة  إّنَجمتمعاتناَتنتجَ"َ:ماَهيَالداللةَاليتَنستخلصهاَمنَقولَالكاتبةَ .14

َ?(57سطرَال"َ)أخرى

 َ.دائم اَالكفاءاتالقيمَالسائدةَيفَاجملتمعاتَتظلمَذويَ .أ

 الهتم.َََََََتقديرَاألفرادَلذواهتمَالَيتناسبَمعَقدراهتمَومؤهَّ .ب

 َاجملتمعاتَتتيحَلألفرادَاختيارَالتقديرَالذايتَاملرغوب. .ج

 األفرادَيبلورونَذواهتمَرغمَاألوضاعَاالجتماعّية.َ .د

  

َ؟الفكرةَالرئيسّيةَيفَالنصَّماَهيََ .15

 كيفَحيّققَالشبابَذواهتم. .أ

 التعليمَهوَالرافعةَلبناءَالذات. .ب

 َالفشلَيفَبناءَالذاتَيعودَلألهل. .ج

 الطفولة.َمنذ دثحت بناءَالذاتبلورةَ .د
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 30-16األسئلة  مجيعِاقَرأ النّص التايل، مثّ َأِجب عن 

َصحىتطوير الّلغـة العربّية الف  

َمنظورَعنَالّلغة:َ .أداة َتواصلَ َهيَالّلغةَ  هم"يقولَابن  َعــنَأغراض  َهباَقـوم  َي عربّ  َاجتماعيَ . "أصوات  َكائن  ،َواإلنسان 

ه َهيَالّلغة َكان. و وسيلت هَيفَالتواصلَمعَبعض  َكبريةَ َتومنَهنا، َالتواصلَف ح سـب،َ .ل ل غة َأمهّّية  َيفَفعـل  هذهَاألمهّّية َالَترتّكز 

َبيـنَ إّّناَتتعـدَّ َوحدة َوتفـاهم  َمتماسكَ َفالشعبَالذيَجتمع ه َلغة َمشرتكةَ . "األقوام" اه َإىلَحتقيـق  عكسَالشعوبََهوَشعب 

  .املتعّددةَاأللس ن

َحولَالّلغـةؤخَ مَ َوقـدَأ ثيـرَ 5 يفَاملغـربَج دل  مبعىنَأهّنمَطالبواَ،َيفَاملدارس "جةَاملغربّيةالّدارَ "إْذَطالـ بَالبعـضَبتـدريسَ ؛ـر َا

َ هـذهَاألصواتَاّليتَطالبتَبتدريسَالعاّمّيةَلـمَ. مكانَالّلغةَالعربّيةَالفصحى،َابعتبارهاَالّلغة َاألم َل لم غاربةَ"جةالّدارَ "ِب  عل 

َإاّلَاملعارضـةَمنَطـرفَعاّمةَالشـعـب،َوكذلكَمنَطرفَمثق فيَالبلد قفواَيفَو جهَهذهَومنَأبرزَهؤالءَاملثّقفنيَالذينََو. تـ ْلق 

لة َجنـدَ ـالدعوةَال جة؟َارَ فماَالذيَقالهَالعروي َعنَهذاَاملوضوع؟َوملاذاَاعرتضَعلىَتدريسَالدَّ. األستاذَعبدَهللاَالعرويَّ مبتذ 

َجديد َيفَاللغة؟  وهلَأتىَبرأي 

منَخاللَحوارهَمعَصحيفةَمغربّية،َومنَخاللََ"جةارَ الدَّ"لقدَعرّبَالعروّيَعنَموقفهَمنَاألصواتَاملناديةَبتدريس10َ

َكيـفَذلـك؟َلقدَرأىَأّنَ. برانمجَتلفزّيَع رضَعلىَالقناةَالثانيـة ،َومعَذلـكَفإنّـهَالَخيلوَمنَالتـجديد. كـانَموقف هَتقليداي 

كهذاَََدارّيَاملغريّب؛َفمشروعَ الَميكنَتطبيـقهَيفَاملـغربَبسببَتعد دَالّلهجات،َوبسببَطبيعةَالتنظيمَاإلَ"جةارَ الدَّ"تدريـسَ

م َابجلهويّةَاملوّسعة َإدارّيَيـ ّتس  َتنظيم  َعنَذلك،َرأىَأّنَ. حيتاجَألْنَتكونَالدولةَاملشرفةَعليهَذات  َ"جةَاملغربّيةارَ الدَّ"فضال 

يط ه َ َ. العريب15َّليستَمؤه لة َألْنَتكونَلغة َللتدريس،َوكذلكَفإّنَمشروعَتدريسَالّلغةَاألّمَسيفصلَاملغربَعنَحم 

ه َعلىَتدريسَ َمَ "جةارَ الدَّ"والعروّي،َورغمَاعرتاض  م ن َاآلن،ََ،حننَ ": ،َفقدَقالَماَمفاد هَ وخطريَ َهمَّ ،َقدَعرّب َأيض اَعنَرأي 

إلغاءَاحلركاتَاألخريةَ :هبذهَالّلغةَاليتَنتحّدثَهبا،َنسريَيفَاالجّتاهَالذيَسارتَفيهَمجيعَاللغات،َمباَفيهاَاللغاتَالسامّية

كانَاملطلوبَمنَمعهدَ. والذكورَيفَصيغةَواحدة مجعَاإلانث ،َتوحيدإلغاءَاملثىّنَ ،(جاءَالرجل ،َجاَالرجل)ألهّناَزائدةَ

ستصبح20َطَالّنحوَوالكتابةَواإلمالء.َإذاَحصلَهذاَاألمر،َفإّنَهذهَاللغةَاملبس طةَالتعريبَأنَي نح و َهذاَاملنحى،َوأْنَي بسَّ 

 .إّنَيفَهذاَالرأيَحداثة َظاهرة ،َواترخيانّية َابرزة َأيض ا ".اليتَسنتفاهمَمنَخالهلاَ"جةارَ الدَّ"هيَ
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قـْدَبرزْتََ-ابحتـواءَالرتاثَوامتالكـهَجتديد َماَهوَقدمي،َواليتَتبدأَقبـلَأّيَشيءَ  –منَبنيَماَتعنيهَ–فاحلداثة َاليتَتعين

َالعـروّيَخبصوص َ يفَرأي  َالّلغـة َل قرونَ تطوير َامتلكناها َبعدَأ ن  َ .العربّية َالتارخيانّية َف تتلّخصَيفَعـبارة َكائنَ "وأّما َاإلنسان

وإنّهَمنَمبادئَ ،وتعينَأيض اَأّنَللتاريخَمسار ا؛َولذلكَفإّنَماَي سّمىَابلرتاثَالَميكنَأنَينتميَإاّلَللتاريخَالقدمي ،"اترخييَ 

 .إىلَاألبدَمعنّيَ َفنحنَنسريَإىلَاملستقبلَوالَنقبعَيفَزمنَ  -يَّقواننيَالتطّورَالتارخيَالتارخيانّيةَثبوت

َكانتَاللغةَظاهرةَ ـَّمـو ل25 َكانتَأيض اَخاضعةَ إنسانّيةَ َا هلذاَالقانون.َومنَهنا،َالَبّدَهلاَمنَأنَتتطّور.َوقدَطرح ََ،َفإهّنا

َل ل غة َطّورْتَنفس ها،َوهيَالّلغةَالعربيّة َواملتخّصصونَ. العروّيَمثاال  يفَالّلغاتَيدركونَأّنَبعضَالّلغاتَطّورْتَنفس هاَفعال 

 .منَخاللَتبسيطَقواعدها،َمثلَالفرنسّيةَواإلجنليزيّة

إّنَرأيَالعروّيَهذاَيعرّبَعنَحداثة َالرجلَيفَالّلغة.َولكْن،َهـلَميكنَتفعيلهَعلىَالّلغةَالعربّية؟َيفَالواقع،َإّنَم نَيرىَ

َك سائر َاللَّ َللتفعيلأّنَاللغةَالعربّية َيفَكونَهذاَالرأيَقابال  َالّلغةَالعربّيةَمَ . غات،َفإنّهَلنَي شك  أساس ا30َتمّثل َب يد َأّنَإشكال 

َهباَم ساس اَابملقد س،َب كالمَهللاَقّدسةَ يفَكوهناَلغة َمَ  فكيفَميكنَل ل غة َالقرآنَأنَ. خلوق،َأْيَابلقرآنغريَامل،َولذاَيـ ع د َاملس 

 أوَاحلركاتَاألخريةَمنَالكالمَوغريهاَمنَاألمور؟َحنذ فَمنهاَاملثىّنَ

َعلومَالقرآنَإنَّ َ م نَدر س  َمدىَاهتمامَعلـماءَهـذاَاحلقلَاملعريّفَابلّلغـة،َبلَإّنَاهتمامهمَتعّدىَقواعد َالّلغة،َف طال  يدرك 

َالعريّبَأيض ا؛َإْذَمنهمَم ـنَرأىَأّنَاخلطَ  وأيض اَجندَأّنَالفقهاءَ. الَينبغيَأنَي كت بَالقرآنَإاّلَبـهَمقّدسَ َخطَ َالعثماينَ َاخلط 

 .اعتمدواَعلىَاللغةَيفَاستخالصَاألحكامَالشرعّية

مَمنَسَ وَ ماَدام َاملدافعونَعنهاَيستمّدونَقَـ َماَأ عنيه َأّنَتطويرَالّلغةَالعربّيةَلنَيتّمَبسهولةَ 35 وابلتايل،َ. قّدسَ مَ ـالَلطةَ هت 

 .اإلصـالحَالدييّن،َمثَّأييتَبعدَذلكَإصالحَالّلغةَرغمَأمهّيّتهفإّنَاأل ْولـىَهوَ

َيفَوقتناَالراهن،َألّنَمثلَهذاَاملشروعَالضخمَيتطّلبَ ال  ،َفإنّهَحم  ختام ا،َعلىَالرغمَمنَكونَاإلصالحَالّلغويَضروراي 

َقـ و ىَتنويريّة َحتملَعلىَ ،َوثـاني اَيتطّلبَوجود  وهـذا،َمعَ. عاتق هاَع بء َالنهضـةَواإلصالحَالديينَّإرادة َسياسّية َعربّية َأّوال 

 .ر اَيفَعاملناَالعربـّيَواملغاربـّيَاليومليسَمتوفّـَ،َكاملَاألسفَواحلسرة

 .        األوان ملوقع حمفوظة احلقوق مجيع. © 2013 تونس، األوان، موقع ،"الفصّحى العربّية الّلغـة تطوير" يعال، أيب حمفوظ
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َكلمة َممّاَيليَميكنَأنَحتل َمكانَالرّابطَ"إّّنا"َ)سحبسبَالّسياق،َ .16  (؟3طرَأي 

 ك ما. .أ

 ك ْي. .ب

 حّت. .ج

 ب ل. .د
 

َ؟4-1أي َممّاَيليَي عترب  َصحيح اَحبسبَاألسطرَ .17

 ب.غة َأداة َل تحقيقَالتواصلَف حسَْاللَّ .أ

 .الشعوبَاملتماسكةَجتمع هاَعّدةَلغاتَ  .ب

 الناس.مَبنيَلتحقيقَالوحدةَوالتفاهَ َغةَمهّمةَ اللَّ .ج

َاملتعّددةَ  .د  .متماسكةَ َاأللس نَهيَشعوبَ َالشعوب 
 

َ:7األداة َ"إاّل"َيفَالسطرَ .18

َاملعىنَيفَماَبعدها. .أ  حتص ر 

َاملعىنَيفَماَقبلها. .ب  حتص ر 

 تنفيَاملعىنَممّاَسبقها. .ج

 تنفيَاملعىنَممّاَحلقها. .د

 ؟15-10َأي َممّاَيليَيتناقضَمعَماَوردَيفَاألسطر .19

 املغربّية.َ"جةارَ الدَّ"عارضةَالبعضَلتدريسَمَ  .أ

 ."جةارَ الدَّ"ظهورَاألصواتَاملناديةَبتدريسَ .ب

 املطروح. جديدَيفَموقفَالعرويَّوجودَالتَّعدمَ .ج

 املغرب. -تعد دَاللهجاتَيفَالدولةَالواحدة .د
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َ؟15-10،َحبسبَاألسطرَيفَأّيَدولةَ َ"جةارَ الدَّ"غةَع اَأمامَتدريسَاللَّعائق اَرادَ َل  ال يشكِّ أي َممّاَيليَ .20

 الواحدةَيفَالدولة.َ"جةارَ الدَّ"غةَاللهجاتَيفَاللَّكثرةَ .أ

 إدارّيَيّتسمَابجلهويّةَاملوّسعة.َكونَالدولةَذاتَتنظيمَ  .ب

 يفصلَالدولةَعنَحميطهاَالقومّي.َ"جةارَ الدَّ"غةَتدريسَاللَّ .ج

 .لتدريسَاملواضيعَاملختلفةَهباَجة"ارَ غةَ"الدَّعدمَصالحّيةَاللَّ .د

"اللَّ .21  (؟14 طرغةَاألّم"َ)سماَاملقصودَبَـ 

 غةَالعربّيةَالكالسيكّية.اللَّ .أ

 غةَالعربّيةَالفصحى.اللَّ .ب

 لغةَالتدريس. .ج

 ."جةارَ غةَ"الدَّاللَّ .د

 

َ(؟19 طرماَمعىنَالتعبريَ"ينحوَهذاَاملنحى"َ)س .22

 يرفضَهذاَالرأي. .أ

 رَهذهَالناحية.يفسَّ  .ب

 يتخّطىَهذاَاحلاجز. .ج

 اه.يسريَيفَهذاَاالجتّ َ .د
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 ؟20-16مَبنيَالناسَيفَاملغرب،َحبسبَاألسطرَأي َلغة َستسود َيفَالتفاهَ  .23

 اللغةَالعربّيةَالفصحى. .أ

 .مةَاليوماللغةَاملستخد .ب

 بعدَالتغيريات.َوّحدةاللغةَامل .ج

 اللغةَاملتكّونةَمنَاللهجاتَاملختلفة. .د
 

َ؟24-21سطرَاألمعَمفهومَاحلداثةَحبسبََأي َممّاَيليَيتناقضَ  .24

 ا حتواء َالرتاثَوامتالك ه . .أ

َ .ب َكائن اَاترخيي ا.اعتبار   اإلنسان

 .ث بوتَقواننيَالتطّورَالتارخييَّ .ج

َابللَ  .د  صحىَساملة .غةَالفَ التمس ك 
 

 ؟25أي َعبارة َممّاَيليَتوازيَيفَمعناهاَالعبارةَالواردةَيفَالسطرَ .25

 هلذاَالقانون.َغةَظاهرةَإنسانّية؛َفهيَخاضعةَ مباَأّنَاللَّ .أ

 هلذاَالقانون.َكانتَاللغةَظاهرة َإنسانّية ؛َألهّناَخضعت .ب

َاللَّ .ج َك ْون   غة َظاهرة َإنسانّية؛َفقدَخضعتَهلذاَالقانون.رغم

َكانتَاللَّ .د  غة َظاهرة َإنسانّية ؛َفهيَخاضعة َهلذاَالقانون.إذا
 

َ؟31-28 أي َممّاَيليَي عترب  َصحيح اَيفَنظرَالكاتب،َحبسبَاألسطر .26

 غةَالعربّية.رأي َالعروّيَقابلَللتفعيلَعلىَاللَّ .أ

َك سائر َاللَّغة َاللَّ .ب  غات.العربّية َميكنهاَأنَتتطّور

َاللَّ .ج َدونَإجراء َالتغيرياتَفيها.تقديس  ول   غة َحي 

 ميكنَإلغاءَاملثىّنَوعالماتَاإلعرابَيفَالعربّية. .د
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َ(؟29َطرأي َممّاَيليَيصح َأنَأييتَبدلَالتعبريَ"ب يدَأّن"َ)س .27

اَأن . .أ  مب 

 إاّلَأن . .ب

 أّن.رغمَ .ج

 كماَأن . .د

 ?31-30ماَهوَاملعىنَالذيَيؤّديه َاالستفهام َالواردَيفَالسطرينَ .28

 التقرير .أ

 اإلثباتَ .ب

 الّرجاء .ج

 اإلنكار .د
 

  َ؟39-35شرط اَلتطوير َاللغةَالعربّية،َحبسبَاألسطرََال يشكِّل  أي َممّاَيليَ .29

 سلطةَاملقّدس. .أ

 القوىَالتّنويريّة. .ب

 اإلصالحَالدييّن. .ج

 اإلرادةَالّسياسّية. .د

 

َفيماَبعد؟9َ-8يفَالّسطرينَ .30 َثالثة َأسئلة ،َعنَأيّ هاَأجاب   طرح َالكاتب 

 عنَالّسؤالَاألّولَفقط. .أ

 عنَالّسؤالنيَاألّولَوالثاينَفقط. .ب

 عنَالّسؤالنيَاألّولَوالثالثَفقط. .ج

َعنَاألسئلةَالثالثةَمجيعها. .د
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 الفصل الثاين 

 املعرفة اللغويّة 
 55-31أجب عن مجيع األسئلة 

 
َصحيح؟َبشكلَالعددَك تبََيليَممّاَمجلةَ َأيَّ َيف.31َ
َوثالثَشبابيك.َأبوابَأربعةَاملنزلَذاهلأ.َ

َوثالثَشبابيك.َأبوابَأربعَاملنزلَهلذاب.َ
 أبوابَوثالثةَشبابيك.َأربعَاملنزلَهلذاج.َ
َ.شبابيكَوثالثةَأبوابَأربعةَاملنزلَهلذاد.َ
َ

َكّلهاَأفعالَمَ.32 َدة؟زيأّيَجمموعة َمنَاألفعالَالتالية
 تـ بـ ْعثـ ر ت،َاْكت س ب ْت،َيـ تـ ف اخ ْرن . .أ

 تـ ْرمج  ْت،َس ئ لت ْم،َي ْست ْمت ع ون. .ب
 أ ْقب ل وا،َجت  م ْلن ،َتـ بـ ْعث ْرن . .ج
ّ،َب عث ر ْت. .د َيرف ْضن ،َم ل ْلُت 

َ
َ؟غري صحيح  َشكلَ ك تبتَبََاَيليممََّكلمةََأيَّ.33َ

َأ.َمساء اَ
َب.َاملرءَ

َج.َالعبءَ
َد.َمتأللئ

َ
َ؟غري صحيح   شكلَ ك تبتَبكلمةَممّاَخ ّطَحتتهاََأيََّ.34َ

َالبنت نْيَحاضراتن.َكلتا .أ
َالولد ْينَحاضران.َكال .ب
 َجمتهدان.َخلصاناملَخاناأل .ج
َاملخلصتانَجمتهداتن.َانتخاأل .د
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َكلمةَمنَالكلماتَاملخطوطَحتتهاَجيبَأنَت كتبَمهزةَقطع؟َ.35 َيفَأّي
َحموسب.َامتحانهذاَ .أ

َحبل هَعلىَغارب ه.َالقى .ب
مََالرجلَ  .ج  ابخليانة.اهت 
َايَ .د  ؟ابنيتماَخطبك 

َ
َ؟صحيحَ َشكلَ بَمجيعَاهلمزاتَك تبتََيليَممّاَمجلةَ َأيََّيف.36َ

بواَابألغنيةَفتّمَاختيارها. َأ.َاعج 
بواَابالغنيةَفتّمَإختيارها. َب.َأعج 
بواَابألغنيةَفتّمَاختيارها. َج.َأعج 
بواَابالغنيةَفتّمَإختيارها.  د.َاعج 

َ
َ"التالميذَهؤالءَانجحونَيفَدراستهم"؟َ:يفَاجلملةَ–علىَالتوايلَ–املبتدأَواخلربماَمهاَ.37َ

 "التالميذ"َو"هؤالء". .أ
َ".التالميذ"َو"هؤالء" .ب
َ"هؤالء"َو"انجحون". .ج
َ"التالميذ"َو"انجحون". .د

َ
َمماَيليَتتضّمنَانئبَفاعل؟َأّيَمجلةَ .38َ

 اخلرب.َهَ ت َمَْلَ عَْأ َ .أ
 ع ول ج َاملريض. .ب
َاحلديث .ج ثـ ر   .ك 
 الزجاج.َرَ سَ كَ انَْ .د
َ

َهذهَاملناقشة"؟َملة:اجليفَماَهوَالفاعلََ.39 َ"منَاملفّضلَأالَحتضر 
 كلمةَ"هذه". .أ

 ضمريَمسترت.َ .ب
 املصدرَاملؤّول. .ج
 كلمةَ"املناقشة". .د

َ  
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َكهفَاحلقوقََ:يفَبيتَالشعرَالبارزةَالوظيفةَالنحويّةَللكلمة.40َ "َك هوال"ربّواَعلىَاإلنصافَفتيانَاحلمىَجتدوهم
َهي:

 حال. .أ
 تييز.َ .ب
 نعت. .ج
 توكيد. .د
َ
َ
َ

َتشجيعَالفرسانَيل"؟َنفسي"لقدَشفىََماَالوظيفةَالنحويّةَللكلمةَالبارزةَيفَاجلملة.41َ
َ.بدلأ.َ

ََ.توكيدب.َ
 .فاعلج.َ
َمفعولَبه.د.َ
َ

ََبدل؟َعلىَتشتملَمجلةَممّاَيليَ.َأي42َّ
َتستحقَّ .أ  .االحرتامَهذهَبنت 

 االحرتام.ََالبنتَهذهَتستحقَّ .ب
 االحرتام.البنتَتستحقََهذه .ج
 االحرتام.َهذهَهيَبنتَتستحقَّ .د
 

 عطف؟َختلوَمنأّيَمجلةَممّاَيليَ. 43
َقرأتَالقّصةَالقصريةَمثَّالرواية.َ .أ

َ.إّنَهللاَأيمرَابلعدلَواإلحسان .ب
 َتكّدَوتتعب.ََملَلنَتنالَماَتريدَإن .ج
. .د  مهماَتفعلَمنَخريَفلنَأنسىَماَفعلت 

َ
 ؟ختلوَمنَنعتأّيَمجلةَممّاَيليَ.44َ

َالبلبلَيقفَفوقَالشجرة.أ.َرأيناَ
َواقف اَفوقَالشجرة. َب.َرأيناَبلبال 
َيقفَفوقَالشجرة. َج.َرأيناَبلبال 

َد.َرأيناَالبلبلَالواقفَفوقَالشجرة.
 



 

19 

َماَهيَصيغةَمضارعَالفعلَ"عّد"َللغائبات؟. 45

 تـ ْعد ْدن . .أ
َيـ ْعد ْدن . .ب
 يـ ع ّدون . .ج
 تـ ع ّدون . .د

َ

َ.َجذرَالكلمةَ"إمياء"َهو:46

 و.َم.َأ. .أ
 م.َي.أ.َ .ب
َأ.َي.َم. .ج
 و.َم.َي. .د

 

"؟ .47 َغاد َرائح  َماَالنوعَالبالغّيَيفَاجلملةَ"تبكيَالسماءَبدمع 

 سجع. .أ
 .َمقابلة .ب
 .كناية .ج
 استعارة. .د

َ

َالتعبريَ"هوَبنيَاملطرقةَوالسندان"َيعين:َ.48

 هوَبنيَأمر ْينَكالمهاَسهل. .أ
 هوَبنيَأمر ْينَكالمهاَصعب. .ب
 خلفه.هوَبنيَأمر ْينَأحدمهاَأمامهَواآلخرَ .ج
 هوَبنيَأمر ْينَأحدمهاَصعبَواآلخرَسهل. .د
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َبعدَإدخالَ"كأّن"َعلىَاجلملةَ"التلميذانَجمتهدان"َتصبح:.49َ
 جمتهدان.َكأّنَالتلميذان .أ

 جمتهدان.َكأّنَالتلميذ ْين .ب
ْين.َكأّنَالتلميذ ْين .ج  جمتهد 
 جمتهد ْين.َكأّنَالتلميذان .د

َ
َقارون "َهو:خربَليتَيفَاجلملةَ"ليتَلناَمثلَماَأويت َ.50َ

 كلمةَ"ما". .أ
 كلمةَ"مثل". .ب
 كلمةَ"قارون".ََ .ج
 شبهَاجلملةَ"لنا". .د

 
َ؟صحيحَ َممّاَيليَك تبتَعالماتَالرتقيمَبشكلَ َيفَأّيَمجلةَ .51َ

َالَتصاحبَشرّير ا؛َألّنَصحبتهَتؤذي. .أ
َالَتصاحبَشرّير ا!َألّنَصحبتهَتؤذي. .ب
َالَتصاحبَشرّير ا.َألّنَصحبتهَتؤذي. .ج
َألّنَصحبتهَتؤذي.الَتصاحبَشرّير ا،َ .د

َ
َ.َأّيَمجلةَممّاَيليَختلوَمنَتوكيد؟52

َكافأتهَهوَنفسه. .أ
َكالَالضيفَ  .ب  .نْيَسافر
 كلتيهما.ََكافأتَالفائزت نْيَ .ج
َكافأتهَنفسه. .د

َ
َمنَحيثَالبناءَواإلعرابَهي:" أاّيمَثالثة يفالعمالنَ هذاني نج زَ" يفَمجلةالبارزةَالكلماتَ.53َ
َ.مبنّيةمعربة،َمبنّية،َ .أ

َ.معربةَ،مبنّيةَمعربة، .ب
 مبنّية،َمبنّية،َمعربة. .ج
 .معربة،َمبنّيةمبنّية،َ .د

َ  
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 هو:َ"رياداْستَ " الوزنَالصريّفَللمصدرَ .54َ

َاْفت عال.أ.ََ
 ْفع الل.ب.َا

 ج.َافعيالل.
َْست فعال.د.َا
 
 

َ؟إليهَمضافَختلوَمنأّيَمجلةَممّاَيليَ.55َ
َ.لكّلَمقامَمقال .أ

َكّلَماَيتمىّنَاملرءَيدركه. .ب َما
 كتاب نْيَيفَهذاَاألسبوع.قرأتََ .ج
  اليتَنكونَفيهاَمع ا.هيَتلكََأمجلَاألوقات .د
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 الثالثالفصل 

 التعبري الكتايبّ 

 توجيهات: 

 :عندَتقييمَالتعبريَالكتايّبَيؤخذَبعنيَاالعتبارَماَيلي

 .صّحة َاللغةَوسالمتها،َمنَحيث:َالصرف،َالنحو،َاإلمالء،َالرتكيبَوداللةَاأللفاظ: اللغة

َالدقّةَيفَاستعمالَعالماتَالرتقيمَيفَاملواضعَاليتَتستوجبَذلك.: الرتقيم

َ: املبىن
اَللدخولَيفَصلبَاملوضوع  .كتابةَمقّدمةَتهيد 

َمنطقّي(  .تقسيمَالنّصَإىلَفقراتَ)ينبغيَأنَيكونَتقسيمَالفقراتَمبني اَعلىَأساس 
 .املوضوعَوجوانبهمراعاةَالتسلسلَالزميّنَو/َأوَالرتابطَاملنطقّيَبنيَأفكارَ

 .استعمالَالروابطَاملالئمةَبنيَاجلملَوالفقرات
إهناءَاملوضوعَبصورةَت شعرَالقارئَأبّنَالنّصَقدَاكتمل،َومت َبشكلَغريَمبتورَ)كتابةَخاتة،َأوَتلخيصَملاَسبق،َأوَ

 .تقدميَاقرتاحاتَوحلول،َأوَتقدميَوجهةَنظرَشخصّية،َأوَطرحَتساؤالتَتثريَتفكريَالقارئ(
 

جيبَأنَيشتملَالنّصَعلىَذ ْكرَمجيعَالعناصرَاملطلوبةَيفَاملهّمةَاملعطاة.َعليكَأنَت نتبهَإىلَمجيعَمرّكباتَ املضمون:
َمنهاَعلىَحدةَ  َعلىَكلّ   .املوضوعَالواردةَيفَصيغةَاملهّمةَاملطلوبة،َإذَست حاس ب 

 
االكتفاء  -جميئها بصيغة اجلمع رغم-ِكنك تنويه هاّم: حني ي طَلب  منك ذْكر  أسباب/ نتائج/ اقرتاحات...، ي  

 .، مع الشرح بتوسُّع؛ أو أن تذك ر أكثر من اثَننْي مع الشرح بدون توسُّع…بذِْكر سبَبنْي/ نتيجَتنْي/ اقرتاَحنْي 
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 .يف دفرت االمتحان كلمة  300يقارب  املقرتحَتنْي واكت ب عنها ما ِاخرَتْ موضوعة  واحدة  من املوضوعَتنْي 
 . فقط بقلم حرب املوضوعة ا كتب

 . دفرت امتحانه لن ي فَحص املمتَحن الذي سيكتب املوضوعة بقلم رصاص
َ

 أحق ا؟. قضّية للودَّ ي فسد ال الرأي اختالف أنَّ يؤّكد من هناك .1

اَللوّدَبنيَالطرفني،َمبيّـن اَالسببَيفَذلك، َكانَاختالفَالرأيَفيهاَمفسد  مثَّقدّ مََانقشَالقولَأعاله،َمثَّاذكرَحالة 
اَللموّدة. َاقرتاحاتك/توصياتك/نصائحكَلكيَالَيكونَاختالفَالرأيَمفسد 

َ

َخارجَالبالد..2َ  بعدَإهناء َدراستهمَيفَاملرحلةَالثّانويّة،َيتوّجهَالعديد َمنَأبناءَجمتمعناَإىلَالّدراسةَيفَجامعات 

تطر ْقَإىلَالعواملَا  ََلّدافعةَإىلَهذاَالتوّجه،َمبيّ ن اَمزاايه َونواقص ه .حتد ْثَعنَهذهَالظاهرةَومدىَانتشارها،َمثَ 


