
 
                   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 اٌّؼبًِ 2 ِذح اإلٔدبص  اٌٍغخ اٌؼـــــشث١خ ااـّــبدح  

 

            :االٔغالق ٔص
بِتْرالُغ ي دياِرِف تطاَلالِب  

     

       َٚ ْٛ ..ٚخٕغ١بٍد شٍٚقح ُػٚرٍزمٟ ػّذ شعوبخ ضَؼردزّغ ِث، ػٍّٕب اٌصغ١شح ِخَشْسفٟ  ّٛ فأٔذ ٌ  َذٌرد

ّّ ل١ٍاًل ثزٍه اٌٛخٖٛ اٌّخزٍفخ  ٛخئَذُفٌَ. ١٘ٚئبرُٙفٟ ِالِسُٙ  َذْعُ ٚرفّشرٙفبزشوبرُٙ ٚرصّش بي ٚربثؼَذث١ٓ اٌؼ

َ٘إ ّغ ٚأصغ١َذاٌّغ فَذَْ٘سٌٚٛ أٔه َأ..ٚاٌؼبداد اٌّزغب٠شح ٚاٌّٛالف اٌّزجب٠ٕخ  غبرُٙ ٌٛخذَدٌَّٝ أزبد٠ثُٙ ٚ

ٌْػدجًب ّْْشضح ُرح ١ِّّشاد زبّدَجشو١خ، ٚرٍه َٔح ثبٌّزٍَْٙغٕخ َرٚ٘زٖ أٌْ بٌٕٙذ٠خن ث٠زسّش ، فٙزا ٌغب ٙب صبزَج ؼشن ثأ

 ...شة ُ ثٙب اٌؼّبي اٌَؼ، ٘زا ثبإلضبفخ عجؼب إٌٝ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌزٟ ٠زىٌٍّٞشِدُو

ِٓ : فىُ ثٕفغِٟٓ غ١ش أْ أػّشغش٠جخً  فٟ زذ٠ثٟ ٚثذأرٗ ثذا٠ًخ ٌمذ اعزشعٍُذ..أ٠ٙب األػضاء ..ػفًٛا       

 ِب صفزٟ؟أٔب؟ ٚ

أػ١ش ِٕز ..٘جِٟبصٌذ خبسج اٌمفص اٌّز..فٟ ِمزجً اٌؼّش شبٌة.. ِشمٟأزّذ اٌّذ..أزّذأٔب  ػٍٝ وً زبِي

ٚاٌّغزمجً أساٖ أِبِٟ ... شح ١ِأشؼش ثبٌَس... زبٌزٟ ٠شثٝ ٌٙب ِٚٛلفٟ ِسشج ٌٍغب٠خ..عٕٛاد فٟ د٠بس اٌغشثخ

 .عٛداء خ َّغ١َْو

فدذٚاٖ  -إْ ٚخذ -ٚ٘ٛ  ،ِد١ئٟ، ٌىٕٗ ا٢ْ ٠ؼبٟٔ ِٓ اٌمٍخ ٌمذ وبْ اٌؼًّ ِزٛفشا فٟ ثذا٠خ       

ٌُٚ رؼذ اٌّذْ اٌىجشٜ رغؼُ خجضا، ٚاٌخجض ف١ٙب ٠سزبج إٌٝ اٌٍف .. ٌُ ٠ذَ ػٍّٟ ثبٌٛسشخ ع٠ٛال... ضئ١ٍخ

اٌز٠ٓ ٠زدْٙٛ ا٢ْ إٌٝ اٌش٠ف ٚاٌمشٜ،  ُ٘ وث١شْٚ ..غش٠جخ أػدض ػٓ ِّبسعزٙب أعب١ٌتٚاٌذٚساْ، ٚإٌٝ 

 ...ؼجخ،  فبٌّبي ِزٛفش ٚاٌدذٜٚ ع١جخٔذ اٌس١بح صفٕٙبن ٚإْ وب

ٕٟ فمذد ثغبلخ اإللبِخ، أٚ ثّؼٕٝ أصر أزٙذ ِذرٙب، ٚال ٠سك ٌٟ ا٢ْ إخشاج ٚاٌّشىٍخ اٌىجشٜ أّٔ   

فٟ أ٠خ ض ؼّشُِٕٟ ِؼٕٝ ٘زا أّٔ..خٛي، ش١شح اٌّذٚػٍٝ إزذٜ صفسبرٗ رأ ،أ٠ضًب مَذأخشٜ، ألْ خٛاص عفشٞ ُف

َٟ.. ٚس٠بد إٌّزششح فٟ ٘زٖ اٌّذ٠ٕخٜ اٌّذٕٟ إزذٌسظخ ألْ رّغَى ٟ٘ اٌٛخٛد غ١ش  ٚاٌزّٙخ اٌزٟ عزٛخٗ إٌ

اٌّٛضٛ

 ع

 اٌصفسخ
1 

2 

 االِزسبْ اٌدٙٛٞ اٌّٛزذ        

 ١ًٌٕ شٙبدح اٌغٍه اإلػذادٞ

 0202 ١ٔٛ٠ٛ دٚسح    
 



 2 ِذح اإلٔدبص  خاٌٍغخ اٌؼـــــشث١ ااـّــبدح  
اٌّؼبِ

 ي
3 

 

َّر١ٌٍخ ُٚأ عجماء وٕؼدٍخعبق اٌّششٚع داخً اٌذٌٚخ، ٚ٘زٖ اٌزّٙخ وبف١خ ألْ ُأ ّٛلفص ً داِخ ًَز ي، ثُ ِزد

ِّ.. إٌٝ ثٍذٞ ٍٍخأسغُ ػٍٝ اٌغفش فٟ أٚي عبئشح ساز ش ِٚب أصؼت أْ ٠فّى ،ٌٟ ال خ١بَسإر  ..خ اٌىجشٜٕٚ٘ب اٌغب

ًّ ال خ١بس ٌٗ ف١ٗ، ١ٌٚظ أِبِٗ أٞ اٌّشء فٟ أٍِش     !...عٜٛ اٌصجش ٚاالٔزظبس ز
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 : األعــئٍخ

 : لشاءح ِزأ١ٔخ ثُ أٔدض األٔشغخ ا٢ر١خ إٌصـ الشأ 

 

I (نقط  8) اٌمشاءحِدبي  ـ. 

نصف )  :اخزش اٌدٛاة اٌصس١ر ِٓ ث١ٓ اإلخبثبد ا٢ر١خ  -1

 (.  النقطت

 ٚصفٟ ـ عشدٞ ـ زدبخٟ: ٔٛع إٌص                                         

نصف ) زذد فمشح ِٓ إٌص ٠شرجظ ثٙب ػٕٛأٗ  ـ 2

 (. النقطت 
 اٌغبِخ ـ اٌدذٜٚ: اششذ ثبٌّشادف زغت ع١بق إٌص ـ  3

 (. نقطت واحدة )

 نقطت)اعزخشج أزذاس إٌص زغت رزبثؼٙب  ـ 4

 (.  احدةو

 اٌؼجبساد اٌذاٌخ ػٍٝ ِؼبٔبح اٌّٙبخش إٌفغ١خ فٟ  د٠بس اٌغشثخ فمشح اٌثب١ٔخاعزخشج ِٓ اٌ  ـ 5

 (. نقطت واحدة )

 االخزّبػ١خٚضؼ١زٙب  ث١ٓٚفٟ إٌص اٌشخص١خ اٌشئ١غخ  زذد  ـ6

 (. نقطت واحدة )

ِٕٗ إٌص ِغزذال ػ١ٍٙب ثّب ٠ٕبعت اٌّغزخٍصخ ِٓ أثشص ل١ّخ ِٓ اٌم١ُ اٌسمٛل١خـ   7
 (. نقطت واحدة )

)    ٙب إٌصأثذ سأ٠ه فٟ اٌمض١خ اٌزٟ ٠ؼبٌد ـ 8

(.نقطتان 

 

II (.نقط   6)  اٌذسط اٌٍغِٛٞدبي   ـ 

 (لفص/أعب١ٌت/عٛداء/أزّذ: )أمً ثُ اشىً ِب رسزٗ خظ فٟ إٌص ـ   1

 (.نقطت واحدة )

نقطت ) عزفٙبَ ٚآخش ٌٍزؼدتاعزخشج ِٓ إٌص أعٍٛثب ٌالـ  2

 (.  واحدة

٠ّىٓ رغ١١شٖ ِٚغ ِّٕٛػب ِٓ اٌصشف ِغ رغ١١ش ِب  ر١خاخؼً االعُ اٌّغغش رسزٗ فٟ اٌدٍّخ ا٢ -3

 : اٌشىً اٌزبَ 

)  حاٌىث١ش اٌّشبوً ٠ؼبٟٔ اٌّٙبخش ِٓ

 (.نقطت ونصف 

)  أمً اٌدذٚي اٌزبٌٟ إٌٝ ٚسلخ رسش٠شن ٚارُّ ِألٖ ثّب ٠ٕبعت -4

 (.نقطت ونصف 
 ٔٛػٗ إٌّبدٜ زشف إٌذاء اٌدٍّخ

ػذ  إٌٝ   ٠ب ِٙبخشًا -

 ٚعٕه 

   



 2 ِذح اإلٔدبص  خاٌٍغخ اٌؼـــــشث١ ااـّــبدح  
اٌّؼبِ

 ي
3 

 

 (عجماء/  شعوب)   إٌص فِٟب وزت ثخظ ِضغٛط   ربِب ب أػشة إػشاث ـ 5

 (.نقطت واحدة )
 

III (.نقط  6)  اٌزؼج١ش ٚاإلٔشبءِدبي  ـ 

 

 شًاً لْغّزثُ ُس، شػ١خذ إ١ٌٗ رّٙخ اإللبِخ غ١ش اٌّشّٙٚٚخ َض، فمذ اززِدِشم٠ٟخشبٖ أزّذ اٌّذ زذس ِب وبْ       

 .األصٍٟإٌٝ ثٍذٖ 

 ."وزبثخ ع١شح رار١خ أٚ غ١ش٠خ "ِب دسعزٗ فٟ ِٙبسح  ِغزثّشًا دشثخ رسذس ػٓ ِؼبٔبرٗ خالي ٘زٖ  اٌّز

 

 انتهــــــى
 

 



                   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 المعامل 2 مدة اإلنجاز  اللغة العـــــربية ااـمــادة  

 

 

 

 عناصر اإلجابة
 سلم   

 التنقيط 

I  (نقط  8)    مجال القراءةـ.  

. 

(نقطة نصف ) ـ سرد٘ : ـ            َٕع انُص  1   

(نقطة نصف ) (ٔانجذٖٔ طٛثح  ........ نقذ كاٌ انؼًم يرٕفرا) انصانصح انفقرج : ٓا ػُٕاٌ انُص ْٙ انفقرج انرٙ ٚرذثط ت -2  

....انًصٛثح ، انًشكهح : انطايح  -....انفائذج ـ انًردٔدٚح : جذٖٔ ان  -: انشرح  -3 لكل شرح  نقطةنصف  

( صحيح   

ذ انذيشقٙ تُفسّ ـ ذغٛر ٔضؼٛرّ كؼايم دٛس اصثخ ٚؼاَٙ يٍ انثطانح ـ  أدً/ ٔصف ٔرشح انؼًال ـ ذؼرٚف انسارد : أدذاز انُص ْٙ  -4
 .شؼٕرِ تانخٕف يٍ إجراءاخ انطرد إنٗ تهذِ  ٔ ضٛاع ٔشائقّ

( واحدة قطةن)  

 –ر تانذٛرج أشؼ –يٕقفٙ يذرض نهغاٚح  –دانرٙ ٚرشٗ نٓا : ػهٗ يؼاَاج انًٓاجر انُفسٛح فٙ دٚار انغرتح فٙ انفقرج انصاَٛح انؼثاراخ انذانح  -5
 .انًسرقثم أراِ أيايٙ كغًٛح سٕداء 

( واحدة نقطة)   

 .أدًذ انذيشقٙ: انشخصٛح انرئٛسٛح ْٙ  -6
 .تذٌٔ ٔشائق إقايح /  ػاطم ػٍ انؼًم/يغررب / ػازب / شاب فٙ يقرثم انؼًر ػايم : االجرًاػٛح  ٔضؼٛرّ    

( واحدة نقطة)   

انذق فٙ ػًم دائى ـ انذق فٙ اإلقايح ٔانسكٍ انالئق ـ انذق فٙ انكرايح ٔانؼٛش : يٍ انُص يٍ انقٛى انذقٕقٛح انرٙ ًٚكٍ اسرخالصٓا -7
 ...انكرٚى 

 .ٔذقثم انؼثارج انًُاسثح نكم قًٛح 

( واحدة نقطة)   

( نقطتان )  يٍ انًُرظر أٌ ٚثذ٘ انًررشخ رأّٚ فٙ قضٛح يؼاَاج انًٓاجرٍٚ فٙ دٚار انغرتح تأسهٕب سهٛى خال يٍ كم األخطاء  -8  

II  (نقط  6)   مجال الدرس اللغويـ. 
ًَُذ  :      شكم انكهًاخ  -1 َْٕداَء  /  َأْد  َقَفٍص/  َأَساِنَٛة  /  َس

ربع نقطة لكل 

 كلمة 

 يا صفرٙ ؟أٔ      يٍ أَا ؟ -: أسهٕب االسرفٓاو  -2
    !   ...يا أصؼة أٌ ٚفكر انًرء فٙ أير ال خٛار نّ فّٛ : أسهٕب انرؼجة  

لكل  نقطةنصف )

( أسلوب   

ًَُٚؼ -3 ( ونصف نقطة)  .( ٌ 0550)   ٍجَٛرِصَك( 1ٌ)    َماِكَشيٍ َي ُرٓاِجاَٙ ان  

4-  
 َٕػّ انًُادٖ درف انُذاء انجًهح

 يقصٕدج  َكرج غٛر يٓاجرا ٚا ٚا يٓاجرا ػذ إنٗ ٔطُك
 

لكل نقطةنصف )  

 جواب صحيح

 تانكسرج انظاْرجيضاف إنّٛ يجرٔر : شؼٕب  -: اإلػراب  -5
    .يٍ انصرف ػٍ انكسرج ألَّ يًُٕع ، ٔػاليح جرِ انفرذح انُائثحَؼد ذاتغ نًُؼٕذّ فٙ انجر: جًاء ػ -                   

 لكل نقطةنصف 

 كلمة

II  (نقط  6)    مجال التعبير واإلنشاءـ. 

  : ٚراػٙ فٙ ذقٕٚى إَراض انًررشذٍٛ يا ٚأذٙ
 (2ٌ)ساليح انهغح ٔادرراو ػالياخ انررقٛى   -( 2ٌ)ذٕظٛف خصائص انًٓارج  - (2ٌ)االنرساو تانًطهٕب  -

 
 
 
 
 

 

.(نقط  ست)  

 

عناصر اإلجابة 

 وسلم التنقيط

 الصفحة
1 

1 

 االمتحان الجهىي المىحد          

 دادياإلعلنيل شهادة السلك 

 0202 يىنيى دورة    

 
 


