
  

 امتحゅنれゅ نيل شゅヰدة السポヤ اإعدادي 
  اامتحゅن الجヱヰي المヱحد

 
 الヤغる العربيる :المゅدة   
 

 

ヱ 
ヲ 

 ヲ1ヱ2يヱنيヱ  :الــــــــدヱرة
 عدادياإ الثゅلث: المستـــــヱى
  سゅعتゅن :مدة اإنجـゅز
   ン: المعゅمـــــــل

 

 المヱضヱع
 
 

  ゅヰيヤتطل ع ،るمترب ゅヰحتゅبヱ ،るاسعヱ الدار れنゅفتحكれゅ  ゅヰابヱأبヱ ،るرطبヱ るغرف معتم ،るحجري れゅدرج
من النゅヘيヱ ،れゅفي  خヤيطヱكゅن في البゅحる . الرجゅل، لسبゆ من اأسبゆゅ عヤيヱ ゅヰقد يتكئتجヤس عヤيゅヰ النسゅء، 

 ゅヰاقدأطرافヱل،  مゅبرتق るمヱكヱ ،るヤمعط るرة قديمゅسيヱ ،أقذارヱ れゅجゅدج ゅヰأرض ヴヤعヱ ،るريゅر عゅأشجヱ ゆحط
، ヱامرأة تجヤس عヴヤ حجر، ヱتヤقュ طゅヰヤヘ ثديゅ أصヘر لة، ヱيحدقヱن في البرتقヱゅأطゅヘل يتحヤقヱن حヱل السيゅر

 ...مترها

     れلدヱ في هذه الدار،  ヴاأرض العطشヱ ゅヰヘيح ヵالذ ゆء الكئيゅضヘالヱ るالمترب ゅヰحتゅبب ゅヰسヘالدار ن
れئراゅالح れゅجゅالدجヱ . ريخゅع تゅض ュث れلدヱヵلدヱى التمヱヤزيع الحヱبت ヵل بميادヘأن أبي احت ュن ، رغゅي ك

 れأن أمي الصغيرة ابتسمヱ ،ュヱكل ي ゅヰيبيعヱ ゅヰا -يصنعヱلゅق ゅبشرى، أ  -كمヤحيد، بعد ثاث لヱني الصبي ال
れゅحيدا  .بنヱ ヴسيبق ヵإذالصبي الذ れヱته الاحق سيمヱإخヱ نゅعゅتب るبئヱاأ ゆبسب...  
      ،れحين كبرヱي ヱهヱ هゅعين れجحظ ،るاابتدائي るلي المدرسヱعند دخ ،ュلゅمي سヤتأمل دهش مع(ريخゅت) 

るالمدني るلゅفي دفتر الح ヵرأسي ،مياد ヴヤيمسح ع ヱهヱ لゅفق: 
       -  ゅفي هذه السن أكبر مني...(صغيري)هذا غير ممكن ي れهذا ال !أن ゆأغر ゅارتكبه؟ !خطأم ヵمن الذ 

 سيضرゆتبゅدر إلヴ ذهني أن المعュヤ سيطردني من المدرسヱ ،るأن ヱالدヵ ... دهشゅنلذれ بゅلصمれ م
فصرفني المعュヤ بヤطف، ヱأヱصゅني أن أدعヱ ヱالدれ ... ヵ خゅئヱ ゅヘحزينゅ أني كنれ أحゆ المدرسるكن...ヱيحبس
  .ヱاضعゅ يده عヴヤ صدره، ヱلュ أسمع مゅ قゅله له المعュヤفجゅء ذاれ صبゅح، ヱانحنヴ أمュゅ . لمقゅبヤته

 ،يكتゆ كゅن أميゅ ا يقرأ ヱا. عندمゅ عدれ مسゅء إلヴ البيヱ れجدれ أبي مكヰヘر الヱجه ヱسألته فュヤ يجبني     
ポكذلヱ るヤئゅالع ヱيكن. الحي ュقع الخطأ لヱ يعرف كيف  . ヴإل ゆأنه ذه ヱر" يبدゅرجل شبه أمي،"المخت ヱهヱ ، 

،ヵمياد ヴヤع れاヱف بعد سن ،ゅعدد له أفرادهヱ ،るヤئゅمنه تسجيل الع ゆヤطヱر" خرج أゅمن  "المخت るسيゅاته النحヱد
سأله عن تゅريخ ヱادة أبنゅئه، ヱربمゅ تكرヱ  ュقد يكヱن.  زنゅره، ヱبريشる قصゆ كتゆ اأسمゅء ヱتヱاريخ المياد

مヱافقゅ عヴヤ كامه، ヱحمل  كمゅ يヘعل في اأمヱر التي يجゅヰヤヰ فヱضع التヱاريخ من عنده، ヱالヱالد يヰز رأسه،
فヱضعته الヱالدة في صندベヱ عرسヱ ،ゅヰهヱ  دفتر عゅئるヤ،سجヤه إلヴ دائرة اأحヱال المدنيヱ ،るأخرج لنゅ  "المختゅر"

جヤس أبي ... ゅكتشف المعュヤ الخطأ عند تسجيヤيفهنポゅ حتヴ كبرヱ れدخれヤ المدرسる خزانتنゅ الヱحيدة، ヱنسي 
 ュث ゅمطرق ュر"شتゅالمخت"ヱ ، ر أمي التيヰفين れاأمر  رأュأسرة أعظゅب れヤح るمصيب ... 

 
 ،ゅمين ゅر"حنヱص ゅيゅボط"ب ،れヱبير ،ゆ35، ص8791، 2، دار اآدا  ゅبعده ゅمヱ (بتصرف) 

 
 ...حكゅيる بحゅر، الشراع ヱالعゅصفる، بゅボيゅ صヱر: من كتبه( 8721نヱるلد س)حنゅ مينゅ كゅتゆ رヱائي سヱري  -
 .العربيる ئيس الحي أヱ الボريる في بعض البヤدانر: ـ المختゅر  :شرヱح مسゅعدة -      

 .حزاュ يشد عヴヤ الヱسط :زنゅره -                            



 

 :اقرأ النص بإمعゅن، ヱأجゆ عمゅ يヤي

 (جميع اإجゅبれゅ تنボل إلヱ ヴرقる التحرير)

 (نボط 8: )مكヱن الボراءة: أヱا

ヱ-  عحددヱن るمن النص يるليゅاع التヱبين اأن :るヤـ رح るـ سيرة ذاتي るلゅن                                               5.0.........................................مق 
ヲ- るب بين عاق ヴلヱقرة اأヘاقتطف منهال ヵلمصدر الذゅ ن  5.0...................................................النص 
ン-  لاشرحゅمرادفب :るلضد – معتمゅبヱ :نヱالاحق...................................................................ヱ                                                                   ن 
ヴ- له النص  حددヱر حヱيتمح ヵالذ ヵالحدث المركز............................................................... ヱ ن 
0- るلゅرد أبرز الحゅأسرة الس るعيゅبثاث ااجتم ゅヰيヤمستدا عる ヱظ أゅヘأل れراゅمن النص  عب......................ヱ                                                                                         ن 
ヶ-  أن أحداثاستخرج ヴヤيدل ع ゅف همن النص م れヤحصるقديم るي فترة زمني......................................ヱ                            ن 
Α-  るالقيم ゅم るيヱمن النص؟الترب ゅヰالتي يمكن استخاص ...........................................................ヱ ن 
Β- الط ベلح ゅفي م ゅسبب るاأمي れنゅل من ضكヘポفي ذل ポرر؛ أبد رأي..............................................ヲ  ن 
ゅنيゅي: ثヱغヤن الدرس الヱمك( :ط 2ボن:) 

ヱ- ュゅلشكل التゅاضبط ب ポتحرير るرقヱ ヴإل ゅヰヤخط في النص بعد نق ゅヰالتي تحت れゅمヤالك                    :      
 ن  ヱ.................................................................................أعظュ – المعュヤ –سيضرゆ –مヱاقد        
ヲ- يヤي ゅاحدا لمヱ اゅاستخرج من النص، مث :.............................................................................ヱ ن 

 
ゆتعج ゆヱヤأس ュゅヰヘاست ゆヱヤأس 

  
 
ン- るヤيد أنشئ جمヘةم  ゅヰظف فيヱممناسمت ゅمن الصرف ゅعヱ مع الشكل لسببين......................................ヱ.. ن 
ン-  فゅلحدد المضヱفي الجد ゆヱヤمط ヱهゅم ベفヱ هヤبعد نق ポتحرير るرقヱ ヴإل :................................ .....ヱ.0 ن 

 
るヤف الجمゅالتغيير المض ゆالسب 

    المدرسヱن مرشدヱ المجتمع
  

0- ゆأعر  ゅضع مヱلنص في اヱ بين هالينゅمゅت ゅط إعرابヱبخط مضغ ゆريخ  :كتゅصغيري  -ت.................. ヱ ن  
  ゅلثゅاإ: ثヱ ن التعبيرヱءمكゅنش ( :ط 2ボن) 

                 ポヤلع れفيه  ازل れالتحق ュヱل يヱبتتذكر أるلمدرسゅ. 
 ."يرة ذاتيるكتゅبる سمゅヰرة "مゅ اكتسبته في  مستثمرا اليュヱ اتحدث عن هذ -               
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 ヲ1ヱ2يヱنيヱ  :الــــــــدヱرة
 إعدادي الثゅلث: المستـــــヱى
 سゅعتゅن :مدة اإنجـゅز
   ン: المعゅمـــــــل



 عنゅصر اإجゅبヱ るسュヤ التنボيط

( ゅヰصر يستأنس بゅعنゆسゅمن ゆاヱبل كل جボيヱ) 

 (نボط 8: )مكヱن الボراءة: أヱا

 ن                                               5.0.............................................................................سيرة ذاتيる: النヱع الذヵ ينتمي إليه النص -1
ヲ- بمصدر النص ヴلヱقرة اأヘال るعاق: 

 ن  5.0............مشゅهد من البيれ الذヱ ヵلد فيه السゅرد، ヱهي بقゅيゅ صヱر ازالれ عゅلقる بذاكرته استعراض  -
ン-  るمرادف معتم = るمヤن  –مظヱنب الاحقヱبقゅالس.....................................................................ヱ                                                      ن              
ヴ- من قبيل ヵرد: الحدث المركزゅالس ベゅريخ مياده/التحゅلخطأ في ت ュヤف المعゅاكتشヱ るلمدرسゅل بヘالط .........ヱ ن 
0- るعيゅااجتم るلゅقر: الحヘال- るالمرض -اأمي... 

 ن                                                                                         ヱ..............................النゅヘيれゅ ـ الヘضゅء الكئيゆ ـ اأヱبئる ـ أميゅ: ااستدال بثاثる ألゅヘظ أヱ عبゅراれ مثل -
ヶ-  るقديم るفي فترة زمني れヤأن أحداث النص حص ヴヤع るدال れشراぼم(رゅاة-الزنヱالد- ゆقص るإلخ...ريش......)ヱ                            ن 
Α- من قبيل るيヱالترب るفي المجتمع أهم: القيم ュヤالع るي.....................................................................ヱ ن 
Β- المجتمعヱ ردヘال ヴヤع るاأمي ゆاقヱع ヴرة إلゅل/ اإشヘالط ベヱالشخصي / حق ヵمع إبداء الرأ....................ヲ  ن 

ゅنيゅي: ثヱغヤن الدرس الヱمك( :ط 2ボن:) 
 
ヱ-عن كل خ るربع نقط ュطأ في الشكليخص(اقدヱم– ゆسيضر–  ュヤالمع–  ュأعظ..........................................)ヱ  ن 
ヲ- لヱالجد............................................................................................................................:.ヱ ن 

ゆتعج ゆヱヤأس ュゅヰاستف ゆヱヤأس 

 ゅهذا الخطأم ゆارتكبه؟ !أغر ヵمن الذ 

 
ン-  يدة مع الشكلヘم るヤع من الصرف لسببين في جمヱظيف ممنヱت........................................................ヱ.0 ن 
ヴ- るヤ0...........................................................................................................................الجم .ヱ ن 

 السبب التغيير الヨضاف الجヨلة

 أنه جヨع مグكر سالم حグف النوラ مرشدو الヨدケسوラ مرشدو الヨجتヨع

 
0- ゆريخ  - :إعراゅت- ヵصغير ....................................................................................................ヱ ن 

 .مヘعヱل به منصヱ ،ゆヱعامる نصبه الヘتحる الظゅهرة عヴヤ آخره، ヱهヱ مضゅف:ختゅري -
منゅدى منصヱ ゆヱعامる نصبه الكسرة النゅئبる عن الヘتحる اشتغゅل المحل، ヱهヱ مضゅف، يゅء : صغير: صغيري -

 . المتكュヤ ضمير متصل مبني عヴヤ السكヱن في محل جر مضゅف إليه
ゅلثゅء: ثゅاإنشヱ ن التعبيرヱمك( :ط 2ボن) 

عن جزء من حيゅته "كتゅبる سيرة ذاتيる " بゅلمヱضヱع، ヱاعتمゅد الخطヱاれ اإجرائيる لمゅヰرة ( ة)ヴ في اإنجゅز التزاュ المترشحيراع  
 .الشخصيる إبゅن التحゅقه بゅلمدرسる أヱل مرة، مع العنゅيる بسامる الヤغヱ るالتعبير

 

 


