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تسعى وزارة التربية  و التعيةيإ ىلةى اقرت ةمس وىسةتتح التللةلب ليشيلة  و ة ب وةم    وتةتل  
تللةلب ليلةة  الومةتاةة  العمتة  ا تىمتةةم قم ةةم   ل ةةر  ةرو  الةةتزارة تيةةا دةيتا  لةة  ت ةةر إ الةةرروس 

  كىةم قةرت  لة  وقيةمة روالةر التعييىية  الىلترة لهإ وبةر وتاوة  روالةر التعييىية  واة اوة  التعييىية  
السةةيتا  الىمةةةي  ةىةةم ب تررابيةة  تةةت اققتلةةمرا  لتسةةمور الشيلةة  ويةةى اقدةةتاكمر ال لةةر وتل لةة  
أويى الررجم    وتتا ي  لهاه ال هتد ت ةر  الةتزارة اللةت   ةاا ال هةر  الىتىوةب لة  تلةيي  أدة ي  

تةةةر تراوةةةمة ة ةةةرت  تلر ةةةر ىتةةةةتوم  الى ةةةررة اقتلةةةمرا  الومةتاةةة  العمتةةة  ليسةةةيتا  السةةةمو   ولةةة  ال
لتسةةهب ليشملةة      2222الةةرروس الى تر ةة  ل لةة د اللةةمدرة لةة   ةةهرر  يةةم ر و تةةمرس ليعةةم  

وقر اليهمئ    وىيي  الىراجع  ومةةمل  ىلى تررا  الشمل  ويى كيفي  التعمتب تر أد ي  اققتلمر
  اتيةم ت لةيإ أدائة  ويةىالشملة   لتعةلتية  اةجموةم  اليىت جا ةتىمل  ويةى روو  ل   اا التلةيي  
 وعر تراجع  كب تللث.

 
 هللا أن  ةةتل هإ لتل لةة  تةةم  لةةبتن  والةةتزارة ى  ت ةةر  لشيبتيةةم اهوةةااس  ةةاا العىةةب لترجةةت تةةت

 تت ترات  وييم تؤ يهإ لي تةتا  ىي  ت عب البيمس ل  ولييم الغمل  ليسشلت.ىلي  
 

 السبيلوهللا المهفق وهه الهادي إلى سهاء 
 

 محمهد أمين مطر د.
 مدير عام اإلشراف والتأهيل التربهي 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 احملرىٌاخفهسس  

 رقػػػػػع الرفحػػػة ػع الجرسػػػمػض ـ
 اإلجابة الشسػذجية األسئمة

الػحجة 
 األكلى

 67 5 اشتجي أزمة تشفخجي
 69 8 ( 1السسشػع مغ الرخؼ )

 71 12 البحخ الػافخ

الػحجة 
 الثانية

 73 15 غخكب األنجلذ
 75 18 رسالة إلى صجيق قجيع
 69 8 (2السسشػع مغ الرخؼ )

الػحجة 
 الثالثة

 78 23 كع حياة ستعير
 79 25 اإلعالؿ 

 80 27 البحخ الصػيل

الػحجة 
 الخابعة

 82 29 القجُس بػصمٌة كمجٌج  
 84 31 راـ هللا 
 85 33 اإلبجاؿ 

الػحجة 
 الخامدة

 88 37 التػاصل في العالع االفتخاضي كآدابو 
 89 39 اسع الفعل 

 91 43 البحخ البديط 

الػحجة 
 الدادسة

 94 46 السجيشة الحكية
 95 47 أنا كليمى   

 97 50 مغ السعاني الشحػيَّة لػ)الػاك( ك)الفاء(

الػحجة 
 الدابعة

 100 54 أمخني خميمي 
 102 56 السجيشة السحاصخة 

 103 57 مغ السعاني الشحػيَّة لػ)ما( ك)َمْغ(

الػحجة 
 الثامشة

 105 60 مخافعات أماـ ضسيخ غائب
 106 62 كصية الجئ

 108 64 مغ السعاني الشحػية لػ )ال( ك)الالـ(
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل 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

2021 

 ما األسمػب المغػي الػارد في قػلو تعالى: " كَىعَّ بيا لػال أف رأى بخىاف ربو"؟  -1
 .تعجة (ب  .قدؼ (أ 
 شرط. (د   .ا تفي ـ (ج 

 ي سػرة يػسف المخأة العديد؟ فما األقػاؿ التي ندبت  -2
 . و او ؾابغم   (ب  .و بوىس   (أ 
 .ت قسيروقد   (د  .ىطو لػ (ج 

 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2020 

 "؟السقرػد بػ )األبػيغ( في قػلو تعالى في سػرة يػسف:  غْ مَ  -3
 .ب( آدـ كيع ؾب .أ(  إ حق كيع ؾب
 .د( آدـ كإ راهيؼ .ج(  إ راهيؼ كإ حق

 ؟"كجاءت سيارة فأرسمػا كاردىع"ما السقرػد بكمسة )الدّيارة( في قػلو تعالى :  -4
 .الكؾاكة ( ب .السرككة اآللية ( أ

 .امرأة  جمو ( د .ال  فمة ( ج
 ما السعشى السدتفاد مغ الديادة في قػلو تعالى : "كغّمقت"؟ -5

 .التدرج (ب  .التعدوة (أ 
 .الدمة (د  .السك لغة (ج 

كا عمى ءفي قػلو تعالى : "كجا -عميو الدالـ–ما الجليل عمى كحب إخػة يػسف  -6
 قسيرو بجـ كحب"؟

 .أكمو دـ تسزؽ ال سيص رغؼ اد  ئيؼ أف  الفئة  (أ 
 .ال سيص ُقد  مؽ د ر كليس مؽ ُقُ ل أف   (ب 
 .لؼ و ؽ ال سيص لطؾ ف  ميو الدالـ (ج 
 .ك نو ركاو تيؼ لمحديا مختمفة (د 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2019 
 ما معشى )يختع( في قػلو تعالى : "أرسمو معشا غجاا يختع كيمعب"؟ -7

 .يتد  ق (ب  .ودك  (أ 
 .وعسل (د  .وأكل (ج 

 السقالية:ثانياا: األسئمة 

 الدؤاؿ  سشة الػركد

2021 

 -اآليات اآلتية مغ )سػرة يػسف( ثع أجب عغ األسئمة التي تمييا: أاقخ  -1
َحا اْلُقْخآَف َكِإف ُكشَت ِمغ قاؿ تعالى: }  َنْحُغ َنُقزُّ َعَمْيَظ َأْحَدَغ اْلَقَرِز ِبَسا َأْكَحْيَشا ِإَلْيَظ ىََٰ

ْسَذ ِإْذ ( 3) َقْبِمِو َلِسَغ اْلَغاِفِميغَ  َقاَؿ ُيػُسُف أِلَِبيِو َيا َأَبِت ِإنِّي َرَأْيُت َأَحَج َعَذَخ َكْػَكباا َكالذَّ
َقاَؿ َيا ُبَشيَّ اَل َتْقُرْز ُرْؤَياَؾ َعَمىَٰ ِإْخَػِتَظ َؼَيِكيُجكا َلَظ ( 4َكاْلَقَسَخ َرَأْيُتُيْع ِلي َساِجِجيَغ )

نَداِف َعُجك   ْيَصاَف ِلْْلِ ا ۖ ِإفَّ الذَّ ({5مُِّبيٌغ ) َكْيجا
قرة يؾ ف ) ميو الدالـ( بأن ي  أثدؽ ال رص لعدة  - ز  كجل –و  كصف (أ 

 أ ك ب، اذكر اثشتطؽ مشي .
 .- ميو الرالة كالدالـ–اذكر   ة نزكؿ ىفه الدؾرة  مو  طدن  دمحم  (ب 
كردت فت اآلو ت الد ب ة الكمست ف )أثدؽ، يؾ ف(، اكتة السعشو الررفت لألكلو،  (ج 

 كإ راب الث نية. 
 : "ا ت رص رؤي ؾ  مو إخؾتػ".- مطيس  الدالـ– مل: ق ؿ وع ؾب ا شو يؾ ف  (د 
 اذكخ اآلراء السختمفة التي شخحيا إخػة يػسف لمتخمز مشو.  -2
 -( ثع أجب عغ األسئمة التي تمييا:تشفخجي اشتجي أزمة)درس اقخأ اآليات اآلتية مغ  -3

{فمّسا ذىبػا بو ... كلػ كّشا صادقيغقاؿ تعالى: } 
 اكتة رأيطؽ مؽ اآلرا  السختمفة التت طرثي  إخؾة يؾ ف لمتخم ص مشو. (أ 
 م  الدلطل  مو كفب إخؾة يؾ ف فت قؾلو تع لو  مو لد نيؼ: }فأكمو الفئة{؟  (ب 
 م  مرادؼ )غي بة الجة(؟ (ج 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 

 ؤاؿػػػػػػػالد الػركدسشة 

2020 

 اآليات اآلتية ثع أجب عغ األسئمة التي تمييا : اقخأ -4
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

 "َعمَِّسُو ِمغ َتْأِكيِل اأَلَحاِديِث َوللّاُ َغاِلٌب َعَمى َأْمخِِه َكَلػِكغَّ َأْكَثَخ الشَّاِس اَل َيْعَمُسػفَ َكِلشُ 
 كس  كرد فت اآلوة اوخطرة؟ - 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 
 تعؾد )كاك الجس  ة( فت الفعل )شركه(؟ ؽ   مو م   (ج 
 ذلػ. ي  أثدؽ ال رص،  ملقرة يؾ ف بأن   -تع لو–كصف و  (د 

2020 

 اآليات الكخيسة اآلتية مغ سػرة يػسف، ثع أجب عغ األسئمة التي تمييا : اقخأ -5
َنْحُغ َنُقزُّ َعَمْيَظ  *ِإنَّا َأنَدْلَشاُه ُقْخآناا َعَخِبيًّا لََّعمَُّكْع َتْعِقُمػَف  *ِتْمَظ آَياُت اْلِكَتاِب اْلُسِبيِغ  آلر"

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

ْيَصاَف ِلِْلنَداِف َعُجك   ا ِإفَّ الذَّ َقاَؿ َيا ُبَشيَّ اَل َتْقُرْز ُرْؤَياَؾ َعَمى ِإْخَػِتَظ َؼَيِكيُجكْا َلَظ َكْيجا
 "مُِّبيغٌ 

 (. م  معشو اوكلو؟ كم  إ راب الث نية؟كردت فت اآلو ت الكمست ف : )وجت يػ، كؾكك    (أ 
 السخ طة فت قؾلو تع لو : "كإف كشو مؽ ق مو لسؽ الغ فمطؽ"؟ م ؽ   (ب 
 "ا ت رص رؤي ؾ  مو إخؾتػ"؟ - مطيس  الدالـ–لس ذا ق ؿ وع ؾب ا شو يؾ ف  (ج 

 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2019 

 أجب عغ األسئمة التي تمييا : اقخأ اآليات الكخيسة اآلتية مغ سػرة يػسف، ثعَّ  -6
اِئِميَغ " ِإْذ َقاُلػْا َلُيػُسُف َكَأُخػُه َأَحبُّ ِإَلى َأِبيَشا ِمشَّا  *لََّقْج َكاَف ِفي ُيػُسَف َكِإْخَػِتِو آَياٌت لِّمدَّ

ا َيْخُل َلُكْع َكْجُو  *ِإفَّ َأَباَنا َلِفي َضاَلٍؿ مُِّبيٍغ  ُعْرَبةٌ َكَنْحُغ  اْقُتُمػْا ُيػُسَف َأِك اْشَخُحػُه َأْرضا
ْشُيْع اَل َتْقُتُمػْا ُيػُسَف َكَأْلُقػُه ِفي  *َأِبيُكْع َكَتُكػُنػْا ِمغ َبْعِجِه َقْػماا َصاِلِحيَغ  َقاَؿ َقآِئٌل مَّ

يَّاَرةِ َغَياَبِة اْلُجبِّ َيْمَتِقْصُو َبْعُس   "ِميغَ ِإف ُكشُتْع َفاعِ  الدَّ
 م  معشو م  تحتو خط : ) ركة، الدي  رة(؟ (أ 
 لمتخمص مشو. - ميو الدالـ–  إخؾة يؾ ف اذكر م ترثطؽ طرثيس (ب 
 ـ فت )لطؾ ف كأخؾه(؟م  نؾع الال (ج 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 

 (2(، )1السسشػع مغ الرخؼ ) عشػاف الجرس:
  http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/file/view?id=16432 الخابط:

 أكالا: اختخ اإلجابة الرحيحة ؼيسا يأتي:

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2021 

 أيُّ مغ العبارات اآلتية كردت فييا كمسة )مداجج( مسشػعة مغ الرخؼ؟ -1
 ق ؿ تع لو: )إن س  وعسر مد جد و مؽ آمؽ ب هلل كالطؾـ اآلخر(.  (أ 
 ق ؿ تع لو: )كأف  السد جد هلل فال تد ؾا مو و أثدا (.  (ب 
 صمطو فت مد جد كثطرة. (ج 
 زرت مد جد دمذق.  (د 

 أيُّ مغ األعالـ اآلتية يقبل التشػيغ ؟ -2
  مت.  (ب  أثسد.  (أ 
  سر. (د  إ راهيؼ.  (ج 

 أيُّ العبارات اشتسمت عمى مسشػع مغ الرخؼ؟ -3
 أثسد و  مو  المتػ.  (ب  أفزل الظ الب خ لد.  (أ 
 أكـر الر جل ضيف و.  (د  يزيد ط لة مح ؾب.  (ج 

 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2020 

 مغ األعالـ اآلتية مرخكؼ؟ أيُّ  -4
 .ؽ إ ح (ب  .إ راهيؼ (أ 

 .ثشغمة (د  .شعطة (ج 

 العبارات اآلتية صحيحة؟ أيُّ  -5
 .السسشؾع مؽ الررؼ ا يؾزف ب لسطزاف الررفت (أ 
 .وررؼ العمؼ إذا ك ف مركك   مزجي    (ب 
 . مؼ مختؾـ بألف كنؾف  وسشو مؽ الررؼ كل   (ج 
 .وجر ب لفتحةالسسشؾع مؽ الررؼ  (د 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد
 ما الكمسة السرخكفة مغ الكمسات اآلتية؟ -6

 .مالئكة (ب  .مف تي  (أ 
 .مؾاد   (د  . مس   (ج 

 ما سبب مشع الَعمع )بعمبظ( مغ الرخؼ؟ -7
 .أ جست   (ب  .مركة تركطك   مزجي    (أ 
 . مو كزف الفعل (د  .مؤنا تأنطث   لفغي    (ج 

2020 

  :ما سبب صخؼ كمسة )حسخاء( في قػؿ الذاعخ -8
 مزخجة يجؽ(؟ بكل يجٍ  ... )كلمحخية الحسخاء باب  

 .ي  صفةون   (ب  .ي  مز فةون   (أ 
 .ي  مجركرةون   (د  .ؿ(ي  معرفة  ػ )اون   (ج 

 ما سبب مشع الَعمع )إبخاهيع( مغ الرخؼ؟ -9
 .مركة (ب  .ك ظو   كؽ (أ 
 . مو كزف الفعل (د  .أ جست   (ج 
 (؟بقساش أسػدما الزبط الدميع لسا تحتو خط : )كانت مشرة اإلعجاـ مغصاة  -10
 .ب س ش  أ ؾد   (ب  .ب س ٍش أ ؾدٍ  (أ 
 .ب س ٍش أ ؾد   (د  .أ ؾدٍ  ب س ش   (ج 

 
 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2019 

 مغ األسساء اآلتية مسشػع مغ الرخؼ؟ أيُّ  -11
 .أجزا  (ب  .عك قرة (أ 
 .ال ؾارير (د  . فري   (ج 
ككاف العخب سباقيغ إلى بشاء ): لكمستي )مخاصج، كمتقجمة( فيدميع ما الزبط ال -12

 ؟(مخاصج متقجمة
 .مراصٍد مت دمةٍ  (ب  .مت دمةٍ  مراصد   (أ 
 .مراصد  مت دمة   (د  .مراصدا  مت دمة   (ج 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 ثانياا: األسئمة السقالية: 

 ؤاؿ ػػػػػػػػػػػػالد سشة الػركد

2021 

 مسا يأتي بجسمة مفيجة مع الزبط التاـ:  لكلّ  مّثل -1
 صيغة مشتيو الجسؾع مرركفة.  (أ 
  مس   مركك   تركطك   مزجي  . (ب 
 صفة  مو كزف )ُفعل( مجركرة.  (ج 

 أجب عغ السصمػب أماـ كل مشيا:  الجسل اآلتية، ثعَّ  اقخأ -2
 ؼ كمسة الحسرا ؟(ر كلمحرية الحسرا  ب ب.      ) م    ة ص (أ 
  ميس ف ذك مرك ة ككفلػ  رى ف. )ا تخرج مسشؾ    مؽ الررؼ كاذكر الد ة(. إف   (ب 
 .(ضكط "ثؾاجز،  د رية" ضكظ    ميس   انرة ااثتالؿ ثؾاجز  د رية. ) (ج 

 حػية اآلتية: ب األخصاء الشَّ صػّ  -3
 مؽ الفرل اوخطر.  مذ ىد   شؾاف ىفا الشص:  (أ 
  .كمد كطؽ   ضعف    ا تخمؾ مديشتش  مؽ  (ب 

 ما تحتو خط ؼيسا يأتي إعخاباا تاماا:  أعخب -4
 . أخرُس الد كو  ؽ الحق شيظ ف  (أ 
  ترفؾ ال مؾب. رمز ف  فت شير  (ب 

 : اقخأ الجسل اآلتية ثّع أجب عغ السصمػب أماـ كّل مشيا -5 
 (.)اجسع ما تحتو خط مع الزبط التاـ، كغّيخ مايمـدصمطو فت مدجٍد  ريق.  -

 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2020 

 ل لكل مسا يأتي بجسمة مفيجة، مع الزبط التاـ :ثِّ مَ  -6
 .ا ؼ مسشؾع مؽ الررؼ فت ث لة جر   (أ 
 . مؼ مؤنا تأنطث   لفغي   فت ث لة جر   (ب 
 .صفة  مو كزف فعالف فت ث لة جر   (ج 

 ما سبب مشع األسساء اآلتية مغ الرخؼ؟ -7
 ُأخر (ب  أطرش (أ 
 نعس ف (د   ث س   (ج 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2020 

 الجسل اآلتية ثع أجب حدب السصمػب أماـ كل مشيا :اقخأ  -8
 )اضكط آخر الكمسة التت تحتي  خط( .مؽ الفرل اوخطر مذ ىد : شؾاف ىفا الشص (أ 
 )أ رب م  تحتو خط إ راب   ت م  (           .فت شس ؿ العراؽ تغمة  شو ق طمة  (ب 
 "مغ لطق" مؽ الررؼ؟()م    ة مشو كمسة       .كؾنؾا مف تي  لمخطر مغ لطق لمذر (ج 
 )اصرؼ اا ؼ السسشؾع مؽ الررؼ(             الت طُو بعمس   مؽ العراؽ.  (د 
 ؽ   ة مشعو(ؽ اا ؼ السسشؾع مؽ الررؼ، كبط  ) ط    .الد كو  ؽ الحق شيظ ف أخرس (ق 

 ما تحتو خط: أعخب -9
 كإخؾتو آو ت  لمد ئمطؽ". يؾ فق ؿ تع لو : "ل د ك ف فت  (أ 
ـٍ  (ب   ".ُأخرق ؿ تع لو : "فسؽ ك ف مشكؼ مريز   أك  مو  فٍر فعدة  مؽ أو 
 .يسد       تمؾح كك قت الؾشؼ فت ع ىر الطدثأطالؿ    رقة  لخؾلة (ج 
 . غسوثدثو الحرب الع لسية الث نية  طؽ دكٍؿ  (د 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل 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

2021 

 ما الكمسة السشاسبة عخكضياا لسلء الفخاغ في البيت الذعخي اآلتي:  -1
 -------------أقػؿ ليا كقج شارت شعاعاا       مغ األبصاؿ كيحظ لغ 

  .تي جري  (ب   .تفى ت (أ 
  .تف رقت (د   .ترا ت (ج 

 ما الكمسة السشاسبة لسلء الفخاغ بسا يحقق الػزف كالسعشى في البيت اآلتي؟  -2
  باكإف شاؿ الدماف بو كشا      ------سػؼ  بداط عيرٍ  ككلّ 

 يركح  (ب  يفىة  (أ 
 وظؾا  (د  يش ذو  (ج 

 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2020 

 العخكضي الحي تمّحغ عميو األغشية الذعبية )سكابا يا دمػع العيغ سكابا(؟ما البحخ  -3
 .الظؾيل (ب  .الؾافر (أ 
 .الخسيف (د  .الكديط (ج 

 ما الكمسة الدائجة في البيت:  -4
 أحباب سقيت بيع سالفا    ككاف الػصل مغ ِقرخ حبابا( )كربّ 

 .ُرب   (ب  .كاك رب   (أ 
 .ك ف (د  .  يؼ  (ج 

  الذعخي؟الكمسة الدائجة في البيت ما  -5
 )إذا ما بمغ الفصاـ لشا رضيع    تخخ لو الجبابخ ساججيشا(

 .الفظ ـ (ب  .م  (أ 
 .لو (د  .لش   (ج 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 ثانياا: األسئمة السقالية:

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2021 

 :البيت اآلتي، كاذكخ تفعيالتو، كبحخه العخكضيع قصّ  -1
 كإف  جؽ  السد ُ  فػػػال تراىػػػػؼ         مؽ اإلشفػػػػ ؽ  إا   جديشػػػ   (أ 
 إذا شيدكا الؾغو ك نؾا ُكس ة         يدكؾف السع قل  كالُحرؾن   (ب 

 :البيت اآلتي، كاذكخ تفعيالتو، كبحخه العخكضيع قصّ  -2

ت  ف  صشو  م  تذ ُ   (أ  ت ح   إذا لؼ تخش    قكة الم ي لت        كلؼ ت د 
 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2020 
 :البيت اآلتي، كاذكخ تفعيالتو، كبحخه العخكضيع قصّ  -3

 ككل  بد ط  عيٍش  ؾؼ ُوظؾا       كإف  ط ؿ  الزمػػػػ ُف بو  كط  ػػػػػػػ 

 :البيت اآلتي، كاذكخ تفعيالتو، كبحخه العخكضيع قصّ  -4 2019
 فطشػػػػػػػػػ سمػػػػػؤه    ن   الكحر   عير  ػػػػػػػػػػػػػ        ك  ش       ؽ  تػػػػو ض  ث   مألنػػػ  ال  ر  
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15 

تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 

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

 أكالا: اختخ اإلجابة الرحيحة ؼيسا يأتي:

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2021 
 

 إالـ تخمد كمسة )سيل( في قػؿ أبي عبج هللا في مدخحية )غخكب األنجلذ: "فإنو سيل شغى"؟ -1
 .رؤكس العذ ئر (ب  .العسال  كالخؾنة (أ 
 .جيش اإل ك ف (د  .  مة الذعة (ج 

 عمى لداف مغ قيمت ىحه العبارة في مدخحية )غخكب األنجلذ(؟ -2
 فداد في األكصاؿ ".         الػ " إف تفدج الخأس دب

  .  ئذة (ب   .ا ؽ  راج (أ 
 .أ ت   د و (د  .أ ت ال   ؼ (ج 

  ؟القزاةماذا أفادت الديادة في الكمسة السخصػشة في قػؿ عديد أباضة عمى لداف شيخ  -3
 حمفاا، فإف ضشػا بو      كقع القزاء فسالو مغ مجفع  استػىبي

  .الظمة (ب   .اا تبك ؿ (أ 
 .السذ ركة (د  .السظ ك ة (ج 

 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2020 

 مدخحية )غخكب األنجلذ(؟ ما الدمغ الحي تجكر حػلو -4
 .  ؾط غرن طة (ب  .العرر السسمؾكت (أ 
 .غزك السغؾؿ (د  .فت  اوندلس (ج 

 ل شخرية الحاكع السغمػب عمى أمخه في مدخحية )غخكب األنجلذ(؟مغ مثّ  -5
 .أ ؾ ال   ؼ (ب  .  ئذة (أ 
 .أ ؾ   د و (د  .ا ؽ  راج (ج 

 السدخحيات اآلتية مغ مدخحيات الذاعخ عديد أباضة؟ أيّ  -6
 .قيس كلطمو (ب  .أىل الكيف (أ 
 .شجرة الدر (د  .الكالد طم و أىمي  (ج 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 كشى الذاعخ بقػلو )عبيج العرا( في مدخحية غخكب األنجلذ؟ ععّ  -7
 .ال دؾة كالذدة (ب  .الفؿ كاليؾاف (أ 
 .العري ف كالتسرد (د  .السشعة كال ؾة (ج 

 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2019 

 غ مّثل دكر األميغ عمى مرمحة األمة في مدخحية )غخكب األنجلذ(؟مَ  -8
 .شيخ ال ز ة (ب  .أ ؾ   د و (أ 
 .ا ؽ  راج (د  .أ ؾ ال   ؼ (ج 

 في قػؿ عديد أباضة : "فإنو سيل شغى دفاعو القحاؼ"؟ (الديلػ)ما السقرػد ب -9
 .جيش اإل ك ف (ب  .العسال  كالخؾنة (أ 
 .رؤ    العذ ئر (د  .  مة الذعة (ج 
 رّؼ نجع فخّجامو     كأحشق أعجائو إْف ىػى؟ما السقرػد بالشجع في:  إذا  -10
 .الذسس (ب  .جـر  س كي  (أ 
 .اإل ك ف (د  .الح كؼ (ج 

 ثانياا: األسئمة السقالية:

 ؤاؿ ػػػػػػػػػػػػالد سشة الػركد

2021 

  أجب عغ الدؤاؿ اآلتي: -1
     ذلػ.تشظ ق أثداث مدرثية )غركب اوندلس(  مو كاقعش  فت العرر الح ضر، كض  

 مغ مدخحية )غخكب األنجلذ( ثع أجب عغ األسئمة التي تميو:  اآلتي اقخأ الشز -2
 عائذة )في ازدراء صخيح(: 

 ا كؤكس الخدىػػػكىع مغ سقػى  أقػػػػادة أنجلػػػػػػػػػذ ىػػػػػػػػػػػػػػؤالء ...
 كشػػػػػػع بأقصابيػػػػػػػػػػػػػػػػا كاغتمػػػػػى اد ... ػػػػػا الفدػػػػػة دب فييػػؼيا أمّ 

 اػػػػػػػػػػػى ربػػغّحتػػػػػػػو كركتػػػػػػػػو حت ...  الشفاؽ غّ ػػا أتقشت غيخ فػػػكم
 م  الفكرة الع مة التت دارت ثؾلي  مدرثية غركب اوندلس؟  (أ 
 (2020)م رر كض  الرؾرة الفشية فت ال طو الث لا. (ب 
  ط ؽ الدكر الفي مثمتو   ئذة فت السدرثية.  (ج 

ثرؼ نفت، مرادؼ كمسة السؾت. ا تخرج مؽ الشص الد  ق: أ مؾب ندا ،    (د
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2020 

 اقخأ األبيات اآلتية مغ مدخحية )غخكب األنجلذ(، ثع أجب عغ األسئمة التي تمييا : -3
 عػػإذا ما استجاَر عمى معر كالدػػػػػػارحرػػػػػػػػػاٌر يصػقشػػػػػػػا 

 كحّسػػػػى مغ القمق السبيػػػع كجػػػػػػػػػٌع يسػػػػػػػدقشػػػػػػػػػا ناُبػػػػػػػػػػوُ 
 بيأس جخى ؼيو مجخى الّجـ جػكشْعٌب رماُه انترػػػػػاُر الفَخنْ 

 ػػػػِعثػػػػػػػػػػػػػػػُه َيْدَتْدػػػمفإال ُتغي ػلػى اْضسحػػػكجيٌر تخاذَؿ حت

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

 اوخرا؟
ل  لة ال ك رة "كجيش  تخ ذؿ  ثتو اض  م  دا (د   "؟س ح 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل 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

2021 

 ماذا قرج الذاعخ عبج المصيف بقػلو: "سقػفيا البيزاء"؟  -1
 الجس ؿ كالترؼ.  (ب  الش    كالظي رة.  (أ 
 كالك   .الثك ت  (د  العمؾ كاونفة. (ج 

 ما معشى )عقج( في عبارة: )رزح شعبشا تحت االحتالؿ عقػداا مغ الدمغ(؟ -2
 ااتف ؽ السؾقو  طؽ طرفطؽ. (ب  الد ف الس ؾس. (أ 
  ذر  شؾات. (د  م  تتزيؽ بو السرأة. (ج 

 ريذو الحجل(؟ َس فَّ ماذا أفادت الّديادة في الفعل في عبارة )نَ  -3
 السك لغة. (ب  التعدوة. (أ 
 السظ ك ة. (د  الرطركرة. (ج 

 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2020 

 مغ األعساؿ األدبية اآلتية مغ دكاكيغ الذاعخ )عبج المصيف عقل(؟ أيّ  -4
 .الكالد طم و أىمي  (ب  .شؾاطئ ال سر (أ 
 . ت ث ئرةأن   (د  .شيد العزلة (ج 

 كصف )عبج المصيف عقل( نفدو بقػلو : "نديت بأنشي البطء الحي في بصئو يرل"؟ بعَ  -5
 .العزيسة كاإلصرار (ب  .الح سة كالفك   (أ 
 .ث ل الحركة (د  .الكدل كالخسؾؿ (ج 

 مغ العبارات اآلتية كضف الذاعخ فييا عشرخ الحخكة؟ أيّ  -6
كا كإف  ألؾا (أ   .ر يش غتأن  جف (ب  .إف رد 
 .ض ريذو الحجلنف   (د  .صكحي  الخزل (ج 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2019 

 بشا الدبل؟ما داللة )الُدبل( في قػؿ عبج المصيف عقل : اختمفت  -7
 .أم كؽ اإلق مة (ب  .اآلرا  (أ 
 .الغركؼ (د  .السؾا طد (ج 

 ما الدصخ الذعخي الحي يعبخ عغ الثبات في قريجة عبج المصيف عقل؟ -8
 .ندطو بأنشت الكط  الفي فت بظ و ورل (أ 
 .فس  ممؾا  فاب  جؾنيؼ أ دا   (ب 
 .ر يش غت  سق ىفي اورضفأن  ج (ج 
 .ثفع فت شرايطشت الفيؽ  طؾنيؼ أملكأ (د 

 ثانياا: األسئمة السقالية: 

 ؤاؿ ػػػػػػػػػػػػالد سشة الػركد

2021 

اقخأ األسصخ الذعخية اآلتية مغ )رسالة إلى صجيق قجيع(، ثع أجب عغ األسئمة التي  -1
 تمييا:

 سصػرؾ في رسالتظ األثيخة 
  لفيا الخجل

  تخاكدني الحخكؼ ذليمة
  كتحلشي الجسل

  تديغ لي الخحيل
  رحمػاكأف ال يكؽيظ مغ 

  م  مزسؾف الر  لة التت كجيي  الرديق لمذ  ر؟ (أ 
  م  الع طفة التت  يظرت  مو الذ  ر فت ىفه او ظر؟ (ب 
 كعف الذ  ر أ مؾب الحؾار، م  أثر ذلػ  مو جس ؿ ال رطدة؟ (ج 
  كض  جس ؿ الترؾير فت قؾؿ الذ  ر: " ظؾرؾ لفي  الخجل". (د 
 . (قجيعرسالة إلى صجيق )اكتب ستة أسصخ شعخية مغ قريجة  -2
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2020 

(، ثع أجب عغ األسئمة التي األسصخ الذعخية اآلتية لمذاعخ )عبج المصيف عقل اقخأ -3
 تمييا:

 قمػا كمغ صمبػا فسا تابػاتمغ اع
 كال عغ عجليع َعَجلػا

 كمغ ُعدلػا
 فسا مّمػا عحاَب سجػنيع أبجاا 

 ّف غخاميع َمَملُ إبل 
   ر  شي  الذ  ر فت ىفه او ظر؟م  الفكرة التت  (أ 
لؾا"؟ (ب   م  الس رؾد ب ك رة "كا  ؽ  دليؼ   د 
 ا تخرج مؽ الشص ثرؼ  ظف وفطد اإلضراب. (ج 

 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2019 

اقخأ األسصخ الذعخية اآلتية مغ قريجة )رسالة إلى صجيق قجيع(، ثع أجب عغ األسئمة  -4
 التي تمييا؟

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

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

 يا السصخُ ئُ يككيف يج
 فتػرؽ في شفاه الحقل أغشية كتددىخُ 

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

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2019 

(، ثع أجب عغ األسئمة األسصخ الذعخية اآلتية مغ قريجة )رسالة إلى صجيق قجيع اقخأ -5
 التي تمييا:

 كتغخيشي بأني إف أتيت إليظ
 كتسلُ مثل البْجر أ

 فذكخاا يا صجيق شفػلتي
 اختمفت بشا الدبلُ 

 أنا نبس التخاب دمي
 فكيف أخػف نبس َدمي كأرتحُل؟

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

   ل(.
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 الثالثحالىحدج 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 كع حياة ستعير؟ عشػاف الجرس:
 http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=477الخابط:

 

 :أكالا: اختخ اإلجابة الرحيحة ؼيسا يأتي

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2020 

 العبارة:)رب عسٍخ قرخت آماده، كاتدعت أبعاده(؟مغ قائل  -1
. (أ   .فطؾدكر دك تيفد ت (ب  كريؼ الذ ذلت 
 ن  مطؾف  ؾن  رت. (د  ا ؽ  ظ   الد شدري. (ج 
 ما الفكخة الخئيدة التي يعالجيا نز )كع حياة ستعير(؟ -2

 أثر التظؾر التكشؾلؾجت فت السج ؿ الظ ت. (ب  الشيت  ؽ الكخل كاكتش ز اومؾاؿ. (أ 
 أىسية ا تثس ر الحي ة بس  ىؾ ن فو. (د  الترؼ كال فخ فت الحي ة. الد ؾة إلو (ج 

 مغ مؤلف ركاية )السداكيغ(؟ -3
 غد ف كشف نت. (ب  دك تطػػػفد ت. (أ 
  زيػز أب عػػة. (د  كريؼ الذ ذلت. (ج 

 

 ؤاؿػػػػػػػالد  شة الؾركد

2019 

 الػاردة)رب عسٍخ قرخت آماده، كاتَّدعت أبعاده(،  أي اآلتية يشدجع مع معشى العبارة: -4
 في )كع حياة ستعير(؟

 كم ت. ،مؽ كلد (ب  كم ت. ،ك  ش ،مؽ كلد (أ 
 مؽ و تحسؾف الحي ة بال ك ت كتخظيط. (د  مؽ أ س رىؼ مك ركة مثسرة. (ج 

 ثانياا: األسئمة السقالية:

 الدػػػػػػػؤاؿ سشة الػركد

2019 

 اقخأ الفقخة اآلتية مغ نز )كع حياة ستعير؟(، ثع أجب عغ األسئمة التي تمييا: -1
فيؤالء أعسارىع مباركة مثسخة، يقتحسػف الحياة عغ كعي كتخصيط، يحثػف الخصا نحػ 
أىجافيع بعـد كثبات، يخصئػف ؼيدتغفخكف، يرححػف أخصاءىع بال خجل، يعيجكف تختيب 
حياتيع إف اعتخاىا فػضى أك خمل، أكقاتيع ىي رأس ماليع الحقيقي، أىجافيع نبيمة، 

 كل ىحا مقاتمػف مغ الصخاز الفخيج.ككسائميع لشيميا شخيفة، كىع مع 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

كردت الكمس ت:)الُخظ ، الظراز، ك  ئميؼ(، م  الس دة السعجسية لألكلو، كم  معشو  (أ 
 الث نية، كم  مفرد الث لثة؟

 كض  الرؾرة الفشية فت:)أكق تيؼ ىت رأس م ليؼ الحبي ت(. (ب 
  مل: كصف الك تة اوشخ ص الف  مطؽ فت الحي ة بأنيؼ م  تمؾف. (ج 
 الح  سة التت مث مو تحؾا  فت ثي ة )دك تيفد ت(؟ م  المحغة (د 
ؽ ال دوعت   طؽ المفغطؽ:)ُوخظ ؾف كُيرح حؾف(؟ (ق   م  السحد 
 اقخأ الفقخة اآلتية مغ )كع حياة ستعير؟(، ثع أجب عغ األسئمة التي تمييا: -2

كاف إلبميذ أف يغػي أبشاء آدـ  سؤاؿ يحسل مغ البخاءة قجر ما يحسل مغ الخبث! فمػ
يفتح ليع بيا بػابة الذيػة، كيمقي في قمػبػيع بػحرة ؼبعبارة كاحػػجة، لكانت ىػحه العبػػارة، 

الصسع كاألثخة كحب الشفذ، كلع ال؟ كىػ يؤكج أفَّ ىشاؾ حياة كاحجة ستعيذيا، يجب أاّل 
، كعميظ أف تشاؿ فييا مغ المَّحة ما ُقّجر لظ أف  فدتشتيي القرة كأنت  تشاؿ، كإالّ تحىب هباءا

 بصميا تعاني الحخماف.
 م  الدؤاؿ الس رؾد فت الدظر اوكؿ؟ (أ 
  راب اوكلو، كجسو الث نية.إ كردت الكمست ف:)إ ميس، ثي ة(، اكتة  (ب 
 كض  الس رؾد ب ل ك رتطؽ: (ج 

 ػ يم ت فت قمؾبيؼ  فرة الظسو كاوثرة كثة الشفس.1
 ػ تفىة هك   .2

س السؾت شط    ميس  ، لكؽ أف ت يش ميزكم   وعشت أف تسؾت اشرح قؾؿ ن  مطؾف: )لي (د 
 كل  يػؾـ(.
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

  اإلعالؿ  عشػاف الجرس:
 http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=163الخابط: 

 

  :أكالا: اختخ اإلجابة الرحيحة ؼيسا يأتي

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2020 
 

 اآلتية لع يحجث فييا إعالؿ؟ أي الكمسات -1
 ال ش  . (ب  الد  ت. (أ 
 .السطث ؽ (د  الدانت. (ج 
 ما الكمسة السخالفة مغ حيث أصل اليسدة مغ الكمسات اآلتية؟ -2
 ضي  .  (ب  د   . (أ 
  ال .  (د   ش  . (ج 
 ما الكمسة السخالفة مغ حيث أصل اليسدة مسا يمي؟ -3
 صف  . (ب   را . (أ 
 فدا . (د   س  .  (ج 

 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2019 

 أي الكمسات اآلتية حجث فييا إعالؿ؟ -4
 إنذ  . (ب  ا تدا . (أ 
  س  .  (د  كضؾ . (ج 
 في أي الكمسات السخصػط تحتيا حرل إعالؿ؟ -5
 ك لر د. زائرا  ىجؼ او د  (ب  بعفاب كاقو(.   ئل) أؿ  (أ 
 .ث ئرا  ىة الذعة  (د  ب لدالـ خطر. اا تدا  (ج 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 ثانياا: األسئمة السقالية:

 الدػػػػػؤاؿ سشة الػركد

2020 

 اقخأ الّشز اآلتي، ثّع أجب عغ األسئمة التي تميو:  -1

ـ  الري يشُة كي ن يؼ الزائل  مو أشالئش  بعد مؤامرٍة  رٍة، كأب ططل مذؾ ىة، أق  " ب د   اٍت مزك 
ُد   رت  مطل، ا تدا    ؾ د ) مفؾر( السذؤكـ، كُمركرا  ب راراٍت أمسي ة ع لسة، كانتي   بس  

كنحؽ  ُودس و صف ة ال رف  الك طمة التت ىطي ت أف تسر! في  شع ش  كأم تش ، لؾقفُة  زٍ 
ُمؾث دكف كفطمة  بإ   ط تمػ السؤامرة الك را، فيمؼ  نمسمؼ أشت تش ، كلشكؽ  مو قمة رجل 

 ". فمدظطؽكاثٍد فشدثرىؼ  ؽ ك مل تراب 
 كردت في الشّز كمسة: )الدائل(، كضح اإلعالؿ فييا.  -

 اقخأ الشّز اآلتي، ثع أجب عغ األسئمة التي تميو:  -2

" تت جو أنغ ُر الع لؼ الطؾـ  نحؾ مديشة  ال دس كىؼ مؾقشؾف  بعدالة  قزطتي ، كأ ش ؤى  ا 
وفر طؾف بأرضي  فُيح ؼ العدك  الريطؾنت  قكزتُو  مطي ، ك ر  ف  م  وسشو أىمي  مؽ 
الؾصؾؿ  إلطي  إا بإذنو، كىطي ت لو ذلػ، في  أي ي  السرابط، ا تتراجو، كا تتؾاف  فت 

، كثفار  مؽ التي كف فت ذلػ؛ فيت  شؾاف ىؾي ة  فمدظطؽ، الدف ع   ؽ ثرا زىرة السدائؽ 
 ك تك و   صستي  او دو ة". 

 .اس(، كّضح اإلعالؿ فيي، ستبقىكردت في الشّز كمسة )مػقشػف  -

 اآلتية، ثع أجب عغ السصمػب أماـ كل مشيا: الجسلاقخأ  -3
 اولف فت )رمو(، م طش   الدلطل(.أ( رمو الرجل اليدؼ  دقة.           )اذكر أصل 

 )كض  اإل الؿ فت كمسة السدائؽ(. و ال دس زىرة السدائؽ.       ب(  تك

 صػب األخصاء الشحػية كالرخؼية الػاردة في الجسل اآلتية: -4
 .ثم و ك  ئل اات ر ات الحديثة محل  الجرايد -

 
 مّثل بجسمة تامة لكل مسا يأتي، مع الزبط: -5

 قم و فيو الؾاك ألف  .فعل أجؾؼ  أ(
 ب( كمسة فطي  كاكا  مش مكة  ؽ و  . 

 

 الدػػػػػػػؤاؿ سشة الػركد
 .)العجائد، الزغائغ، مبخاة، األقرى( كضح اإلعالؿ الحاصل في الكمسات التالية: -6 2019
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

    .البحخ الصػيل عشػاف الجرس:
 http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=230الخابط: 

 

  :أكالا: اختخ اإلجابة الرحيحة ؼيسا يأتي

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2020 
 

 ما الكمسة السشاسبة عخكضياا لسلء الفخاغ في البيت الذعخي؟ -1
 فمطتػ تحمؾ كالحي ُة ........    كلطتػ ترضو كاون ـُ غز بُ 

 مريرة . (ب  مرُة. (أ 
 تحمؾ. (د  .ص كة   (ج 

 ما الكمسة الدائجة في البيت الذعخي؟ -2
 كقمُو لي : و  أوُػ قم ت بػ مغرـ      كىطي ت  يؾم   أف يتؾب  كيشدم 

 و . (ب  .لي  (أ 
.  (ج   يؾم  . (د  بػ 

 ثانياا: األسئمة السقالية:

 الدػػػػػؤاؿ سشة الػركد

2020 
 ع بيتاا كاحجاا مغ البيتيغ اآلتييغ، كاذكخ تفعيالتو، كبحخه العخكضّي:قصّ  -1
 كا أثسُل الح د ال ديػػػػػػػػػػػؼ  مطػػػػػػػػػػػيُؼ *** كليس رئيُس ال ؾـ مؽ  وحسُل الح دا. (أ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  ا ُيػػػكر    (ب  دة   دك ا  صدو ُو *** كم  ُو ا كمؽ وغترب و ح  ـ .ـ  نفد   ُوكر 

 

 الدػػػػػػػؤاؿ سشة الػركد

2019 

 ع بيتاا كاحجاا مغ البيتيغ اآلتييغ، كاذكخ تفعيالتو، كبحخه العخكضّي:قصّ  -2
ل  الف ُر. (أ  ٍر، ف لفي ف ع   كمؽ يشفق الد   ت  فت جسو  م ل و  *** مخ فة  ف  
 يؾم   أف يتؾب  كيشدم .أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُػ قم ت مغرـ  *** كىطي ت  و  كقمُو لي   (ب 
ُر. (ج   ُمعم متت ب لؾصل  كالسؾُت دكنػػػػػػػػػػػُو *** إذا م و  عسآن   فال ن ز ؿ  ال  ػظ 
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 الىحدج الساتعح
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل 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

2020 

 ما الػزف الرخفي لكمسة )أخاديج( ؟ .1
 فع لطل  (د أف  طلج(  فؾا طل  (ب أف لطل  (أ

 كمجج" ؟ ما الشػع األدبّي لشّز "القجس بػصمة .2
ة قرطرةج(  خ طرة          (ب    م  لة   (أ  خظكة  (د قر 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2019 
 (2021)مكخر  ما داللة كمسة )األسػار( في عبارة "....... كال تمػيو أسػار ُتذيَّج ىشا"؟ .3

و (ب  أ ؾار ال دس (أ   جدار الزؼ  كالتؾ  
 قزك ف الدجؽ (د  الحؾاجز العد ري ة (ج 

 ثانياا: األسئمة السقالية:

 الدػػػػػؤاؿ سشة الػركد

2021 

 -اقخأ الفقخة اآلتية مغ درس )القجس بػصمة كمجج(، ثع أجب عغ األسئمة التي تمييا: -1

بخ القمب بّػابة السجيشة كسا يعبخ العابج الخاشع تكبيخة الّرالة، كتدجج الّخكح عمى " يع
ركح متميفة، كمع كّل حجخ في البيػت كالسحاؿ بالشيا سججتيغ، لكّل ركغ في الصخيق عشاؽ 

 عمى جانبي الصخيق رباط مقّجس".

ر سو الف رة صؾرة جسطمة لمعالقة  طؽ الع  د الخ شو كال دس، كض   مالم  ىفه  (أ 
 الرؾرة. 

 اذكر ثالثة مؽ مع لؼ ال دس الؾاردة فت درس )ال دس  ؾصمة كمجد(. (ب 
(، اكتة إ راب اوكلو، كالؾزف كردت فت الف رة الد ب ة الكمست ف ) جدتطؽ،  (ج  السح ؿ 

رفت  لمث نية.  الر 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 الدػػػػػؤاؿ سشة الػركد

 

 اقخأ الفقخة اآلتية مغ مػضػع )القجس بػصمة كمجج(، ثع اجب عغ األسئمة التي تمييا: -2
" عمى امتجاد الػعي، كالقجاسة، تقف عاصسة فمدصيغ السقّجسة شاىجة كشييجة، كيقف القمب عمى 

أّكؿ نطخة بعج غياب، كّل السجف يعبخىا القمب، إاّل القجس،  عتباتيا؛ يمسمع دمعو الحي تداقط عشج
فإّنيا تعبخه، تقبس عمى جخحيا اليػمّي بعشاد كصالبة، كُتذخع أبػابيا لمّدساء مطمػمة ال تسّل 

 السشاجاة، ىي الػؼّية لتاريخيا اّلحي يأبى االستدالـ كالخشػع كالسداكمة".

  ة(، اكتة ضد  اوكلو، كاوصل الم مغؾي لمث  نية.كردت فت الش ص  الكمست ف: )الخشؾع، السش ج (أ 
 صف ث ؿ ال دس كفق م  كردت فت الف رة الد  ب ة. (ب 

 

 الدػػػػػؤاؿ سشة الػركد

2020 

 الك تة ؟ يرا  كس  ال دس، مديشة مشو تع نت الفي   ة اورؽ  م  -3
 إاـ وذطر الك تة ب ؾلو )الش   ش العثس نت( ؟ -4
ترظحة ، ثدق تيؼ ،  ثتفيؼ( م  اوصل المغؾي لألكلو، كردت فت الش ص الكمس ت )  -5

 كم  مفرد الث نية، كم  ضد  الث لثة؟
 م  دالة ال ك رة ) وخ    ؾف الُبك ة فت ثدق تيؼ (؟ -6
 لس ذا كصف الك تة ال دس ب لس   رة؟ -7
 ؟  م    دكعطؽم  الس رؾد ب ل -8
 طيٍر".   الترؾير الفشت  فت ال ك رة : "تمتحف  ؾرى  كثؾبكض   -9
 م  محل السردر السؤكؿ )أف تسؾت( مؽ اإل راب، كس  كردت فت الدرس؟ -10
       .ب ل  صرة ال دس  ؽ السع رة السفردات( كمجد  ؾصمة ال دس) نص   ك تة نعو :عمل -11

 (2021م رر )
 

 الدػػػػػػػؤاؿ سشة الػركد

2019 

  ؟م  الس رؾد ب مسة )أ ؾار( فت عك رة: )أ ؾار ُتذط د ىش ( -12
 تيؾيد( اكتة: مفرد اوكلو، كالس دة السعجسي ة لمث نية، كمعشو الث لثة. -اصظف فيؼ -)أركقتي  -13
 ؟ متو اجتسو اون ي   معمشطؽ اصظف فيؼ خمف ر ؾؿ و  -14
 كض    الرؾرة الفشي ة فت  شؾاف الشص  )ال دس  ؾصمة كمجد(. -15
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 راـ هللا  عشػاف الجرس:
 http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=334الخابط:

 

  :أكالا: اختخ اإلجابة الرحيحة ؼيسا يأتي

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2020 

 ما السحّدغ البجيعّي في العبارة: " َرَجع الَكساف أخػ الَسكاف"؟ .1
  جو (د  م   مة (ج  جش س (ب  طك ؽ (أ 
 بخيت( صاحب قريجة )راـ هللا(؟ما جشدّية الذاعخ )أحسج  .2
  راقي ة (د  مرري ة (ج  ل ش ني ة (ب  فمدظطشية (أ 
 في قػؿ الذاعخ: "شّيب ِسػاي"؟ تفاد مغ الديادة في الفعل )شّيب(ما السعشى السد .3
مة (د  التعدوة (ج  التدر ج (ب  السك لغة (أ   الد 

 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2019 

 عالـَ يعػد الزسيخ الياء في البيت:  .4
 ؼيظ أحّمو؟ مشظ كاليـػ ُيتسي       مت الخثاء عمى فسي خّ باألمذ ح    

 الرث  . (ب  اومس. (أ 
. (ج   ُيتست. (د  الطـؾ
 ما السقرػد بالسصخ في )مصٌخ عمى األقرى(؟ .5

. (أ   الرص ص الكثيف. (ب  السظر الحبي ت 
 الدم   السدفؾكة. (د  الدمؾع الغزيرة. (ج 
 أيُّ األعساؿ األدبّية اآلتية لمذاعخ أحسج بخيت؟ .6

.قسر  (أ   فت ثزرة الزي  . (ب  جشؾبت 
 شؾاطئ ال سر. (د  ب ئعة الحمطة. (ج 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 ثانياا: األسئمة السقالية:

 الدػػػػػؤاؿ سشة الػركد

2020 

 اقخأ البيتيغ اآلتييغ مغ قريجة )راـ هللا( ثع أجب عّسا يمييسا:  -1

 ى لديٍف في الّزمػِع كسّمو؟ػػػأفز  غ الحي ػػػػػػػالقمب غسج الحكخيات م
  يػػػػُجُه بسقيػػى العابخيػػػػػػغ َمزّمػػػػػػػة يج أّمو تصيػػػػػػ الصعػػػػػػػع قجاسػػػة 

ؿ.  (أ   كض   الرؾرة الفشي ة فت ال طو اوك 
حيس . (ب   كازف الذ  ر فت ال طو الث نت  طؽ صؾرتطؽ مت   متطؽ، كض 

  األسئمة التي تمييا:اقخأ األبيات مغ قريجة )راـ هللا( لمذاعخ )أحسج بخيت(، ثع أجب عغ  -2

 كبال مجّرعػػػػػػػٍة كقائػػػػػج حسمة ػء عمى كتف السالؾ كدمعة ػػػػػػػض
 ة ػػػع الرالة فكّل شفٍل ِقْبمػػأق لجماء شفػػػػػػػػػػػػػٍل في شػارع غػػػػػػّدة 
 وػجةا ِلُتطمّ ػػػػػـُ قريػػػُج الغيػػتم لظ يا بَغ حدف الدشجياف كيا فتى 

 وػكاليـػ يتسي مشظ ؼيظ أحمّ  اء عمى فسي ػالخثذ حّخمت ػػػباألم

 ة التت تدكر ثؾلي  او ي ت؟ م  الفكرة الرئيد (أ 
 م  الفي جعل الذ  ر يتراجو  ؽ تحريؼ الرث    مو نفدو؟ (ب 
 بؼ تؾثت ال ك رة: "فكل  طفل ق  مة"؟ (ج 
 م ذا قرد الذ  ر ب ل ك رة: "لػ و   ؽ ثزف الدشدو ف"؟ (د 
 ة(؟م  السعشو الررفت  لكمسة )مدر   (ق 

 

 _ اقخأ األبيات مغ قريجة )راـ هللا(، ثع أجب عغ األسئمة التي تمييا: 3
 وػػػػػػػو لَتُجلّ ػػػػػػػػػػُة أمّ ػػػػػػػو قيػػػػػػػػػتكفي  ٌو ػػػػاف كتائػػػلمييِل بػصمة الحش

 أفزى لديٍف في الّزمػع كسّمو؟   القمُب ِغسُج الحكخياِت َمِغ الحي
و تصي ـَ قجاسةا ػػػػػػ الصعػػيُج أمِّ  ةػػػػػغ مزمّ ػػػػػى العابخيػػػػػجه بسقيػي  ا

  م  أىسي ة قيؾة اوـ ، كس  يرا الذ  ر؟  (أ 
 متطؽ، كض   تف صطل ىفه  كازف الذ  ر فت ال طو الث لا  طؽ صؾرتطؽ، مت  (ب 

 السؾازنة. 
 ا تخرج مؽ او ي ت صؾرة فشية.  (ج 
.  (د  ( كس  كردت فت الشص  ـ   أ رب كمسة )الظع 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 اإلبجاؿ   الجرس:عشػاف 
 http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=127الخابط: 

 

 :أكالا: اختخ اإلجابة الرحيحة ؼيسا يأتي

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2020 

 ما األصل المغػي لكمسة )الستَّيسيغ(؟ .1
 ك ى ؼ. (ب  تيؼ. (أ 
 .ى س ؼ   (د  ه ي ؼ. (ج 
 عمى بشية كمسة )اّتقى(؟ما التغييخ الحي شخأ  .2
 .إ داؿ ت   افتعل (ب  .إ الؿ ب مة الؾاك ألف    (أ 
 إ الؿ بحفؼ الؾاك. (د  .إ داؿ الؾاك ت   (ج 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2019 

 أّي الكسات اآلتية لع يحجث فييا إبجاؿ؟ .3
 ات دؼ. (ب  ات  و. (أ 
 ات زف. (د  ات كو. (ج 
 ما األصل المغػّي لكمسة )ُمتَّيع( مّسا يأتي؟ .4
ؼ . (أ   ك ى ؼ . (ب  ات ي 
ـ . (د  ى ؼ . (ج   ى 
 في أّي كمسة لع يحرل إبجاؿ؟ .5
 .ُمت زف  (ب  .ُمت  د (أ 
 ُمت رل. (د  .ُمت كو (ج 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 ثانياا: األسئمة السقالية:

 الدػػػػػؤاؿ سشة الػركد

2020 

 اقخأ الّشز اآلتي، ثّع أجب عغ األسئمة التي تميو: -1

ـ  الري يشُة كي ن يؼ الزائل  مو أشالئش  بعد مؤامرٍة  رٍة، كأب ططل مذؾ ىة، أق  " ب د   اٍت مزك 
ُد   رت  مطل، ا تدا    ؾ د ) مفؾر( السذؤكـ، كُمركرا  ب راراٍت أمسي ة ع لسة، كانتي   بس  

كنحؽ  ُودس و صف ة ال رف  الك طمة التت ىطي ت أف تسر! في  شع ش  كأم تش ، لؾقفُة  زٍ 
ُمؾث دكف كفطمة  بإ   ط تمػ السؤامرة الك را، فيمؼ  نمسمؼ أشت تش ، كلشكؽ  مو قمة رجل 

 ". فمدظطؽكاثٍد فشدثرىؼ  ؽ ك مل تراب 
 . كّضح اإلبجاؿ فييا: )اّدعاءات(، كمسةكردت في الشّز _ 

 صػِّب األخصاء الشحػّية كالرخؼّية الػاردة في الجسل اآلتية:  -2

. ازت نو _   شؾارُع السديشة  ب ونؾار 

 ك نو ال رية مزت نة  ب و الـ فت ا تبك ؿ او طر.   _      

 مثِّل بجسمة تاّمة لكّل مّسا يأتي، مع الزبط:   -3

 صيغة افتع ؿ مؽ الفعل )كزف(. _ 

 كمسة أ دلو فطي  الت   ط   .  _ 

 

 أجب حدب السصمػب بيغ القػسيغ مقابل كّل جسمة مّسا يأتي:  -4
 )ىات األصل المغػي لكمسة "االضصخاب"(.شعر الش س ب اضظراب بد ة انتذ ر الؾب  .  -
 .)ما األصل المغػي لكمسة االّدخار؟(           أنذأت الجس ي ة صشدكق   لالد خ ر.   -
 (.)كضح اإلبجاؿ في كمسة السّتيع                    دافو  السح مت  ؽ الست يؼ. -

 -أجب عغ األسئمة التي تميو:اقخأ الشز اآلتي، ثع  -5

مخظئ  مؽ وغؽ  أف  الفمدظطشت   ؾؼ  وخزُو لعدك ه إذا كجد  نفدو كثطدا  فت السطداف؛ ف د "
ة مع رؾ  كىؾ أ زؿ  إا مؽ إرادتو فك ف لو الشرُر، ككمس  أمعؽ  العدُك فت  خ ض  د 

م  يشتفُض مؽ تعفيكو ازداد   زم   كإصرارا ، كميس  ضعف كاشتدت بو اوزم ُت  ر  ف 
ه مؽ مؤامرات ب طمة ، فال تراىشؾا  مو  جديد، ك طك و متسد     بأرضو رغؼ م  وح ؾ ضد 

  استخخج مغ الشز:  ."صسؾده فتخدركا الرى ف
 كمسة فطي  إ داؿ.  -
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 

 الدػػػػػػػؤاؿ سشة الػركد

2019 

 -اقخأ الفقخة اآلتية، ثّع أجب عغ األسئمة التي تمييا:  -6

يمطل، كا تالسرابظؾف السدجد اوقرو وردثؾف ب لتك طر كالفت مذيد ميطة، دخل 
، كذلػ يؾـ أف ث كلو  مظ ت ااثتالؿ تركطة  ؾ اب ت إلكتركني ة يؾاجييؼ لساو أ  يؾف 

 مو مداخمو، اومر الفي فج ر هك ة  م د ي ة مت  دة،  ر  ف م  تدثرجو إلو كرة لية 
 س و أرج   فمدظطؽ، م  اضظر  الري يشة ص غريؽ لتفكيػ تمػ ال ؾاب ت، فستو وعت 

 العدك  الدرس، فطشدثر  ؽ أرضش ؟ 
 فت كمسة )ُمت  دة(. كض  اإل داؿ -

  -اقخأ الفقخة اآلتية، ثع أجب عغ األسئمة التي تمييا: -7

، اجعل نفدػ مطزان   فيس   طشػ كبطؽ غطرؾ، فأثة  ق ؿ ث يؼ يؾصت كلده:  "أي  شت 
، ق ر ف أىل الخطر  لمش  س م  ا ترض ه ترض  تحة  لشفدػ، كا  م لغطرؾ  لشفدػ. و   شت 

 تكؽ مشيؼ، كثفار  مؽ اات ك ؿ  مو الُسشو؛ فإن ي  بز ئو ا تغشت  شػ شط   ". 
 استخخج مغ الفقخة الدابقة:  

 كمسة ثدث فطي  إ داؿ.  -

 كضح ما حجث في الكمسات اآلتية مغ إعالؿ كإبجاؿ:   -8

 (. ات دسو ، الُسزدىت )      

  -اقخأ الشز اآلتي: ثعَّ أجب عغ األسئمة التي تميو: -9

قطل إف  امرأة  جؾزا  مرضو، فأت ى  ا شي  بظ طة، فرآى  الظ طة متزيشة بسالبس " 
مر ؾغة، ف ت ز  لو م   ي ، ف  ؿ: م  أثؾجي  إلو زكج! ف  ؿ اا ؽ: كم  ث جة العج ئز 

 . "كالظ طة أ مؼ مشػ  مو كل  ث ؿلألزكاج؟ ف  لو اوـ : كي  لسؽ يتحد ث بس  ا وعرؼ، 

 م  اوصل المغؾي  لكمسة )ات ز (؟  -
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 الىحدج اخلاهسح
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 .التػاصل في العالع االفتخاضي كآدابو عشػاف الجرس:
 http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=607الخابط: 

 

 :أكالا: اختخ اإلجابة الرحيحة ؼيسا يأتي

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2020 

 ما سبب اختفاء بعس رّكاد مػاقع التػاصل االجتساعّي خمف أسساء مدتعارة؟ -1
 اثتراميؼ الع دات كالت  لطد الد ئدة فت السجتسو.  (أ 
 لحرصيؼ  مو اثتراـ خرؾصية اآلخريؽ. (ب 
 التت قد تتج كز ثدكد الفكؽ.  لتجش ة السش كف ت (ج 
 لإلقداـ  مو مس ر  ت ا يريدكف تحسل مدؤكلطتي .  (د 

 

ل(؟ -2  ما السقرػد بكمسة )التَّصفُّ
 اا تداد ب لشفس. (ب  التغ ىر ب ل را ة. (أ 
 شتؼ اآلخريؽ. (د  اا تس د  مو اآلخريؽ. (ج 

 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2019 

 االجتساعي؟أيغ تكسغ خصػرة مػاقع التػاصل  -3
. (ب  فت أم كؽ انتذ رى . (أ   فت تظؾ رى  الت شت 
. (ج   فت تك دؿ السع رؼ. (د  فت دكرى  ااجتس  ت 
 ما سبب اختباء بعس رّكاد مػاقع التػاصل االجتساعّي خمف أسساء مدتعارة؟ -4
 االتزاـ ب آلداب الع م ة. (ب  الحي   كالخجل. (أ 
 مس ر  تيؼ. دـ تحس ل مدؤكلي ة  (د  ضعف الث ة ب لشفس. (ج 
 أي مغ اآلتية ليدت مغ آداب التػاصل االجتساعي؟ -5
 اثتراـ خرؾصي ة اآلخريؽ. (ب  إعي ر اا ؼ الحبي ت. (أ 
  دـ ااختك   كرا  ا ؼ مدتع ر. (د  التدخل فيس  يشذره اآلخركف. (ج 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 ثانياا: األسئمة السقالية:

 الدػػػػػؤاؿ سشة الػركد

2020 
  
 

 عمل:  -1
 ضركرة التزاـ الحفر فت نذر السعمؾم ت الذخرية   ر مؾاقو التؾاصل.  -

اقخأ الفقخة اآلتية مغ نّز )التػاصل في العالع االفتخاضي كآدابو(، ثّع أجب عغ األسئمة  -2
 التي تمييا:

" شيدت مؾاقو التؾاصل ااجتس  ت  مشف عيؾرى  إقك ا  متد ر   ، كك ف لفمدظطؽ مؽ ىفا 
اإلقك ؿ نرطة  ك طر  ك ر  ف م  تف  ل الش س مو ىفا ال  دـ الجديد، الفي تدم ل إلو ثي تش ، 

س   بسفرداتو الجديدة تف صطل ثي تش ".  ؛ ُم تح   كبدأ ودتحؾذ  مو اىتس مش  الجسعت 
 لك تة ب ل  دـ الجديد؟ م ذا قرد ا (أ 
 كض  الرؾرة الفش ية فت ال ك رة: )الفي تدم ل إلو ثي تش (.  (ب 
، كم تحس  (، م  إ راب اوكلو؟ كم  السعشو  (ج  كردت فت الشص  الكمست ف )نرطة 

 الررفت  لألخرا؟ 

 بّيغ جساؿ الترػيخ في العبارات اآلتية:  -3
 ااجتس  ت  السشدجؼ كالستطؽ. الشديج  -
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 اسع الفعل. الجرس:عشػاف 
 http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=250الخابط: 

 

  :أكالا: اختخ اإلجابة الرحيحة ؼيسا يأتي

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2020 

 ؟ما معشى اسع الفعل )ىييات( في قػلو تعالى: "ىييات ىييات لسا تػعجكف"  .1
 أ رع (ب  ب ُعد   (أ 
 أق ل (د  أتعج ة (ج 
 أي مغ الكمسات اآلتية اسع فعل بسعشى )أتعّجب(؟ .2

 أؼ   (د  أخ (ج  ك ي   (ب  أك اه  (أ 
 ما السعشى الحي يفيجه اسع الفعل )حّي(؟ .3

 أ رع (ب  رث ة (أ 
ت   (ج   أق ل (د  أث 

 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2019 

 أيُّ الكمسات اآلتية ليدت اسع فعل؟ .4
 ركيدا   (ب  هي  . (أ 
. (ج  . (د  ك ي   ثت 
 اآلتية تزّسشت اسع فعل؟أّي الجسل  .5

ت  ضطؾفػ. (ب  أميميؼ ركيدا . (أ   ث 
ؾ. (ج  ر    دك   ركيدؾ ا تخد ػ السغ ىر. (د  ث ذ 

 ثانياا: األسئمة السقالية:

 الدػػػػػؤاؿ سشة الػركد

 
 

2020 
 

 اقخأ الّشز اآلتي، ثّع أجب عغ األسئمة التي تميو: -1

ـ  الري يشُة كي ن يؼ الزائل  مو أشالئش  بعد مؤامرٍة  رٍة، كأب ططل مذؾ ىة، أق  " ب د   اٍت مزك 
ُد   رت  مطل، ا تدا    ؾ د ) مفؾر( السذؤكـ، كُمركرا  ب راراٍت أمسي ة ع لسة، كانتي   بس  ُودس و 

دكف كفطمة   صف ة ال رف  الك طمة التت ىطي ت أف تسر! في  شع ش  كأم تش ، لؾقفُة  زٍ  كنحؽ ُمؾث 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 الدػػػػػؤاؿ سشة الػركد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 
 
 

بإ   ط تمػ السؤامرة الك را، فيمؼ  نمسمؼ أشت تش ، كلشكؽ  مو قمة رجل كاثٍد فشدثرىؼ  ؽ 
 ". فمدظطؽك مل تراب 

 استخخج مغ الشز: 
 ا ؼ فعل أمر. - 

 مثِّل بجسمة تاّمة لكّل مّسا يأتي، مع الزبط:    -2

 ا ؼ فعل ف  مو ع ىر. -

 أجب حدب السصمػب بيغ القػسيغ مقابل كّل جسمة مّسا يأتي:   -3
 .)عّبخ عغ السعشى باستخجاـ اسع فعل( أتؾج و لح ؿ السدمسطؽ.   -
 )عبخ عغ السعشى باستخجاـ اسع فعل(.       أق ل  إلو الرالة.  -
 .)أعج صياغة الجسمة باستخجاـ اسع فعل(أتعج ة مؽ عمؼ اوق رب.   -

 ؼيسا يأتي إعخاباا تاّماا:أعخب ما تحتو خط  -4
 ثفار مؽ جؾ ت كمؽ غز ت".  ححار" -
 . طؽ الثرا كالثري  شّتاف ما -

 اقخأ الشّز اآلتي، ثع أجب عغ األسئمة التي تميو:  -5

"تت جو أنغ ُر الع لؼ الطؾـ  نحؾ مديشة  ال دس كىؼ مؾقشؾف  بعدالة  قزطتي ، كأ ش ؤى  ا 
وفر طؾف بأرضي  فُيح ؼ العدك  الريطؾنت  قكزتُو  مطي ، ك ر  ف  م  وسشو أىمي  مؽ 
الؾصؾؿ  إلطي  إا بإذنو، كىطي ت لو ذلػ، في  أي ي  السرابط، ا تتراجو، كا تتؾاف  فت 

، كثفار  مؽ التي كف فت ذلػ؛ فيت  شؾاف ىؾي ة  فمدظطؽ،  الدف ع  ؽ ثرا زىرة السدائؽ 
 ك تك و   صستي  او دو ة". 

 ا ؼ فعل أمر.  خخج مغ الشز:تاس -

 صػِّب األخصاء الشحػّية كالرخؼّية الػاردة في الجسل اآلتية:  -6

يؾا،  ت دأ الخظكة بعد قمطل. -   ص 

 مثِّل بجسمة تاّمة لكّل مّسا يأتي، مع الزبط:   -7

  .بسعشو تسي ل ا ؼ فعل -
 -اقخأ الشز اآلتي، ثع أجب عغ األسئمة التي تميو: -8 2020
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 الدػػػػػؤاؿ سشة الػركد

مخظئ  مؽ وغؽ  أف  الفمدظطشت   ؾؼ  وخزُو لعدك ه إذا كجد  نفدو كثطدا  فت السطداف؛ ف د "
ة مع رؾ  كىؾ أ زؿ  إا مؽ إرادتو فك ف لو الشرُر، ككمس  أمعؽ  العدُك فت تعفيكو  خ ض  د 

ازداد   زم   كإصرارا ، كميس  ضعف كاشتدت بو اوزم ُت  ر  ف م  يشتفُض مؽ جديد، ك طك و 
ه مؽ مؤامرات ب طمة ، فال تراىشؾا  مو صسؾده فتخدركا  متسد     بأرضو رغؼ م  وح ؾ ضد 

  . "الرى ف
 اسع فعل. استخخج مغ الشز: -

 

 الدػػػػػػػؤاؿ سشة الػركد

2019 

 
 

 -خخ ما تحتو خط ؼيسا يأتي:آاضبط  -9
 الُسيسل. نج حىطي ت  -

  -اقخأ الفقخة اآلتية، ثع أجب عغ األسئمة التي تمييا: -10

، اجعل نفدػ مطزان   فيس   طشػ كبطؽ غطرؾ، فأثة  ق ؿ ث يؼ يؾصت كلده:  "أي  شت 
، ق ر ف أىل الخطر تكؽ  لمش  س م  ا ترض ه ترض  تحة  لشفدػ، كا  م لغطرؾ  لشفدػ. و   شت 

 مشيؼ، كثفار  مؽ اات ك ؿ  مو الُسشو؛ فإن ي  بز ئو ا تغشت  شػ شط   ". 
 استخخج مغ الفقخة الدابقة: 

 ا ؼ فعل، كبط  ؽ معش ه. -

 مثِّل لسا يأتي بجسمة مفيجة، مع الزبط التاـ:  -11
 ا ؼ فعل مز رع. -

 -السصمػب أماـ كّل مشيا:اقخأ الجسل اآلتية ثع أجب عغ  -12
 إلو   ثة السعركة. )ضو ا ؼ فعل مش  ك   م  ف م  تحتو خط(.  انزؿو  بظل،  -
لسؽ يشر  غطره، كييسل نفدو.) ضو م  ف الكمسة التت تحتي  خط ا ؼ فعل  أ جة -

 مش  ك  (. 

 أعخب ما تحتو خّط في الجسل اآلتية إعخاباا تاّماا: -13

 عغ حّقشا في القجس. ىييات التشازؿ _ 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 الدػػػػػػػؤاؿ سشة الػركد

  -اقخأ الشز اآلتي: ثعَّ أجب عغ األسئمة التي تميو: -14

قطل إف  امرأة  جؾزا  مرضو، فأت ى  ا شي  بظ طة، فرآى  الظ طة متزيشة بسالبس " 
مر ؾغة، ف ت ز  لو م   ي ، ف  ؿ: م  أثؾجي  إلو زكج! ف  ؿ اا ؽ: كم  ث جة العج ئز 

 . "لسؽ يتحد ث بس  ا وعرؼ، كالظ طة أ مؼ مشػ  مو كل  ث ؿلألزكاج؟ ف  لو اوـ : كي  

 استخخج مغ الشز اسع فعل، كاذكخ معشاه.  -
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

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

 

 أكالا: اختخ اإلجابة الرحيحة: 

 الدػػػػػػػػػػػؤاؿ سشة الػركد

2021 
 ؟ما الكمسة السشاسبة عخكضياا لسلء الفخاغ في البيت الذعخي  -1

 كمغ عجع ----------دمحم سيج الكػنيغ كالثقميػ     ػغ كالفخيقيغ مغ 
 أ راب -د              ُ ر بٍ  -ج            ر ب    -ب      .    ر بٍ  - أ

2019 

 ما الكمسة الدائجة في البيت؟ -2
 مشيع بألف، ككع بيت بجيػاف   عخ كع رجل  عشجي مثل بيػت الذّ اس كالشّ 

 .)كؼ( الث نية -د      .)كؼ( اوكلو -ج        .الذعر  -ب      .   شدي - ب
 الفخاغ بسا يدتقيع الػزف كالسعشى: ءالكمسة السشاسبة لسل -3

 ىَي األمػر كسا شاىجتيا دكٌؿ    مْغ سّخه زمٌغ ......... أزمافُ 
ن ت وُ  - أ ز  ت وُ  -ب       .أث  ت وُ  -ج         .      .آلس 

 الفخاغ بسا يدتقيع الػزف كالسعشى: ءالكمسة السشاسبة لسل -4
 خُ فَ ىػ الدّ  ضخّ  ي* .... مقامظ ف خاا فَ شى سَ الغِ  ِب ليذ ارتحالظ في كدْ 

 .لكؽ   -ج          .لكؽ   -ب         .كلكؽ   - أ

 :ثانياا: األسئمة السقالية

 الدػػػػػػؤاؿ  سشة الػركد

2021 

 قّصع البيت اآلتي، كاذكخ تفعيالتو كبحخه العخكضي: -1
   ـُ ى ربة م ُؼ العسر  ا ت ك    ت مثُل م  بػ  كاوو    كا تف ُر  تتمس 

 ، كاذكخ تفعيالتو كبحخه العخكضي:بيتاا كاحجاا مغ البيتيغ اآلتييغقّصع  -2
   يك طش  دالز م ف الفي م  زاؿ ُوزح ش       ُأند   ب ربيُؼ قد   إف 
   ُ إذا لؼ تخش    قكة  المي لت             كلؼ تدتحت ف فعل  م  تذ  
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 

 الدػػػػػػػؤاؿ  سشة الػركد

2020 

 قّصع البيت اآلتي، كاذكخ تفعيالتو، كبحخه العخكضي: -3
  ُاد  كقحظ ُف؟ ك أي ؽ  م  ث زه  ق ركُف مؽ ذ ى ٍة                كأ ي ؽ    د  كشد 

 قّصع البيت اآلتي، كاذكخ تفعيالتو، كبحخه العخكضي: -4
   د  إلو الع  د  رؾا مؽ الر تة  ال ُ  كأ مُغ الغ وة                مة  فت الظ   مي     شت أج 

 (2021)مكخر قّصع البيت اآلتي، كاذكخ تفعيالتو، كبحخه العخكضي:  -5
   ؟!لُ جُ ي  الر  أي   دا    ك   ظطقُ تُ  ل  ى  ك                    لُ ح  ت  ر  مُ  ة  ك  الر   إف   ة  ر  ي  ر  ىُ  ع  د   ك  
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 الىحدج السادسح
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 .السجيشة الحكية عشػاف الجرس:
 http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/lesson/view?id=13512&t=vالخابط: 

 

 :أكالا: اختخ اإلجابة الرحيحة ؼيسا يأتي

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2019 
 َمغ أّكُؿ َمغ تشّبأ بتحػيل العالع إلى قخية صغيخة؟ -1

 م رش ؿ م كمؾىؽ. (ب  ت.  رندم رؾ  (أ 
 ن  مطؾف  ؾن  رت. (د  دك تيفد ت. (ج 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل 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
 
 
 
 
 

2021 

 ي أخبي عغ الشاس احتزاراتيعمّ * أمذي كأضحظ يا ليمى مكابخةا  ماذا يسثل بيت الذعخ: -1
 ب( السع ن ة مو ااثتالؿ.                       أ( الكحا  ؽ الترؼ كالج ه.    
     د( الرراع الداخمت  شد الذ  ر.                    ج( الحة  السزي ف لمطمو.        

 ما داللة قػؿ الذاعخ :)كاستػشغ األغخاب في بمجي(؟ _2
  .ب( كره لطمو لو                          أ( ارتك ط مح ؾبتو بغطره.  

 د( اثتالؿ أمري   لمعراؽ.                        ج( ىجرتو إلو لط ي .        
 أّي عبارة مغ العبارات اآلتية تعّبخ عغ استحالة ندياف الذاعخ لسحبػبتو ليمى؟ _3

 الذف ؼ مؽ لغتت.ب( مؽ لت بحفؼ ا سػ         أ( ير ؾ بجفشت ثرم ف وسص دمت. 
 د( لؾ كشو ذا ترؼ م كشو رافزة .        ج( كأنو  أوز   أا ت  و يداؾ.        

 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2020 

ة حبَّ السخكاني لميمى ؟ أيّ  -4  مغ السجف اآلتية شيجت قرَّ
 ال  ىرة  (د بغدادج(   س  ف  (ب دمذق         (أ

 إاّلـ يذيخ قػؿ الذاعخ: "جفت عمى بابظ السػصػد أزمتشي" ؟ -5
ؿ  ؽ ث ي  (ب  .تؾقف الزمؽ ثبي ة (أ   .التحؾ 
 .ا تزاؿ الذ  ر الحي ة (د  .وأس الذ  ر لعدـ اكتراثي  بو (ج 

 ما كتب قريجة )أنا كليمى(؟جتحت تأثيخ تجخبتو عش الجليل أف )السخكانّي( كاف كاقعاا ما  -6
 ون و ا تيم ي  بخ تسة تجربتو مو لطمو. (ب  ون و ا تيمي    داوة  القتو مو لطمو.   (أ 
رى  بعد  شؾات طؾيمة مؽ اليجرد(  .ون و ذكر التف صطل الدقي ة فت  القتيس  (ج   ون و تفك 

 ما تعميل استيالؿ الذاعخ )حدغ السخكانّي( قريجتو بخاتسة تجخبتو مع ليمى ؟ -7
 .خؾف   مؽ كذف ا سي  الحبي ت (ب  . داوة ال رةون و ندت  (أ 
 .ون و وذعر  دنؾ  أجمو (د  ون و كاقو تحو تأثطر تجربتو. (ج 

 ما جشديَّة الذاعخ حدغ السخكانّي، صاحب قريجة ) أنا كليمى( ؟ -8
     . راقي ة  (د .     مرري ةج(  .     فمدظطشي ة  (ب .   ؾري ة  (أ
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2019 

 يخسػ بجفشيَّ حخماف يسزُّ دمي"؟"قػؿ الذاعخ حدغ السخكانّي: ما السقرػد ب -9
 .ال فا  (د      .               اورؽ ج(  .الشع س  (ب .الرمد  (أ
 أيزاا أال تبت يجاؾ(؟ في عبارة )كأنتِ  ما نػع التشاّص   -10

 .شع ت    (د .أد ت  ج(  .ت ريخت    (ب      .ديشت  (أ
 (؟؟يجؿ قػؿ الذاعخ حدغ السخكانّي: )مغ لي بححؼ اسسظ الذّفاؼ مغ لغتيعالـَ   -11
 يد ؾ  مطي  ب لسؾت. (ب    و ص ر و رىي .ن  أ (أ 
 .ا تح لة ندي ني  (د  و ندـ  مو ثك  و لي .أن   (ج 

 

 ثانياا: األسئمة السقالية: 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2021 
 

 اقخأ األبيات اآلتية مغ قريجة )أنا كليمى(، ثع أجب عغ األسئمة التي تمييا:  -1
 ظ ابتياالتي *** كاستدمست لخياح اليأس راياتيػػػػػػماتت بسحخاب عيشي

 مسدؽ أنػػػػػػػػػػػػػػػا، الجاه كال تػػػػخؼ *** يغخيػػػػػػػػػػػػػػػظ فّي، فخميشي آلىاتي
 *** حبي، كلكغ عدخ الحاؿ مأساتيلػ كشت ذا تخؼ ماكشت رافزة   

 أ( م    ة صد  مح ؾبة الذ  ر  شو كس  تذطر او ي ت؟
الة  مو الرؾت،  طشي .  ب( كردت فت الشص بعض اولف ظ الد 

 ج( كض  جس ؿ الترؾير فت قؾؿ الذ  ر:)م تو بسحراب  طشيػ ا تي اتت(.
 مفعؾؿ لفعل فؾؽ ثالثت.د( ا تخرج مؽ او ي ت: ا س   مجركرا  بعالمة فرعي ة، ا ؼ 

 اقخأ األبيات اآلتية مغ قريجة )أنا كليمى(، ثع أجب عغ األسئمة التي تمييا:  -2
 أـ غّخؾ البيخج الخّجاع مػالتي ***خانتظ عيشاؾ في زيف كفي كحب 

 فخاشػػػػػػة جئت ألقي كحل أجشحتي *** لجيػػػػظ فاحتخقت ضمساا جشاحاتي
 كالغجر حصع آمالي العخيػػػزاتأصيح كالديف مدركع بخاصختي *** 

 أ( كردت فت الش ص الكمست ف: ) طش ؾ، فراشة( اكتة إ راب اوكلو، كالس رؾد ب لث نية.
 ب( م  الفي ثظ ؼ آم ؿ الذ  ر؟

 ج( كض  الرؾرة الفشي ة فت ال طو الث لا.
 د( ثدد  طت   مؽ او ي ت الد ب ة يدؿ  مو الفؾارؽ ااجتس عي ة.

 أبيات شعخّية مغ قريجة )أنا كليمى(.اكتب ثالثة  -3
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 

 اقخأ األبيات الذعخية اآلتية مغ قريجة )أنا كليمى(، ثع أجب عغ األسئمة التي تمييا: -4
 كجئت أبحث في عيشيظ عغ ذاتي ***أضعت في عخض الرحخاء قافمتي 

 غخست كفظ تجتثيغ أكردتي *** كتدحقيغ بال رفق مدخاتي
 كاغخبتاه ُمزاع ىاجخت مجني *** عشي كما أبحخت مشيا شخاعاتي

 أ(  م  دالة ال ك رتطؽ اآلتطتطؽ: "أضعو فت  رض الرحرا  ق فمتت"، "ى جرت مدنت  شت".
 ب( كض  جس ؿ الترؾير فت ال طو الث نت.

ج( كردت فت الشص الكمست ف: ) رض، كاغربت ه(، اكتة مرادؼ اوكلو، ك المة الترقيؼ 
 السش  كة بعد اوخطرة. 

 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2020 

 العخيزػاتِ  آمالي حصع كالغجر    بخاصختي مدركع كالديف أصيح -5
 اتػيأنّ  استعحبػتك  قتمػيَ  ثػختآ     فإذ جاؾػػيػ تػػػتبّ  أال اا ػػأيز كأنتِ      

ؿ ال طو مؽ ا تخرج (أ   .ككضحي  فشي ة، صؾرة اوك 
  .نؾ و كبط  ؽ ،الث نت ال طو فت التش ص    ط  ؽ (ب 
 .السركانت   ثدؽ لمذ  ر( كلطمو أن )  قرطدة مؽ  طتطؽ اكتة (ج 

 

 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2019 

 يػػػػرايات اليأس لخياح كاستدمست *** ابتياالتي ظػػػػػعيشي خابػػػػبسح ماتت     -6
 نجاءاتي اا ػػػشيئ أثسخت كما ليمى، *** أزمشتي السػصػد بابظ عمى جفت

 يػػػػػآلىات يػػػػػفخميش ، فيّ  يغخيظ *** خؼػػػػػت كال اهػػػػػالج ، اػػػػػػأن دؽ ػػػػػػمس
 

ة السعجسي ة لمث نية؟ ا تي اتت، ج ه(. م  معشو اوكلو؟كردت الكمست ف: ) (أ   كم  الس د 

  الـ  يدؿ  ا تيالؿ الذ  ر قرطدتو بخ تسة تجربتو مو لطمو؟ (ب 

 كض    الرؾرة الفشي  ة فت: )كم  أثسرت شط    ندا اتت(. (ج 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

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

 

 اإلجابة الرحيحة ؼيسا يأتي:اختخ أكالا: 

 القػاعج الشحػية: 

 الدػػػػػػػؤاؿ سشة الػركد
 
 

2021 

 ما نػع الػاك في قػلو تعالى :)يا أييا الحيغ آمشػا ال تقخبػا الرالة كأنتع ُسكارى(؟ -1
 ب(   طفة.          ج( ا ت ش فية.         د( م ي ة. أ( ث لية.     

 )الػاك( في جسمة :)بمغشي خبخ نجاحي كأنا في العسل(؟ ما السعشى الّشحػي الحي أفادتو -2
 ب( الس ي ة.          ج( ال دؼ.             د( الح ؿ. أ( العظف.   

 

 الدػػػػػػػؤاؿ سشة الػركد

2020 
 ؟ما نػع الػاك في عبارة )عاد الخاعي كغخكب الذسذ( -3

  د( كاك الح ؿ  جػ(  كاك ال دؼ ب(  كاك م ي ة      طفة أ( 
 

 الدػػػػػػػؤاؿ سشة الػركد

2019 

 فادت )الػاك( القدع؟في أّي الجسل اآلتية أ -4
ثو كصدو ت     ت طؾيمة. (ب     "كلدؾؼ وعظيػ رب ػ فترضو".  (أ  تحد 

 ت دـ ال  ئُد كجشؾده لسؾاجية العدك    (د        كالظمة.   ( كث  ػ أنو الُسشوج

 "كالفجخ كلياٍؿ عذخ"؟ما نػع الػاك في )كالفجخ( في اآلية:  -5
 . اا تدا  (د   .ال دؼ (ج .الس ي ة  (ب . العظف  (أ
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 ثانياا: األسئمة السقالية: 
 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2021 

 :اآلتية الشحػيَّة األخصاء صّػب -1
.تيسلا  - ـ   ، فتشد

 أعخب ما تحتو خّط ؼيسا يأتي إعخاباا تاماا. -2
  ذر(. كلي ؿٍ ، كالفجرق ؿ تع لو :) 

 الف كية كىت ن ضجة.                  )اجعل الؾاك لمس ي ة مو الزكط(. وُ فأ( قظ   -3 

 ب( إذا التزمو ب ؾانطؽ الدطر، فأنو فت أم ف.    ) طػػ ػؽ نؾع الف  (.
 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2020 

 نػع الػاك في :   ط ؽ -4
 ع رؾ كىؾ أ زؿ .    ف د خ ض  دة م - أ

 .صرارا   زم   كإ - ب

 .(التاـّ  الزبط مع السعّية كاك إلى الحاؿ كاك حّػؿ)( ىادئٌ  كالميلُ  سيختُ ) -5

 مثِّل لكّل مّسا يأتي في جسمة مفيجة مع الزبط:  -6
 .كاك ال دؼ (أ 
 ف   كاقعة فت جؾاب الذرط.  (ب 
 .الح ؿ كاك (ج 

 أعخب ما تحتو خّط ؼيسا يأتي إعخاباا تاماا. -7
  س د ال طو. كالزيوُ الخ ُز  (أ 
،(  مفؾر)  ؾ د ا تدا    (ب   .ع لسة أمسي ة ب راراتٍ  كمركرا   السذؤـك
 ".كضح ى  كالذسس"  :تع لو ق ؿ (ج 
 مع  (. فتخدرىس )اتكو آخرتػ  دني ؾ  (د 

                                                      (ُتْطَمُسػفَ  َكال َتْطِمُسػفَ  ال َأْمَػاِلُكعْ  كُس ؤ رُ  َفَمُكعْ  ُتْبُتعْ  َكِإفْ ) -8

 الترتطة؟  مو خط   تحتو فيس  كالؾاك الف   مؽ كل   نؾع م 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 :اآلتية الجسل في الػاردة كالرخؼيَّة الشحػيَّة األخصاء صّػب -9
 فتأخفكني (؟ ث جة مؽ لكؼ )ىل

 

 اقخأ الشّز اآلتي، ثع أجب عغ األسئمة التي تميو:  -10

" تت جو أنغ ُر الع لؼ الطؾـ  نحؾ مديشة  ال دس كىؼ مؾقشؾف  بعدالة  قزطتي ، كأ ش ؤى  ا 
وفر طؾف بأرضي  فُيح ؼ العدك  الريطؾنت  قكزتُو  مطي ، ك ر  ف  م  وسشو أىمي  مؽ 
الؾصؾؿ  إلطي  إا بإذنو، كىطي ت لو ذلػ، في  أي ي  السرابط، ا تتراجو، كا تتؾاف  فت 

، كثفار  مؽ التي كف فت ذلػ؛ فيت  شؾاف ىؾي ة  فمدظطؽ، الدف ع   ؽ ثرا زىرة السدائؽ 
 ك تك و   صستي  او دو ة". 

  كردت في الشّز كمسة )ؼيحكع(، اضبصيا. -
 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2019 

 -اضبط أكاخخ ما تحتو خط ؼيسا يأتي: -11
دق و   -  الك كة.  كرب  ص 

 مثِّل لسا يأتي بجسمة مفيجة، مع الزبط التاـ:  -12
 الف   ثرؼ  ظف.   -
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 الىحدج الساتعح
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

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

 

 :ؼيسا يأتي اختخ اإلجابة الرحيحةأكالا: 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2021 
 ؟" الُستذّجقػف " معشى ام -1

 .العمؼ مد  ؾ(  ب   .تكم ف    الكالـ كثطرك(  أ
 .الكالـ فت الش  س  مو الستظ كلؾف ( د .الستك ركف ( ج

 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2020 

 في سبيل هللا"؟"كالخكحة يخكحيا العبج  : ما معشى كمسة )الخكحة( في قػلو  -2
ؿ الشي ر (أ   .الدطر ك ط الشي ر (ب  .الدطر أك 
 .الدطر ليال   (د  .الدطر آخر الشي ر (ج 
"؟ : ماذا يفيج حخؼ الجّخ في قػلو  -3  "إْف مغ أحبَّكع إليَّ

 .الد  ي ة  (د     .اإللر ؽج(        .اا تعال   (ب           .التك يض  (أ
 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2019 

 ماذا يفيج حخؼ الجّخ )ِمْغ( في الحجيث: "إفَّ مغ أحِبكع إليَّ ..... أحاسشكع أخالقاا"؟ -4
 .الد  ي ة  (د .التك يضج(  . ي ف الجشس  (ب  .الغرفي ة  (أ

 َمْغ الحي يطّمو هللا يـػ القيامة، كفق ما جاء في الحجيث الذخيف؟ -5
 ط لة العمؼ. (ب  .السرابط فت   طل و (أ 
. إم ـ   (د  وخ ؼ فت و لؾمة ائؼ.م ؽ  ا  (ج  ؿ    د 
 ما معشى "الُستفييق" ؟ -6

 .ُمد  ت الف و كالعمؼ (ب  .  الثرث ر (أ 
ؿ  مو الش  س فت الكالـ. (د  .الُست ك   ر (ج   الُستظ ك 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 ثانياا: األسئمة السقالية: 

 الدػػػػػؤاؿ سشة الػركد

2021 

 الش ؾي   الحديا فت كرد كس  الخمق لحدؽ جزا  اإلند ف بو وحغو الفي الش يؼ  ط ؽ -1
 .الذريف

 ؾف ؟ م ؽ  الستفطي -2

د ال ك رة التت تدؿ  مو ذلػ -3  .فت الحديا د ؾة إلو ضكط الم د ف، ثد  

كردت فت الشص  الكمست ف )الستذدقؾف ، مجمس(، اكتة مرادؼ اوكلو، كالسعشو  -4
رفت لمث نية.  الر 

 .أبعدكؼ( –أقرب ؼ( )أبغز ؼ  –ثدد نؾع السحدؽ ال دوعت فت )أثك كؼ  -5
 

 الدػػػػػؤاؿ سشة الػركد

2020 

 "كرجل قمكو معمق فت السد جد".  -كض  الترؾير الفشت  فيس  وأتت:  أ -6

 ؟" أد   ر ت   كإف  : "  الش ت قؾؿ أىسية م  -7

 .(ااقتراب) مرادؼك . التعفف صفة  مو يدؿ م : الخ مس الذريف الحديا مؽ ا تخرج -8

، أقؾؿ   أف   كأم ر نت: "قؾلو فت الترؾير جس ؿ كض  -9  ".ُمرًّا ك ف كإف   ب لحق  

 ؟(خمطمت) كمسة جسو م  -10
 

 الدػػػػػؤاؿ سشة الػركد

2019 

 كض  الس رؾد ب لرب ط. -11

 م  السحدؽ ال دوعت  طؽ الركثة كالغدكة؟ -12

 ا ؼ تفزطل. الث نت ا تخرج مؽ الحديا الذريف -13

 ".طر مؽ الدني  كم   مطي خ ط  ؽ دالة عك رة: "مؾضو  ؾط أثدكؼ مؽ الجش ة  -14

 .  دالة تكرار "خطر مؽ الدني  كم   مطي "كض   -15
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

  .السجيشة السحاصخة عشػاف الجرس:
 http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=601الخابط: 

 

 :الرحيحة ؼيسا يأتيأكالا: اختخ اإلجابة 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2019 

 : مغ أعساؿ معيغ بديدػ الشثخّية اآلتيةأيُّ  -1
 دف تر فمدظطشي ة (ب  فمدظطؽ فت ال مة (أ 
 قسر جشؾبت   (د  السعركة (ج 
 إلى دمار"  "ألقى عراه عمى الخخائب كاستحاؿ ما نػع التشاّص في قػؿ معيغ بديدػ؟ -2

 ت ريخت   ( ب ديشت   ( أ
 شع ت   ( د أد ت   ( ج

 

 ثانياا: األسئمة السقالية: 

 الدػػػػػؤاؿ سشة الػركد

2019 

 )و ت ت( فت )كمعف ب و ت ت مؽ دمو(؟م  معشو  -1

 ل ؼ   سد الذ  ر إلو ا تخداـ الفعل السز رع لمحديا  ؽ مع ن ة غزة ؟ -2

 .اشرح ال طو اوكؿ شرث   كافي    -3
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

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

 

 أكالا: اختخ اإلجابة الرحيحة ؼيسا يأتي:
 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2021 

 .)مغ يفعل الخيخ ال يعجـ جػازيو( السػقع اإلعخابي لػ )َمْغ( في جسمة -1
 م شت فت محل نرة مفعؾؿ بو.ا ؼ شرط  (ب  ا ؼ شرط م شت فت محل رفو خ ر. (أ 
 ا ؼ شرط م شت فت محل رفو م تدأ. (د  ا ؼ شرط م شت فت محل رفو ف  ل. (ج 

 :الذخشّية( أيُّ اآليات اآلتية اشتسمت عمى )َما -2
ُكؼ   )م   (أ  شد  م      شد   ي شف ُد ك  م  )  (ب  .(ب  ؽٍ  ٱهلل       ُمؾا ك  ع  ط رٍ  م ؽ   ت ف  وُ  خ  م س   .(ّللا ُ  و ع 
ف ا) (ج  ُمؾف   ى َٰ ؽ  ال ُسر    د  ص  ُؽ ك  س َٰ م  )  (د   (. م   ك   د  الر ث  ر اؾ   ك   .(ال ح  ق ةُ  م   أ د 

 

 الدػػػػػػػؤاؿ سشة الػركد

 ما إعخاب اسع الذخط )ّمْغ( في: كَمْغ يفعل الخيخ ال يعجـ جػازيو؟ -3 2019
ـ. ج(  ف  ل. ب( مفعؾؿ بو.  أ( م تدأ.   د( خ ر م د 

 اا: األسئمة السقالية: ثاني
 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2021 

  :بّيغ نػع )ما( في اآلّتي .1
  .فت ذلػ م  ق لو -

 مّثل لسا يأتي بجسمة مفيجة، مع الّزبط الّتاـ: .2
 .اا تفي مي ةم ؽ   -

  اآلتي: الشحػي  أصّػب الخص .3
 ؟الستفطي طؽ  ما  -

   :أعخب ما تحتو خّط ؼيسا يأتي إعخاباا تاماا  .4
 تفعمؾا مؽ خطر وعمسو و". م تع لو: "ك  ق ؿ (أ 
 الفي وذفو  شده إا  بإذنو". مؽ ذاق ؿ تع لو: "  (ب 
 ىؼ دكنت مؽكأمرنت ربت أف أنغر إلو   (ج 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2019 

 ما إعخاب اسع الذخط )َمْغ( في:  .5
 .م ؽ  وفعل  الخطر ا وعدـ جؾازيو

 ف ت ز  لو م   ي . بيِّغ نػع )ما( في: .6
 بيِّغ نػع )َمْغ( السخصػط تحتيا في الجسل اآلتية: .7

     .إذا ض قو بس  فطي  الردكر  أشتكت، كلسؽ أن جت   م ؽ  إلو  - أ
 كيف الد طل إلو كص لػ؟ ُدل شت.    ىؾاه أ ز ه كأذ لشت      م ؽ  و    - ب

   مع الزبط الّتاـ:مثِّل لكلٍّ مّسا يأتي بجسمٍة مفيجة،  .8
 م  اا تفي مي ة. -أ

 )ما نػع "َمْغ"( ؟   وصدو  ا  وغترب وحدة  دك   كمؽ .9
 ما تحتو خط: أعخب .10

 ُيؾاجييؼ(. لس  )كا و أ  يؾف   - أ
 .السحت جطؽ إند ف كريؼ ود  دُ م ؽ   - ب
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 الىحدج الثاهنح
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

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

 

  :اختخ اإلجابة الرحيحة ؼيسا يأتيأكالا: 

 ؤاؿػػػػػػػالد سشة الػركد

2021 
 في أي الدجػف تجكر أحجاث قرة "مخافعات أماـ ضسيخ غائب"؟  .1

  .نفحة (ب   .الش ة (أ 
  .تمسؾند (د   .ىداريؼ (ج 

 

2019 

 ة؟ة، ككثيخ مغ الداديّ دىا بقميل مغ العخبيّ بالدادّية في قػؿ الكاتب : ردّ ما السقرػد  .2
       .الغمؼ كاا ت داد -ب       .ذ بسس ر ة العشف مف  الت   - أ
 .كالذتؼ الدة   -د                .ةالمغة الع ري    -ج    

 حزخ ىحه األرقاـ لمسحكسة( ؟أما داللة عبارة )أييا الذاكير،  .3
       .تديطل ترتط يؼ -ب             . دد او را كثرة  - أ
 .اثت  ر العدك  ليؼ -د         . دـ معرفة أ س ئيؼ -ج    

 ثانياا: األسئمة السقالية: 

 ؤاؿ ػػػػػػػػػػػػالد سشة الػركد

2021 

 كضح التشاص الػارد في العبارة اآلتية:  -1
  " تحسمشي الدجػف كىشاا عمى كىغ " 

اآلتية مغ درس )مخافعات أماـ ضسيخ غائب(، ثع أجب عغ األسئمة التي  اقخأ الفقخة -2
 تمييا:

" كالعادة يأتي الجشػد مجججيغ بالجخيسة كالدالسل؛ ليشادكا: أييا )الذاكير( أحزخ 
  ىحه األرقاـ لمسحكسة ".

 م  الس رؾد ب مسة الذ كيش كس  كرد فت ال ك رة الد ب ة. (أ 
 ثزر ىفه اورق ـ؟ أ   دالة ال ك رة: أيي  الذ كيش،م (ب 
 كض  الرؾرة الفشية فت قؾؿ الك تة: )وأتت الجشؾد مدججطؽ ب لجريسة كالدال ل( (ج 
 أيؽ تكسؽ لحغة التأـز فت ال رة؟  (د 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

  مل: وج ر ااثتالؿ او را  مو ااشتراؾ فت مح كسيؼ اليزيمة.  (ق 
 ارسع صػرة الػشغ كسا يحمع بو األسيخ في قرة مخافعات أماـ ضسيخ غائب.  -3

 

 الدػػػػؤاؿ سشة الػركد

2019 
لمقزاة في السحاكع  صخيحاا  ياماا ماـ ضسيخ غائب( اتّ أيحسل عشػاف الشز )مخافعات  -4

 ة بػياب الشداىة. كّضح ذلظ.الرييػنيّ 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

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

 
 :اإلجابة الرحيحة ؼيسا يأتي أكالا: اختخ

 ؤاؿػػػػػػػػػالد سشة الػركد

2019 

 ما داللة قػؿ ىاشع الخفاعي )فإذا نفزت غبار قبخي عغ يجؾ( ؟ .1
   .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   
 معشى كمسة )تخنػ( في قػؿ ىاشع الخفاعي )تخنػ كلكغ ملء نطختيا عتاب(؟ما  .2

 .تع تة -د       .تركض نحؾ -ج      .ترغو إلو -ب  .تدوؼ الشغر - أ
 ؟فسا بكت عيغ الجشاة( غَّ ال تبكيَ ما نػع األسمػب الحي تحتو خط في عبارة ) .3

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

 ثانياا: األسئمة السقالية: 

 ؤاؿ ػػػػػػػػػػػػالد سشة الػركد

2021 

 ثع أجب عغ األسئمة التي تمييا:  ،اقخأ الفقخة اآلتية مغ قريجة )كصية الجئ( -1
 فاحيفا تئغ أما سسعت أنيغ حي

 بعج شحا الميسػف صيفا عغ كشسست
 تبكي إذا لسحت كراء األفق شيفا

 سألتو عغ يـػ الخالص متى؟ ككيفا؟ 
 ىي ال تخيجؾ أف تعير العسخ ضيفا.

 اذكر صفتطؽ لحيف  كس  شخري  الذ  ر.  (أ 
قتة لمفمدظطشت فت الذت ت فت او ي ت  ك رة التت تدؿ  مو أف اإلق مة مؤ م  ال (ب 

 الد ب ة؟ 
 كض  جس ؿ الترؾير فت قؾؿ الذ  ر: "تك ت إذا لسحو كرا  اوفق طيف "  (ج 
 الذ  ر فت ت سص شخرية الالجئ فت ال رطدة.    مل: كفق (د 

 تحفطيا مغ قريجة )كصية الجئ(.   أسصخ شعخيةاكتب ثالثة  -2
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 

 ؤاؿػػػػػػػػالد سشة الػركد

2019 
 

 اقخأ األبيات اآلتية مغ قريجة )كصية الجئ(، ثع أجب عغ األسئمة التي تمييا: -3
 كانت لشا داٌر، ككاف لشا كشغْ                                 
 غْ ػى ثسػاذه أغمػُت في إنقػبحلك                                 
 بيجي دفشُت أخاؾ ؼيو بال كفغْ                                 
 ػىػػغَي الػإال الجماَء كما ألّع ب                                

  مل : دفؽ الالجئ ا شو بال كفؽ.  (أ 
 ػ.ُكف ق الذ  ر فت ت س ص شخرية الالجئ، كض   ذل (ب 

 اقخأ األبيات اآلتية مغ قريجة )كصية الجئ(، ثع أجب عغ األسئمة التي تمييا: -4
 حيفا تئغ أما سسعت أنيغ حيفا؟

 الميسػف صيفاا  شحىكشسْسُت عغ بعج 
 شيفاا تبكي إذا لسحت كراء األفق 

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

 م    ة ب    ثيف ؟   (أ 
 م  معشو م  تحتو خط ؟ (ب 
 م  الس رؾد  طـؾ الخالص فت ال طو الرابو؟ (ج 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل 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

 ؤاؿػػػػػػالد سشة الػركد

2019 

 ما الجسمة التي كردت فييا الالـ لالبتجاء ؟ .1
   .لطمتـز الك ئو ب لردؽ -ب                   لؼ  غ درتش  ؟  - أ

ة خطر الكالد -د                   .غسدهلمديف   -ج     .لس  
 أيغ كردت الـ االبتجاء ؼيسا يأتي ؟ .2

 .لُيدق   يدُكؼ  يُد الدركر -.   ب(كلوكلآلخرة خطر  لػ مؽ او) - أ
 ؟لسؽ السمػ الطؾـ -د .                   ك نو لش  دار -ج   
 في أي الجسل اآلتية جاءت )ال( حخؼ عصف ؟ .3

 س  وفؾز السجد  ا السيسل.                    إن   -ب      و معش .      ، إف  ا تحزف   - أ
                   .(مؽ وزمل و فال ى دي لو) -د    .ا يشفو الشدـ بعد فؾات اوكاف -ج   

 ثانياا: األسئمة السقالية: 

 ؤاؿ ػػػػػػػػػػػػالد سشة الػركد

2021 

 صػِّب األخصاء الشحػّية اآلتية:  -1
 إلو  سق الكحر.    تحىبػف ا  -
 اقخأ الجسل اآلتية، ثع أجب عغ السصمػب أماـ كل مشيا:  -2

  .) ط ؽ نؾع ا(     .كأف ا و سيػ مؽ رثمؾا
 أعخب ما تحتو خط ؼيسا يأتي إعخاباا تاماا:  -3

  .الدس ثة مؽ بخطل" ترجُ "كا 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 ؤاؿػػػػػػالد سشة الػركد

2019 

  :اضبط أكاخخ ما تحتو خط -4
 صغطرة . مدارس المية ج مع ٍت ، ا ك نو السد جد فت الدكلة اإل

 مّثل لسا يأتي: -5
            .ا الش فية -ب                    .اـ تفطد السمػ - أ

 بّيغ نػع الالـ في الجسمتيغ اآلتيتيغ : -6
.لعمت   -ب               .لعمت  كت ب   شدي - أ  أثة  أصدق ئت إلت 

 اقخأ الجسل اآلتية ثع أجب بحدب السصمػب : -7
 ا ...... ُمدر ة و  ف طسة. )امأل الفراغ ب لريغة السش  كة مؽ الفعل وسذت(

 أعخب ما تحتو خط : -8
 . الكدػؿإنسا يشجح السجّج ال      
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 اإلجاتاخ النوىذجٍح
 األوىل للىحدج
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 دزس: اشردي أشهح ذنفسجًإجاتاخ 
 أسئمة االختيار مغ متعجد:إجابات  أكالا:

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ سشة الػركد

2021 
 د(  شرط.  1
 ج(  ىطو لػ. 2

2020 

 .ؽ ج(  إ راهيؼ كإ ح 3
 .ج(  ال  فمة 4
 .ج(  السك لغة 5
 .أ(   دـ تسزؽ ال سيص رغؼ اد  ئيؼ أف الفئة أكمو 6

 ج(  وأكل. 7 2019
 

 :إجابات األسئمة السقالية ثانياا:
  2021 اإلجابة الشسػذجية رقع الدؤاؿ

1 

   لجو مد ئل اجتس عية نفدية أخالقية.  - (أ 
 ج  ت متك ممة ال ش   الدرامت مؽ أكلي  إلو آخرى  فت الدؾرة نفدي .   -

 لتخفف  شو ضطق نفدو مؽ أذا قريش.  - (ب 
 لتغل   رة لمسؤمشطؽ جسيعيؼ.  -

 أثدؽ: ا ؼ تفزطل.  – (ج 
 يؾ ف: ف  ل مرفؾع ك المة رفعو الزسة الغ ىرة  مو آخره.  -

 كت ا و طدكا لو ثددا  كغطرة. (د 

2 
 قتل يؾ ف ) ميو الدالـ(.  -
 أف يم ؾه فت أرض بعطدة  ؽ أ يو.  -
 أف يم ؾه فت الجة.  -

3 

 أف و تمؾا يؾ ف  ميو الدالـ.  - (أ 
-  .  أف يم ؾه فت الجة 
 أف  يم ؾه فت أرض بعطدة.  -

 أف  قسيرو ك ف  ميس   لؼ ُوسز ؽ.  (ب 
 الجز  السختفت مؽ ال  ر.  (ج 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 

  2020   اإلجابة الشسػذجية رقع الدؤاؿ

4 

 .قي ض و لو مؽ وذتريو، )كىؾ  زيز مرر( (أ 
لزكجتو أكرمت  ظ ف  ميو قمة الفي اشتراه، فأكصو زكجتو أف تعتشت بو )ف  ؿ  -

 .مثؾاه(
ؽ لطؾ ف فت اورض )مرر(. -  م  
  م سو 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  

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

 قرة يؾ ف بأني  أثدؽ ال رص وني : - كح نو كتع لو–كصف و  (د 
   لجو مد ئل اجتس عية نفدية أخالقية. -
 ج  ت متك ممة ال ش   الدرامت مؽ أكلي  إلو آخرى  فت الدؾرة نفدي . -
  دأت  رؤي  كانتيو  تح طق ىفه الرؤي . -

5 

 وجت يػ : ورظسيػ، وخت رؾ._  (أ 
 مشرؾب ك المة نركو الفتحة الغ ىرة  مو آخره. كؾكك   : تسططز -

 .السخ طة :  طدن  دمحم  (ب 

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

 

 2019اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ

6 

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

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

 .اـ اا تدا  (ج 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 (2(، )1دزس : املونىع هن الصسف )إجاتاخ 
 :االختيار مغ متعجدأسئمة إجابات  أكالا:

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ سشة الػركد

2021 
 صمطو فت مد جد كثطرة.  ج( 1
 ب(   مت. 2
 ج( يزيد ط لة مح ؾب.  3

2020 

 .ج(  شعطة 4
 .جر ب لفتحةد(  السسشؾع مؽ الررؼ وُ  5
 مالئكة.(  ب 6
 .أ(  مركة تركطك   مزجي    7
 .ؿ(ج(  وني  معرفة  ػ )ا 8
 .ج(  أ جست   9

 .د(  ب س ٍش أ ؾد   10

2019 
 .ري  ف(  ج 11
 .مت دمةٍ  أ(  مراصد   12

 

 :ثانياا: إجابات األسئمة السقالية

  2021اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ

1 

. ( أ  مررُت ب لسد جد 
 مررُت بسد جد  السديشة .

.  ( ب  مررُت بحزرمؾت 
ـٍ أخر  ". ( ج  ق ؿ تع لو : " فعدة  مؽ أو 

2 
 وني  معرفة  ػ )اؿ(. ( أ

  ميس ف: ونو  مؼ مختؾـ بألف كنؾف زائدتطؽ.  ( ب
 ثؾاجز  ،  د رية  . ( ج

 مذ ىُد. الد ة: جسو تكدطر بعد ألف تكدطره ثرف ف متحرك ف.  ( أ 3
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

  2021اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ
.  ( ب  ضعف    كمد كطؽ 

4 
 و مسشؾع مؽ الررؼ. ون   ؛أخرُس/ نعو مرفؾع ك المة رفعو الزسة ( أ

/ مز ؼ إليو مجركر ك المة جره الفتحة  ؾض    ؽ  ( ب ونو مسشؾع  ؛الكدرةرمز ف 
 مؽ الررؼ. 

 صمطو فت مد جد   ري ٍة.  - 5
 

 2020اإلجابة الشسػذجية   رقع الدؤاؿ

6 
، ُفتحو ال دس فت  يد  سر  ؽ الخظ ب (أ   . مسو  مو  مس ف 
 .ثسزة   مسُو  مو  (ب 
 .السجُد ا يؾىة لسخمؾٍؽ كدالف   (ج 

7 

 أشخش : صفة عمى كزف )أفعل( (أ 
  مو كزف )ُفعل(صفة ُأخر :  (ب 
 لمجسو. انتيو بألف كىسزة زائدتطؽث س   :  (ج 
 نعس ف :  مؼ مختؾـ بألف كنؾف زائدتطؽ. (د 

8 

 .مذاىجُ  (أ 
: مز ؼ إليو مجركر ك المة جره الفتحة  ؾض    ؽ الكدرة؛ ونو مسشؾع مؽ تغمة   (ب 

 الررؼ.
 ا ؼ  مو صيغة مشتيو الجسؾع. (ج 
 العراؽ. الت طو بعمس     (د 
 )أخرس( صفة  مو كزف )أفعل(. (ق 

9 

ا عغ الكدخة؛ ألنو مسشػع مغ  (أ  "يػسَف": اسع مجخكر كعالمة جخه الفتحة عػضا
 الرخؼ.

 ونو مسشؾع مؽ الررؼ. ؛: نعو مجركر ك المة جره الفتحة  ؾض    ؽ الكدرةُأخر   (ب 
 لخؾلة : ا ؼ مجركر ك المة جره الفتحة  ؾض    ؽ الكدرة؛ ونو مسشؾع مؽ الررؼ. (ج 
ونو مسشؾع مؽ  ؛جره الفتحة الس درة  ؾض    ؽ الكدرة غسو: نعو مجركر ك المة  (د 

 الررؼ.
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 الثحس الىافسدزس : إجاتاخ 
 : االختيار مغ متعجدأسئمة إجابات أكالا: 

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ سشة الػركد

2021 
 ج(  ترا ت.  1
 د(  وظؾا . 2

2020 
 أ(  الؾافر. 3
4 .  ب(  ُرب 

 أ(  م . 5 2019
 

 األسئمة السقالية: إجابات ثانياا: 
  2021اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ

 / أ 1
 ج دي نا  ؽ إؿ ال سا ـ نل إش فا ت را ىع ـ سا ء ؼ ال ك إف جغ نل 

  - -ب   - -  -ب   - -  -ب       - -ب   -ب ب  – ب –   –  – ب 
م تؽ م تؽ فعؾلؽ       م تؽمف     مف    م   مف     فعؾلؽ ت ؽمف   

 / ب  1
 ح صػ نا ـ عا ؽ ؿ كؿ ي دؾ كػ نل كػ ما تغ ك غى كا نػ إ ذا ش ق دؿ 

  -  -ب   -ب ب  –ب  -  -  -ب       - -ب  - -  -ب   -ب  ب   –ب
م تؽ  فعؾلؽ تؽمف  م   مف  م تؽ فعؾلؽ       م تؽمف     مف   

2 
 ت شا ءك ِي فز  نْع  ما  تح تذك  لع  ؿ  يا   لي َش عا ؽ بػ تل تخ  لع  ذا  إ
  -  -ب   –   –   – ب  -   -  -ب       -   -ب  –ب ب  –ب   –   –   – ب

م تؽ  فعؾلؽ تؽمف  م   تؽمف  م   فعؾلؽ       م تؽمف     مف   
 

 2020اإلجابة الشسػذجية   رقع الدؤاؿ

3 
 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 
م تؽ  فعؾلؽ مف  م ت ؽ م تؽمف     فعؾلؽ م تؽمف     مف   

 

 2019اإلجابة الشسػذجية   رقع الدؤاؿ

4 
 س في نا  نع ؿ  ؤ ىػ 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   
م تؽ  فعؾلؽ مف  م ت ؽ مف  م تؽ فعؾلؽ م تؽمف     مف   

 كراتح اسن الثحس )الثحس الىافس( تعد ذقطٍع الثٍد وكراتح ذفعٍالذه. هلحىظح
َ
 / ال ذنس
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 اإلجاتاخ النوىذجٍح
 الثانٍح للىحدج
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 : غسوب األندلسدزس إجاتاخ 
 : االختيار مغ متعجدأسئمة إجابات أكالا: 

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ سشة الػركد

2021 
 د( جيش اإل ك ف.  1
 ب(   ئذة.  2
 ( الظمة .ب 3

2020 

 (    ؾط غرن طة.ب 4
 (  أ ؾ   د و.د 5
 (  شجرة الدر.د 6
 (  الفؿ كاليؾاف.أ 7

2019 
 (  ا ؽ  راج.د 8
 (  جيش اإل ك ف.ب 9

 (  الح كؼ.ج 10

 األسئمة السقالية: إجابات ثانياا: 
   2021اإلجابة الشسػذجية    رقع الدؤاؿ

1 

يؾجد  القة كططدة  طؽ أثداث السدرثية ككاقعش  فت العرر الح ضر ثطا   ظو 
العفاب مؽ اوندلس، بد ة فد د ث  مي  كتفرقيؼ كمش صرتيؼ لأل دا ؛ فذيد أىمي  ألؾاف 

كثركب، كىفا م  وحدث تس م   فت كقتش  الح ضر فت كثطر مؽ ال مداف العربية  ،كجؾع ،تدمطر
 التت ت يش ث لة مس ثمة مؽ اإلى نة كالفؿ؛ بد ة ىذ شة اونغسة، كمش صرتي  لأل دا . 

2 

تتش كؿ السدرثية فترة   ؾط غرن طة، ثطا كصف الذ  ر فطي  اختالؼ العرب  (أ 
كتفرؽ كمستيؼ، كتع كف بعض الح  ـ مو اإل ك ف لحس وة أنفديؼ كتث و  مو الح ؼ 

 د  ئؼ ث سيؼ.
 )فؽ الشف ؽ( تذ يو شكو الشف ؽ ب لفؽ الفي يت ؽ.  - (ب 

 )الشف ؽ غفتو كركتو ثتو رب (: شكو الشف ؽ ب لش تة التت ُتغفا كُتركا ثتو تك ر. -
  ئذة: ىت أـ السمػ "ا ؾ   د و"، تسثل دكر اومطشة  مو مرمحة اومة،  (ج 

 كالد خظة  مو ُفرقة الح  ـ. 
  .أ مؾب ندا : )في  أمة دب فطي  الفد د( (د 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

  .ثرؼ نفت: )م ( أت شو
  .مرادؼ كمسة السؾت: )الردا(

 

  2020اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ

3 

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

 لال تيال   مو اوندلس. الفي زثفصراع ضد العدك )الفرنجت( 

 .(ا تدار )د ك ر (ج 
 .الس يؼ : الؾاض 

 دالة  مو الخفاف كالزعف كاا تدالـ. (د 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 دزس: زسالح إىل صدٌق قدٌنإجاتاخ 

 :أكالا: إجابات أسئمة االختيار مغ متعجد

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ سشة الػركد

2021 
 ب( الجس ؿ كالترؼ.  1
 د(  ذر  شؾات. 2
 السك لغة. ب(  3

2020 
 (  شؾاطئ ال سر.أ 4
 (  العزيسة كاإلصرار.ب 5
 (  نف ض ريذو الحجل.د 6

2019 
 (  اآلرا .أ 7
 (  أن  جفر يش غت  سق ىفي اورض.ج 8

 

 ثانياا: إجابات األسئمة السقالية: 

  2021اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ

1 

 يد ؾه لمرثطل كمغ درة الؾطؽ، كيغريو ب ليجرة.  (أ 
   طفة الحزف كاولؼ.  (ب 
 الكذف  ؽ الدكافو، كمح كلة إقش ع الظرؼ اآلخر ب لرأي الر ئة.   – (ج 

 ر  شرر التذؾيق كاإلقش ع، ك يل  مو الستعمؼ فيؼ الشص. كف   -
 شكو الخجل  ردا  يمف الر  لة، كشكو الدظؾر ب  ئؽ ثت وخجل.  (د 

2 

 أن  أب ت  مو أو ـ قريتش  التت رثمو كأ تيل
 أزقتي  م ؾ ة الع ؾد كصكحي  الخزل

 لحكمغربي  الفي  رجع ف قظع ف الر  ة إليو و ت
 كفؾؽ   ؾفي  ال يز   نفض ريذو الحجل 

 ككيف وجط ي  السظر
 أغشية كتزدىرفتؾرؽ فت شف ه الح ل 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 

 2020اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ

3 
 كتزحي تيؼ كصسؾدىؼ.ب و را كالسعت مطؽ فخر الذ  ر الفكرة:  (أ 
 دالة  مو اإلصرار كالعزيسة ك دـ التش زؿ  ؽ الحق. (ب 
 .) ل( (ج 

 

 2019اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ

4 

 قريتو، كاوو ـ الجسطمة التت قز ى ، كيتسشو  ؾدة ىفه اوو ـ. تفك رونو  (أ 
 : الس مل ب لشدا.الخزل (ب 
 لمدالة  مو ث لة الدركر كاا تي ج. (ج 
 .كاا تشك ر أ مؾب ا تفي ـ، غرضو التعجة (د 
 قريتش ، أزقتي ، م ؾ ة الع ؾد، قظع ف الر  ة، الحجل. (ق 

5 

 كل السغري ت التت تحدث  شي  صدو و. رفزوتسدػ الذ  ر بأرضو ككطشو، ك  (أ 
 دالة  مو اختالؼ الذ  ر كصدو و ك دـ اتف قيس  فت التفكطر، كفت ال ش   ت. (ب 
 نكُض. (ج 

.  نكض 

 .كاا تشك ر 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 كصكحي  الخزلُ 
  رجؾع قظع ف الر  ة إليو و تحلكمغربي  الفي 

 ريذُو الحجل كفؾؽ   ؾفي  ال يز   نف ض
  ي  السظرُ طككيف وج

 فتؾرؽ فت شف ه الح ل أغشية كتزدىرُ 
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 اإلجاتاخ النوىذجٍح
 الثالثح للىحدج
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

  :دزسإجاتاخ 
 
ش
ْ
عٍِ
َ
ر
َ
 س
ً
اج
َ
ٍ
َ
 ح
ْ
ن
َ
 ؟ك

 أسئمة االختيار مغ متعجد: أكالا: إجابات

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ سشة الػركد

2020 
 ج( ا ؽ  ظ   الد شدري. 1
 د( أىسية ا تثس ر الحي ة بس  ىؾ ن فو. 2
 أ( دك تيفد ت. 3

 ج( مؽ أ س رىؼ مك ركة مثسرة. 4 2019
 

 ثانياا: إجابات األسئمة السقالية: 

 اإلجابة الشسػذجية رقع الدؤاؿ
            

 
1 
 

 ك  ئميؼ )ك طمة(. ،)الشؾع، الشسط( )خ / ط /ك(، الظراز أ(
 ب( تذ يو  ميغ شكو أكق تيؼ  رأس الس ؿ.

 ج( وف الحي ة أـ السع رؾ.
 المحغة الح  سة لحغة كقف تشفطف اإل داـ. د(

 ق( السحدؽ ال دوعت )طك ؽ إوج ب(.
 

 اإلجابة الشسػذجيةرقع الدؤاؿ
          

 
 
 
 

2 

 الدؤاؿ )كؼ ثي ة  ت يش؟(؟أ( 
المة جره الفتحة  ؾض   ؽ الكدرة ونو مسشؾع مؽ الررؼ، كشكو  ب( إ ميس: ا ؼ مجركر ك

 الجسمة )إل ميس( فت محل نرة خ ر ك ف.
 ثي ة: ثطؾات. 

ػ بعض الش س يزيؽ الذيظ ف ليؼ طريق الظسو كاوثرة كثة الشفس، فطشف ؾف ثي تيؼ فت 1ج( 
 السمفات كالذيؾات كمعرية و بحجة أني  ثي ة كاثدة وجة أف يشعسؾف  ي . 

 ػ هك   بال ف ئدة، كي رد  ي  الحرص  مو التستو ب لحي ة كممفاتي  ثتو ا تفىة بال ف ئدة.2
و ب  تسرار الشكض أك تؾقفو، فسؽ ودتدمؼ لميزيسة كي يش بال ىدؼ، فيؾ مدألة الحي ة ليدد( 

 فت  داد اومؾات.

www.sh-pal.com لتحميل المزيد من الملفات زورونا على موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة

http://www.sh-pal.com
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 )اإلعـالل( :دزسإجاتاخ 
 أكالا: إجابات أسئمة االختيار مغ متعجد:

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ سشة الػركد

2020 
 أ( الد  ت. 1
 ب( ضي  . 2
 أ(  را . 3

2019 
  س  . د( 4
 .الذعة ث ئرا  ىة  د( 5

 

  ثانياا: إجابات األسئمة السقالية:

 2020لدشة  اإلجابة الشسػذجية رقع الدؤاؿ
قم و الؾاك ىسزة، وني  م دؾرة بعد ألف ا ؼ الف  ل مؽ اوجؾؼ  ←الزائل: أصمي  )الزاكؿ(  1

 الثالثت.
 ضؼ.قم و الي   كاكا ، وني  كقعو   كشة بعد  ←السؾقشؾف: أصمي )السي شؾف(  2

 قم و الي   ألف  ، وني  متحركة كم  ق مي  مفتؾث  . ← طك و: أصمي  ) طك ت( 
 أ( رمو أصل اولف و  ،  دلطل السز رع )يرمت(. 3

 ب( السدائؽ أصمي  )السدايؽ( قم و الي   ىسزة، وني  م دؾرة بعد ألف صيغة مشتيو الجسؾع. 
)الجرائد( قم و الي   ىسزة ،وني  م دؾرة بعد ألف صيغة الخظأ فت الجسمة )الجرايد(: الرؾاب  4

 مشتيو الجسؾع.
5 .)  أ( ق ؿ تع لو:)ق ؿ ق ئل  مشيؼ ا ت تمؾا يؾ ف 

 ب( اد ؾا و كأنتؼ مؾقشؾف ب إلج بة.
 

 2019اإلجابات الشسػذجية لدشة  رقع الدؤاؿ
 
 
6 

 قم و الؾاك ىسزة، وني  م دؾرة بعد ألف صيغة مشتيو الجسؾع. ←العج ئز: أصمي  )العج كز( 
 قم و الي   ىسزة، وني  م دؾرة بعد ألف صيغة مشتيو الجسؾع. ←الزغ ئؽ: أصمي  )الزغ يؽ(  

ي ة(   قم و الي   ألف  ، وني  متحركة كم  ق مي  مفتؾث  .      ←م راة: أصمي  )م ر 
 قم و الؾاك ألف  ، وني  متحركة كم  ق مي  مفتؾث  . ←اوقرو: أصمي  )اوقرؾ(
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 )الثحس الطىٌـل( :دزسإجاتاخ 
 أكالا: إجابات أسئمة االختيار مغ متعجد:

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ سشة الػركد

2019 
 .ب( مريرة   1
2 .  ج(  ػػػ 

 

 ثانياا: إجابات األسئمة السقالية:

رقع 
 الدؤاؿ

 2020لدشة  الشسػذجيػػػػػػػةاإلجابة 

 / أ1
 دا حق لل ـ يح مغ ـ قػ سل ئي ر س لي ك مػ ق لي ع ـ دي ؽ دؿ حق لل ـ أح ال ك

 ػػػػػػػ ػػػػػػػ  ب ػػػػػػ  ػػػػػػػ ب ػػػػػػ  ب ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ػػػػػػػ ب ػػػػ ب ب ػػػػػػ ب ػػػػػػػ ب ػػػػػػ ب  -  -  -ب  - -ب 
 مف  طمؽ ؽفعؾل مف  طمؽ فعؾؿ مف  مؽ فعؾؿ مف  طمؽ فعؾلؽ

 / ب1
 مي ر كخ ي ال ىػ س نف ـر كخ ي ال مغ ك ىػ ؽ دي ص كف  دك ع سب يح رب ت يغ مغ ك

 ػػػػػ ب  ػػػػػب ػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ  ب ػػػػػػػ ػػػػػػ  ب ػػػػػػػ  ػػػػ ػػػػ  ب  ب ػػػػػػػ ػػػػػػ  ب  ػػػػػػػ ب ػػػػػػ  ػػػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػػ ػػػ ب  ػػػػػػػ  ب ػػػػػػ
 مف  مؽ لؽفعؾ  مف  طمؽ ؽفعؾل مف  مؽ فعؾلؽ مف  طمؽ فعؾلؽ

 

رقع 
 الدؤاؿ

 2019لدشة  اإلجابة الشسػذجيػػػػػػة

 أ/  2
 رك فق لل ع ؼ ذي ؿ فل رف  فق ة ؼ خا ـ ىي ؿ ما ع جع في ت عا سا قذ ؼ يغ مغ ك

 ب ػػػ ػػػػ ػػػػػ ب ػػػػ ب ب ػػػػ ػػػػػػ ػػػػػػػ ب ػػػػ ب ب ػػػػ ب ػػػػػ ب ػػػػػ ػػػػػػػ ػػػػػػػػ ب   ػػػػػ ػػػػ ب ػػػػ ػػػػػ
 مف  طمؽ فعؾؿُ  مف  طمؽ فعؾؿ مف  مؽ فعؾلؽ مف  طمؽ فعؾلؽ

 / ب2
 ما د يغ ك ب تػ ي أف مغ يػ ت ىا ىي ك مغ ر غم ي ب قل ؾ أي يا ىا ؿ ت قل ك

 ب ػػػػػ ب ػػػ  ب ػػػػ ب ػػػػػػػ ػػػػػػ  ب ػػػػػػػ  ػػػػ ب ػػػػ  ب ػػػػػػ ب ػػػػػػػ ب ػػػػػ ب ػػػػػػ ػػ ػػػػ  ػػػػػ  ب   ب ب ػػػػ 
 مف  مؽ فعؾؿُ  مف  طمؽ ؽفعؾل مف  مؽ فعؾؿ مف  طمؽ فعؾؿ

 /ج2
 رك قط لل ز ف ال ؼ نغ  آ ضع ت مت ذا إ ىػ ف دك ت مػ كؿ ؿ كص بل تي ؿ ؿ عل ـ

 ػػػػػ ػػػػػػػ   ب ػػػػػػ ب ػػػػ ب ػػػػػػػ ػػػػػػ  ب ػػػػػػ  ػػػػػػ ب ػػػػ  ػػػػػ  ب ب ػػػػػػ  ػػػػػػػ ػػػػػ  ب ػػػػػػػػ ػػػ ػػػػػ  ػػػػػػػػ ب ب ػػػػػػ ب
 مف  طمؽ فعؾؿُ  مف  طمؽ ؽفعؾل مف  مؽ فعؾلؽ مف  طمؽ فعؾؿ

 / ال تنَس كتابة اسم البحر )البحر الطويل( بعد تقطيع البيت وكتابة تفعيالته. ملحوظة
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 اإلجاتاخ النوىذجٍح
 للىحدج الساتعح
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 القدس تىصلح وجمد دزس: إجاتاخ 
 :االختيار مغ متعجدأسئمة إجابات  أكالا:

 الرحيح الخيار رقع الدؤاؿ سشة الػركد

2020 
 .أف  طل( جػ 1
 .خ طرة( ب 2

 .جدار الزؼ  كالتؾ وب(  3 2019

 ثانياا: إجابات األسئمة السقالية: 
 2021اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ

1 

ن ظ ع  ؽ أي شت  ىت صؾرة الخذؾع كاا)قة  طؽ الع  د الخ شو كالزائر لم دس الالع (أ 
فت الدني   شد التك طرة، كمؽ يدخل ال دس  آخر؛ ف لع  د الخ شو يش ظو  ؽ كل شت 

 (.يشذغل  ي   س   ؾاى 
 .)أ ؾاؽ ال دس ال دوسةة(، او ؾاؽ )قكة الرخر )البكة  ،)دس ؾر ال )الدؾر   (ب 
 .مفعؾؿ مظمق مشرؾب ك المة نركو الي   ونو مثشو جدتطؽ:  (ج 

: مف  ل.         مح ؿ 

2 

 ضد الخشؾع: العز ة كاونفة كاإلب  .  - أ(  
-  .) ت   اوصل المغؾي لمسش ج ة : )ن ج 

 ت ف ش ىدة كشيطدة  مو ال سو كااثتالؿ.  -ب( 
 تبكض  مو جرثي  الطؾمت بعش ٍد كصالبٍة.  -
 ُتذرع أ ؾا ي  لمدس   مغمؾمة ا تسل  السش ج ة.  -

 

 2020اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ

3 
كتأكي إلو كيف الؾطؽ الحزيؽ، ترظحة "أني  ىت التت تمتحف كل  مد   آخر أكج  ي ، 

 معي  فتطتي  الر ي ثطؽ، كفر  ني  الفيؽ وخ  ؾف البك ة فت ثدق تيؼ".
 ب نت  ؾر ال دس. 4
 صحة ، ثدقة ، ثي تيؼ. 5
 دالة  مو العش وة كالحرص الذديد. 6
ون ي  ا ُتدمؼ لمظغ ة، رغؼ أن ي  تشزؼ  مو مدار الؾقو، كتأ و أف تسؾت رغؼ أف الغزاة  7
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 2020اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ
 وح سؾف قكزتيؼ  مو ركثي .

 اثتالؿ الرمط طؽ لمسديشة الس د ة ق ل اندث رىؼ. 8
 .كال دس بإند ف يمتحفو ب لثؾب الفي ُيمك س، و الدؾرشك   9

 الرري  مشو )السؾت( فت محل نرة مفعؾؿ بو.  10
 .العغيسة لس  نتي  بالغة؛ كا دالة تحده ا ا ؼ   ال دس وف 11

 

 2019اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ
 .جدار الزؼ  كالتؾ و 12
13  ،  تيؾيد، التيؾيد ىؾ طسس السع لؼ اإل المية كا ت دالي  ب لطيؾدوة. ركاؽ، صف 
 اإل را  كالسعراج.فت ث دثة  14
 شك و ال دس ب ل ؾصمة التت ترشد اإلند ف إلو الظريق الرحي . 15
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 زام اهلل دزس: إجاتاخ 
 :االختيار مغ متعجدأسئمة إجابات  أكالا:

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ سشة الػركد

2020 
 ب( الجش س 1
 ج( مررية 2
 ج( التعدوة 3

2019 
 ب( الرث   4
 السظر الحبي تأ(  5
 أ( قسر جشؾبت 6

 ثانياا: إجابات األسئمة السقالية: 
 2020اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ

1 
 أ( )ال مة غسد الفكري ت(: تذ يو  ميغ شكو ال مة بغسد الديف.

 ب( الرؾرة اوكلو:)يد أمو تظيؾ الظع ـ( صؾرة الدع دة، كاا ت رار، كالظسأنطشة.
 بس يو الع  ريؽ مزم ة( صؾرة التذرد، كالزي ع كالفؿ. الرؾرة الث نية:)يده

2 

 أ( مع ن ة الظفل الفمدظطشت جرا  العدكاف.
 ب( م ثل  ب لؾطؽ كأطف لو.

 ج( تؾثت بظي رة دم   اوطف ؿ.
 د( الس رؾد الظفل الفمدظطشت متجفر اوثزاف، مثل تجفر شجرة الدشدو ف ب ورض.

 ق( مدر ة: ا ؼ آلة.

3 

 تسشحو الحش ف كترشده لمرؾاب .أ( قيؾة أمو 
 ب( الرؾرة اوكلو:)يد أمو تظيؾ الظع ـ( صؾرة الدع دة، كاا ت رار، كالظسأنطشة.

 الرؾرة الث نية:)يده بس يو الع  ريؽ مزم ة( صؾرة التذرد، كالزي ع كالفؿ.
 ج( )ال مة غسد الفكري ت( تذ يو  ميغ شكو ال مة بغسد الديف.

 ب ك المة نركو الفتحة الغ ىرة  مو آخره.د( الظع ـ: مفعؾؿ بو مشرؾ 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 اإلتدال دزس: إجاتاخ 
 :االختيار مغ متعجدأسئمة إجابات  أكالا:

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ سشة الػركد

2020 
 ب( كىؼ. 1
 .ج( إ داؿ الؾاك ت   2
 ج( ات كو. 3

2019 
 ب( كىؼ. 4
 ج( مت كو. 5

 ثانياا: إجابات األسئمة السقالية: 
 2020اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ

1 
ُ ك و ت   )افتعل كمذت  تي ( ب لداؿ، فأ دلو داا  ثؼ )ادتع  ات(، أصل الكمسة اد    ات:  -

 ُأدغسو الداؿ فت الداؿ.  

2 
 )ازت نو( الرؾاب: ازدانو. -
 )مزت نة( الرؾاب:)مزدانة(. -

 .فت تررف تو[ ب ات زاف: ] مو اإلند ف أف يت رف زافت  ا - 3
 .: ] اصظ د الري د غزاا  [اصظ د -

4 

 ااضظراب: ضرب. -
 ااد خ ر: ذخر. -
، ُ ك و ت   )افتعل كمذت  تي ( ب لت  ، فأ دلو الؾاك ت    ثؼ )السؾتيؼ(أصمي  الست يؼ :  -

 .ُأدغسو الت   فت الت  
 )الت  ()داا (.فأ دلو  ،ازداد : مؽ )ازت د( - 5

 

 2019اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ

ُ ك و ت   )افتعل كمذت  تي ( ب لت  ، فأ دلو الؾاك ت    ثؼ ُأدغسو )مؾت دة(، أصمي  مت  دة:  - 6
 الت   فت الت  .
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 2019اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ

7 
ُ ك و ت   )افتعل كمذت  تي ( ب لت  ، فأ دلو الؾاك ت    ثؼ )ااكتك ؿ(،  أصمي اات ك ؿ:  -

 الت   فت الت  .ُأدغسو 

8 
ُ ك و ت   )افتعل كمذت  تي ( ب لت  ، فأ دلو الؾاك ت    ثؼ )اكتدسو(،  أصمي ات دسو:  -

 ُأدغسو الت   فت الت  .
 .ُ ك و ت   )افتعل كمذت  تي ( ب لزاي فأ دلو داا  )السزتيت(،  أصمي السزدىت:  -

 كض . - 9
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 اإلجاتاخ النوىذجٍح
 للىحدج اخلاهسح
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 الرىاصل يف العامل االفرتاضً وآداته دزس: إجاتاخ 
 :االختيار مغ متعجدأسئمة إجابات  أكالا:

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ سشة الػركد

 د( لإلقداـ  مو مس ر  ت ا يريدكف تحسل مدؤكلطتي .  1 2020
 ج( اا تس د  مو اآلخريؽ.  2

2019 
 ج( فت دكرى  ااجتس  ت.  3
 د(  دـ تحسل مدؤكلية مس ر  تيؼ.  4
 ج( التدخل فيس  يشذره اآلخركف.  5

 ثانياا: إجابات األسئمة السقالية: 
 2020اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ

 ثتو ا ودتغمي  اآلخركف ضدن ، كي تحسؾف ثي تش  الذخرية، بال مرا  ة لمبيؼ.  1

2 

 انتذ ر مؾاقو التؾاصل ااجتس  ت.  (أ 
 شكو الك تة مؾاقو التؾاصل ااجتس  ت ب لمص الفي يتخفو كيتدمل خمدة  إلو ثي تش .  (ب 
/ ا ؼ ك ف مؤخر مرفؾع ك المة رفعو الزسة الغ ىرة.  (ج   نرطة 

 م تحس  / ا ؼ ف  ل. 
 شكو العالق ت ااجتس عية  طؽ أفراد السجتسو ب لشديج فت مت نتو كتآلف أجزائو.  3
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 اسن الفعل دزس: إجاتاخ 
 :االختيار مغ متعجدأسئمة إجابات  أكالا:

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ سشة الػركد

2020 
 ب ُعد. أ(  1
 ك ي  ب(  2
 د( أق ل 3

2019 
 ب( ركيدا .  4
 ا تخد ػ السغ ىر.د( ركيدؾ  5

 ثانياا: إجابات األسئمة السقالية: 
 2020اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ

 ىطي ت.  1

2 
 شت ف م   طؽ العمؼ كالجيل. -
 ىطي ت نج ُح الكدؾؿ.  -

3 
 آٍه ، أك اه.  -
 هي  .  -
-  .  ك ي 

4 
: ا ؼ فعل أمر م شت  مو الكدر، كالف  ل ضسطر مدتتر ت ديره "أنو". -  ثفار 
 شت ف: ا ؼ فعل م ٍض م شت  مو الفت .  -
 م : ا ؼ مؾصؾؿ م شت  مو الد ؾف فت محل رفو ف  ل ا ؼ الفعل "شت ف".  -

5  .  ثفار 
 صٍو.  6
 ركيدؾ و  أخت ا تدرع.  7
  ر  ف.  8
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 

 2019اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ
 نج ُح.  9

: بسعشو اثفر.  10  ثفار 

  .الك فركف[كأنو ا وفم   ي  ] ك   11
 .] أؼٍ  لكؼ كلس  تع دكف[

12 
-  .  نزاؿ 
-  .  ك ي 

13 
 ىطي ت: ا ؼ فعل م ٍض م شت  مو الفت . 

 الزسة الغ ىرة. ك المة رفعو "ىطي ت" مرفؾع  مل ع ؼ الفعل الاالتش زُؿ: ف  ل 
 ك ي  بسعشو أتعجة.   14
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 إجاتاخ دزس: الثحس الثسٍط
 مغ متعجد:أكالا: إجابات أسئمة االختيار 

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ سشة الػركد
بٍ  1 2021  ج( ُ ر 

2019 
  شدي ( أ 2
ت وُ  ( ب 3      
 كلكؽ   ( أ 4

 ثانياا: إجابة األسئمة السقالية:

 

  

 2021اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ

1 

 ر  ب  تغ أي يا ـ ىا كؿ  ب  ؾ بي  مث  ؿ  ما
  -  ب  ب - ب - -  -  ب  ب  -  ب   –    -

ُمؽ   مدتفعمؽ مؽع  ف   مدتفعمؽ  ف ع 
 ت  ذ  رك تب قي ك ال عع  ر  ال ت لع  ؿ مل

 -ب ب   -ب   -  -  -  ب  - -ب  –ب 
مؽ ع  ُمؽ   مدتفعمؽ ف  مؽ ُمت ف   ف ع 

2 

 حػ  ؾ  نا ما  زا  ؿ  يزػ نل  ؿ  ذي إف  ند  ز  ما
  -  ب  ب -  ب  -  -    -   ب  - -  ب   –   -

مؽ   مدتفعمؽ ف  مؽ مدتفعمؽ  ف ع 
 كي  نا  يبػ  قج  عا  د ب  ىػ  مػ  أف  ش  ب  قخ

  -  - - ب  -   -    -   ب ب  -  ب   –   -
 مؽف ع   مدتفعمؽ مؽع  ف   مدتفعمؽ
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 

 

 

 2020اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ

3 

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

مؽ ع  ُمؽ   مدتفعمؽ ف  مؽ ُمت ف   ف ع 
 شا  ني دا دف ك قح دف  ك  شج ك أي  ف عا

 - -  -ب  - -  -ب  - -ب  –ب 
مؽ ع  ُمؽ   مدتفعمؽ ف  مؽ ُمت ف   ف ع 
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 اإلجاتاخ النوىذجٍح
 للىحدج السادسح
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 املدٌنح الركٍح دزس: إجاتاخ 
 :االختيار مغ متعجدأسئمة إجابات  أكالا:

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ سشة الػركد
 م رش ؿ م كمؾىؽ.ب(  1 2019
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 أنا ولٍلىدزس: إجاتاخ 

  :االختيار مغ متعجدأسئمة إجابات  أكالا:

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ سشة الػركد

2021 
 .الذ  ر  شد الداخمت الرراعد(  1
 .بغطره مح ؾبتو ارتك طأ(  2
 ؟لغتت مؽ الذف ؼ ا سػ بحفؼ لت مؽب(  3

2020 

 .بغداد( ج 4
 بو. اكتراثي  لعدـ الذ  ر وأس( ج 5
 .تجربتو مو لطموب( ون و ا تيمي  بخ تسة  6
 .تجربتو تأثطر تحو كاقو ون و( ج 7
 . راقي ة( د 8

2019 
 .ج( اورؽ  9

 .ديشت  أ(  10
 .د( ا تح لة ندي ني  11

 ثانياا: إجابات األسئمة السقالية: 

 2021اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ

1 

 أ(   ة صد السح ؾبة لو الفؾارؽ ااجتس عية فيؾ ف طر اج ه كا ترؼ.
 ب( ألف ظ دالة  مو الرؾت )ا تي اتت، آلى تت(.

 اا تي ات بإند ف وسؾت  ر الجس ؿ التذخيص. ج( )م تو ا تي اتت( ا تع رة م شية، شكو
 )محراب  طشيػ( تذ يو  ميغ، شكو  طشت لطمو ب لسحراب.    

د(  طشيػ: مز ؼ إليو مجركر، ك المة جره الي  ، ونو مثشو، كىؾ مز ؼ، كالك ؼ ضسطر 
 مترل م شت، فت محل جر مز ؼ إليو.

 مسز ؽ مؽ الفعل )مز ؽ(. 

أ(  طش ؾ: ف  ل مرفؾع ك المة رفعة اولف، ونو مثشو، كىؾ مز ؼ، كالك ؼ ضسطر مترل  2
 فراشة: الس رؾد  ي  الذ  ر.فت محل جر مز ؼ إليو، 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 2021اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ
 ب( إ راض السح ؾبة  شو كزكاجي  مؽ آخر.

 ج( الديف مزركع: ا تع رة م شية شكو الديف  شك ت يزرع. 
 م شية، شكو الغدر بإند ف وحظؼ اآلم ؿ.الغدر ثظؼ آم لت العريز ت: ا تع رة  

اع مؾاتتد(   .خ نتػ  طش ؾ فت زيف كفت كفب *** أـ غر ؾ ال يرج الخد 

. مؽ قرطدة ثالثة أ ي ت شعري ةو تة الظ لة  3  )أن  كلطمو( لمذ  ر ثدؽ السركانت 

4 

 دالة ال ك رة )اضعو فت  رض الرحرا  ق فمتت(: ف داف اومل.  (أ 
 )ى جرت مدنت(: جف   كىجرة السح ؾبة لطمو، كب  ؤه  مو ث ي .    

الرؾرة الفشية: شكو كف لطمو ب لفأس كأكردتو بأشج ر تجتثي ، كشكو السدرات بذت   (ب 
 م دي ودحق. 

 مرادؼ ) رض(: ج نة أك ن ثية.  (ج 
  المة الترقيؼ السش  كة:  المة التعجة أك التأثر! 

 

 2020اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ

5 

 .(العريضات آمالي حّطم الغدر( ،  )بخاصرتي مزروع أ(  )السيف
 .كالسع ن ة اولؼ شدة  مو دالة، الذ  ر خ صرة فت ُتزرع التت ب لذجرة الديف الذ  ر شك و

 .ث لو صعؾبة  مو دالة ،حظ ؼوُ  الفي ب لزج ج كاآلم ؿ ُوحظ  ؼ، بإند ف الغدر الذ  ر كشك و
)تبت يجا أبي ليب  السدد  ؾرة فت تع لو قؾلو مؽ مدتسد، ديشت تش ص  : )يداك تبّت أالب( )
 . كتب(
 .السركانت   ثدؽ لمذ  ر( كلطمو أن )  قرطدة مؽ الظ لة  طتطؽ و تةج( 

 

 2019اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ

6 

 (.ه .ك  .إخالصت أك د  ئت، )ج  (أ 
 تأثره ب رة ثك  و كثزنو الذديد. (ب 
 الشدا ات بذجرة لؼ تثسر.شك و  (ج 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

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

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ سشة الػركد

2021 
 .ويأ( ث ل    1
 .الح ؿد(  2

 .س يةكاك ال ( ب 3 2020

2019 
 .كالظمة  ج(  كث   ػ أنو السشو 4
 .ال دؼج(   5

 ثانياا: إجابات األسئمة السقالية: 

 2021اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ
 فتشدـ . 1

2 

 كالفجر: الؾاك ثرؼ جر كقدؼ م شت  مو الفت  ا محل لو مؽ اإل راب.
 الفجر: ا ؼ مجركر ك المة جره الكدرة الغ ىرة  مو آخره.

 لو مؽ اإل راب.كلي ٍؿ: الؾاك ثرؼ  ظف، م شت  مو الفت ، ا محل 
لي ٍؿ: ا ؼ معظؾؼ مجركر، ك المة جره الفتحة الس درة  مو الي   السحفكفة ونو مسشؾع مؽ 

 الررؼ، )كالتشؾيؽ تشؾيؽ العؾض(.

ي .قظف ( أ 3  و الف كية كنزؾج 
 ف   كاقعة فت جؾاب الذرط. ( ب

 

 2020اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ

 كاك الح ؿ.  ( أ 4
 .ب(  كاك العظف

5 .   يرُت كىدك   المطل 

6 
 ."كالفجر  كلي ٍؿ  ذرٍ "  (أ 
 .فميس بسؾفق مؽ  قظو رثسو (ب 
 يتزرع السدمؼ إلو و كىؾ يك ت. (ج 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 2020اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ

7 

 )كالزيُو(: ا ؼ معظؾؼ مرفؾع ك المة رفعو الزسة الغ ىرة  مو آخره.  (أ 
                          .الؾاك: )ثرؼ  ظف م شت  مو الفت  ا محل  لو مؽ اإل راب(كمركرا :   (ب 

 .(ا ؼ معظؾؼ مشرؾب، ك المة نركو الفتحة الغ ىرة  مو آخره: )مركرا  
                                .الؾاك: )ثرؼ جر  كقدؼ م شت  مو الفت  ا محل  لو مؽ اإل راب(  (ج 

: )ا ؼ  مجركر ك المة جر ه الكدرة الغ ىرة(.  الذسس 
                        .ثرؼ م شت  مو الفت  ا محل  لو مؽ اإل راب(ية   ف   الدالف  : )فتخدر:   (د 

                                                   (بعد ف   الد  ية ك المة نركو الفتحةفعل مز رع مشرؾب بأف السزسرة ) ر:تخد
 فعمطتطؽ.)الف  ( كاقعة فت جؾاب الذرط ، ك)الؾاك(   طفة  طؽ جسمتطؽ  8
 .)فتأخفكى ( 9
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 اإلجاتاخ النوىذجٍح
 للىحدج الساتعح
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 أهسنً خلٍلًدزس: إجاتاخ 
 : االختيار مغ متعجدأسئمة إجابات  أكالا:

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ سشة الػركد
 الكالـ فت الش  س  مو الستظ كلؾف ( د 1 2021

2020 
 .الشي ر آخر الدطر( ج 2
 .أ( التك يض 3

2019 
 .ج( التك يض 4
 .د( إم ـ  دؿ 5
 .ج( الُستك    ر 6

 :إجابات األسئمة السقالية ثانياا:

  2021اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ
 أث  يؼ إلو ر ؾؿ و كأقربيؼ إليو مجمد  . 1
 الستك ركف. 2
 ؾف. كأبعدكؼ مشت يؾـ البي مة الثرث ركف كالستذدقؾف كالستفطي 3
رفت: ا ؼ م  ففت الكالـالستذدقؾف: الستظ كلؾف  مو الش  س  4  .. مجمس: السعشو الر 
 .طك ؽ 5

 

 2020اإلجابة الشسػذجية   رقع الدؤاؿ
  .كرغكة  التعمق ب هلل محكة ، كإن بة ، دالة  مو  -شك و ال مة بذت  م دي يتعمق 6
 .ق طعو لؾ ثتو ككجؾبي  الر ثؼ صمة تعغيؼ 7
 .(الدنؾ.    )شط     أثدا   أ أؿ أا   كأمرنت 8
 .السفاؽ مر بذت  يرضطيؼ كا اآلخريؽ، ُوغزة الفي الحق قؾؿ صؾ ر 9

 .أخال   10
  



 

101 

تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 2019اإلجابة الشسػذجية   رقع الدؤاؿ
 .ثرا ة ثدكد الكالد 11
 .طك ؽ 12
 خطر. 13
غ ؼ أجرى 14   .سالتأكطد  مو أىسية الر ب ط كالجي د كفز ئميس  ك  
غ ؼ أجر الجي د فت   طل و.ث  رة الدني  ب لشغر إلو اآل 15  خرة، ك  
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 املدٌنح احملاصسج دزس: إجاتاخ 
 :االختيار مغ متعجدأسئمة إجابات  أكالا:

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ سشة الػركد

2019 
 .دف تر فمدظطشي ةب(  1
 .أ( ديشت 2

 ثانياا: إجابات األسئمة السقالية: 
 2019اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ

 .يتغفا 1

2 
تؼ مؽ الذيدا ، ككفلػ او را، كأىمي  آوف  مع ن ة غزة  مدتسرة كا تتؾقف، فيت كثطرة الس

 و يذؾف  طؽ  ظذو كجؾ و.

3 
تؼ مؽ الذيدا ، ثطا آغ رقة فت أثزاني ، بد ة كثرة السو ؾؿ الذ  ر: ى  ىت غزة الجسطمة 

الجؾع فت خي ـ التذرد، كالذعة الفمدظطشت  الفي م ت كدفؽ فت ق ره، ىؾ يشتغر الحرية، 
 كلكؽ ا مجطة.
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

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

  أكالا: االختيار مغ متعجد:
 الرحيح الخيار رقع الدؤاؿ سشة الػركد

2021 
 د( ا ؼ شرط م شت فت محل رفو م تدأ. 1
ُو ّللا ُ(. (ب 2 م س  ط ٍر و ع  ُمؾا م ؽ  خ  ع  م   ت ف   )ك 

 .م تدأ( أ 3 2019

 :إجابات األسئمة السقالية ثانياا:
  2021اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ

 نؾع م  )ا ؼ مؾصؾؿ(. 1
 م ؽ  ثرر السدجد اوقرو؟ 2
 الستفطي ؾف ؟م   3

4 

 .رط ج ـز فت محل نرة مفعؾؿ بوا ؼ ش(  م)  (أ 
 .فت محل  رفو م تدأ مو الد ؾف ا ؼ ا تفي ـ م شت  ( مؽ)  (ب 

 . )ذا( ا ؼ إش رة م شت  فت محل  رفو خ ر     
 ا ؼ مؾصؾؿ م شت  مو الد ؾف فت محل جر ا ؼ مجركر. (ج 

 

 2019اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ

 م شت  مو الد ؾف فت محل رفو م تدأ. شرط ج ـزا ؼ  5
 .ا ؼ مؾصؾؿ بسعشو الفي 6

7 
 )ا تفي مية( أشتكت، كلسؽ أن جت  إذا ض قو بس  فطي  الردكر     م ؽ  إلو أ( 

 )مؾصؾلة( ىؾاه أ ز ه كأذ لشت     كيف الد طل إلو كص لػ؟ ُدل شت.   م ؽ  ب( و  
 ؾف؟  م  الستفطي 8
 م ؽ  الذرطي ة. 9

10 
الالـ: )ثرؼ جر  م شت  مو الكدر ا محل  لو مؽ اإل راب(                                        لس : 
(. ا ؼ مؾصؾؿ  م شت  فت محل جر  م : )   بحرؼ الجر 

 .(فعل  مز رع  مرفؾع  ك المة رفعو الزسة الغ ىرة  مو آخرهود  د: )
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 اإلجاتاخ النوىذجٍح
 للىحدج الثاهنح
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 هسافعاخ أهام ضوري غائةإجاتاخ دزس: 
 أسئمة االختيار مغ متعجد:إجابات  أكالا:

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ سشة الػركد
 أ( الش ة. 1 2021

2019 
 .ذ بسس ر ة العشفمف  الت   أ(  2
 .اثت  ر العدك ليؼ ( د 3

 

 :األسئمة السقاليةإجابة : ثانياا 

  2021اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ

التش ص فت )كىش    مو كىؽ( تش ص ديشت مأخؾذ مؽ قؾلو تع لو: "ثسمتو أمو كىش    مو  1
   .[14] ؾرة ل س ف، آوة:  كىؽ"

2 

)الذ كيش(  جطؽ فمدظطشت، يتؼ اختي ره لي ؾف ثم ة كصل  طؽ او را كإدارة  (أ 
 الدجؽ.

 تدؿ  مو ااثت  ر كاازدرا .  (ب 
ا تع رة م شية، صؾر الجريسة كالدال ل ب لدالح الفي يتزكد بو الجشؾد، لمدالة  (ج 

  مو قدؾتيؼ كإجراميؼ. 
تكسؽ فت الح لة اانفع لية التت أص  و ص  را   شدم  ج   الذ كيش، كىؾ وحسل  (د 

 أ س   السفرج  شيؼ. 
 ثتو يزيشؾا كجييؼ ال  ي ، كيؾىسؾا الع لؼ بأف مح كس تيؼ ق نؾنية.  (ق 

ثمؼ  ؾطؽ ا ت ظعو الحؾاجز ، كا ت تمو السدتؾطش ت أراضيو، كطؽ بال جراح، بال ىؾا   3
 ممؾث، بال إند نية مر درة. 

 

 2019 اإلجابة الشسػذجية رقع الدؤاؿ

كقد غ ب ضسطرىؼ، كمؽ وغة  ضسطر ا وح  ة نفدو، كا يزف   ةُوغير العشؾاف ال ز  4
 أفع لو، كىؤا  ال ز ة ان  دكا ومر أ ي دىؼ العد ريطؽ، فمؼ وح سؾا بعدالة كنزاىة.
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

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

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ سشة الػركد

2019 
 .انتي ؤه مؽ دفؽ أ يو ( ب 1

 .تدوؼ الشغر  أ(  2

 .نيت ( ب 3

 :إجابة األسئمة السقالية: ثانياا 

  2021اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ

1 

  .يف صتشذر شفا ليسؾني   -                         .ت ؽ مؽ ألؼ الفراؽ - (أ 
 تدأؿ: متو الخالص ككيف؟  -تك ت كمس  رأت طيف ا شي  الفمدظطشت      -

 ىت ا تريدؾ أف ت يش العسر ضيف .  (ب 
 ا تع رة م شية، شكو ثيف  بفت ة تك ت.  (ج 
ونو كقف  مو مع ن ة الالجئ كشرح تف صطمي  كس  لؾ أنو   شي  كاقع  ، فؾصف لش   (د 

معو لؾث ت مؽ السع ن ة إب ف الشككة الس ضت الجسطل فت الؾطؽ كتدرج  ش  لشذ ىد 
 كبعدى  ليرل  ش  إلو الح ضر   ر الؾصية التت تركي  لألجي ؿ ال  دمة مؽ خالؿ ا شو.

2 
 ك نو لش  دار، كك ف لش  كطؽ.
 كبفلو فت إن  ذه أغمو ثسؽ. 

  طدي دفشو أخ ؾ فيو بال كفؽ.  
 

 2019 اإلجابة الشسػذجية رقع الدؤاؿ

3 

 .يدؿ   مو أنو لؼ و ؽ لدوو كقو لي ف شو ، ككفلػ يدؿ   مو أنو قزو شيطدا   أ(
، فؾصف لش     و كقف  مو مع ن ة الالجئ كشرح تف صطمي  كس  لؾ أنو   شي  كاقعون  نعؼ،  ب(

الس ضت الجسطل فت الؾطؽ، كتدر ج  ش  لشع يؽ معو لؾث ت مؽ السع ن ة إب ف الشككة كم  
 لألجي ؿ ال  دمة مؽ خالؿ ا شو . الح ضر   ر الؾصية التت تركي بعدى ، ليرل  ش  إلو 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

 

 اإلجابة الشسػذجية رقع الدؤاؿ

4 
 ، كا تعرؼ متو ككيف الخالص؟ كتحؽ  و ش ئو.وني  رأت خمف اوفق طيف    (أ 
 .: خي ؿ شفا:  ظر كرائحة، طيف    (ب 
 الخالص مؽ ااثتالؿ كرجؾع أىمي  إلطي . (ج 
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تصنيف نماذج امتحانات 
 الثانوية العامة

   
والّريادي  العلمي/ الفرع

 واألدبي والشرعي
 اللغة العربية/ المبحث

اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهيل التربوي

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

 الخيار الرحيح رقع الدؤاؿ سشة الػركد

2019 
ة خطر الكالد  ( د 1  .لس  

 .كلوكلآلخرة خطر  لػ مؽ او  أ(  2

 .س  وفؾز السجد  ا السيسلإن   ( ب 3

 :إجابة األسئمة السقالية: ثانياا 

  2021اإلجابة الشسػذجية  رقع الدؤاؿ
 تفى ؾا.    - 1
 )ا( ن فية  - 2

ترُج/ فعل مز رع مجزكـ ك المة جزمو ثفؼ ثرؼ العمة، كالف  ل ضسطر مدتتر  - 3
 ت ديره )أنو(. 

 

 2019  اإلجابة الشسػذجية رقع الدؤاؿ

، ونو معظؾؼ  مو )ج مع ت(  4 خ ر ك ف مشرؾب ب لكدرة وني  جسو  التت إ را ي مدارس 
 مؤنا   لؼ.

 .، اورض لش ض(هلل م  فت الدس كات كاور ) (أ  5
 ا وحة  و الجير ب لدؾ .  (ب 

  ،الالـ اوكلو )ج ر ة( ( أ 6
 .لالـ الث نية )اـ اا تدا (ا ( ب

 ت.تسذ 7
( مرفؾع ك المة رفعو الزس ة الغ ىرة . 8  ا ؼ معظؾؼ  مو )السجد 

 

 



 مادة تدریبیة خاصة بالنصوص الخارجیة



 
 
 

 

   

 

 : فريق العمل 

 مديرية رفح  -مشرفة تربوية   حنان موسى ريان                      - أ

 مديرية رفح      –معلمة                            رائدة اسماعيل -أ

 رفحمديرية  –معلمة                            ي أحالم العزاز  -أ

 مديرية رفح  – ةمعلم  عبير موسى ريان                      -أ

 مديرية رفح   –معلمة  اكتمال عدوان                           -أ

 مديرية رفح  –معلمة   أسماء الهمص                         -أ

  مديرية رفح  –فوزية عياش                           معلمة  - أ
 
 
 
 

 رئيس قسم اإلشراف           مدير التربية والتعليم                                     

 محمود الفي . أ                                            أشرف عابدين  . أ
 
 
 
 

           

 

  
 



 
 
 

 

 :النصوص الشعرية الخارجية : أوالا 

تصنيف امتحانات الثانوية 
 العامة 

 النصوص الخارجية 
 الفرع األدبي والشرعي

مديرية التربية والتعليم  مبحث اللغة العربية 
 رفح

 

 السؤال                             سنة الورود
 
 

 الدورة األولى
 

0202 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :أجب عن األسئلة التي تليهاقرأ النّص الّشعرّي اآلتي، ثم * 
 على َنْولها في مساء البالد

 تحاوُل َرضوى نسيجاا 
 وفي باِلها ُكٌل لوٍن َبهيج

 وفي باِلها أمٌة طال فيهاالحداد
 تمزُج الخيَط بالخيط والّلوَن باللون 

 لكنها, تْرضى وتستاُء 
 ُتريُد نسيجاا لهذا الَعراِء الفسيح

 
 .وضحهماشغل باَل َرضوى أمران،   -2
 الواردة في النّص؟( مساء البالد)ما داللة  -0
 ما اسم اآللة التي استخدمتها َرضوى في عملها؟ -3
 

 

 السؤال سنة الورود
 الدورة الثانية 

 
0202 

 :اقرأ النّص الشعرّي اآلتي، ثّم أجْب عن االسئلة التي تليه
 

 ال تبتسمُ  هّشْت لك الدنيا فما لك واجماا           وتبّسمْت فعالمَ 
 إْن ُكنت ُمكتئباا لعزَّ قد مضى             هيهات َيرِجُعُه إليك َتَنّدمُ 
 أو كنت جاوزت الّشباب فال َتُقْل         شاَخ الّزماُن فإّنه ال َيْهرمُ 

 
 إالَم يدعو الشاعر في األبيات السابقة؟ -2



 
 
 

 

 ما أسباُب اكتئاب اإلنسان في نظر الشاعر؟ -0
 (.شاَخ الزمانُ : )الفنية في عبارةح الصور وّض  -3

 

 السؤال سنة الورود
 الدورة الثالثة 

0202 
 :سئلة التي تليهاقرأ النّص الشعرّي اآلتي، ثّم أجْب عن األ*

 اب أن يعدايا نفسُ كوني من الدنيا على حذر    فقد يهون على الكذّ 
 عليك ندىولتذكري نسباا في هللا يجمعنا         بسادٍة مألوا الدنيا 

 فدا لهم كَل سلطاٍن وسلطنة           ونحن لو قبلونا أن نكون فدا 
 على النبي وآل البيت والشهداء      موالّي صّل وسلم دائماا أبداا 

 
 ماذا يطلب الشاعر من نفسه؟ -2
 من السادة الذين مألوا الّدنيا ندى؟ -0
 بم يفدي الشاعر هؤالء؟ -3

 

 

 (الدورة األولى) 0202إجابة نص االمتحان الوزاري لعام 

 و كذلك . (اختيار األلوان الجميلة لتصنع أجمل المنسوجات) شغل بال رضوى لون نسيجها -1
 (األمة وما هي فيه من سواد الحال التفكير في حال ) شغل بالها امًة طال فيها الحداد 

 .يدل على احتالل البالد أو ضعف األمة أو الظلم  -2

 ( . اسم اآللة) النَّْول  -3

 (الدورة الثانية) 0202إجابة نص االمتحان الوزاري لعام 

 .يدعو إلى التفاؤل واألمل في الحياة مهما قست الظروف -1



 
 
 

 

فمن المستحيل أو التقدم في العمر وذهاب فترة الشباب ، ه حزين على جاه ومجٍد ضائع بأن   -2
 .َأْن ُيعاد بالندم والحزن 

 . (صبح شيخاً يُ )ه الزمان بإنسان يشيخ أو شب   -3

 (الدورة الثالثة) 0202إجابة نص االمتحان الوزاري لعام 

 أْن نلتزَم الحذر من أمور الدنيا: أو    .ووعودها أن تكون َحِذرة من الدنيا  -1

 .النبي  وآُل البيت والشهداء: السادة هم -2

 . "نحن"بكل  سلطان وسلطنة، وبنفسه وأهله  -4

 

تصنيف نماذج امتحانات 
 العامةالثانوية 

 النصوص 
 الفرع العلمي 

للغة المبحث 
 العربية 

 التربية والتعليم رية مدي
 (رفح)

 

 السؤال سنة الورود
 

 
 الدورة األولى

2221 

ثّم أجب عن األسئلة التي , (رشيد أيوب)اقرأ األبيات الّشعرية اآلتية للشاعر 
 .تليها

 في سكون الّليل ما هذا الخرير بين الحقول          يا غديراا جارياا 
 أنت تبكي مثل من يرعى العهود        أنت مثلي ما تال الّليل الّنهار

 لّديارلإّنما أنت إلى البحر تعود                 وأنا هيهات َعودي 
 

 عّم يسأل الّشاعر الغدير في البيت األول؟ -2
واالختالف ما أوجه الشبه , وازن الشاعر بين بين حاله وحال الغدير  -0

 بينهما؟
 "أنت تبكي مثل من يرعى العهود:"وّضح جمال التصوير في قول الشاعر  -3
 ما الفكرة العامة في األبيات السابقة؟ -4

 



 
 
 

 

 

 السؤال سنة الورود
 الدورة الثالثة 

2221 
 

ثّم أجب عن األسئلة التي , (الرشيد النابلسي )اقرأ األسطر الّشعرية للشاعر 
 :تليها

 إليك من هفوات الّدهر يعتذرُ        الذي جاء الزمان به       هذا الفتوح
 لوالك ما هّد من أركانها حجرُ        عصياا من ثغورهم          لقد فتحت
 اإلسالم من بعد طّي وهو منتشر ٌ          لقدس إذا أضحى بها علمُ يا بهجَة ا

 
 ما الفكرة العامة لألبيات ؟-2
 الّدهر؟ ماذا قصد الّشاعر بهفوات-0
 وضح الصورة الفنية في البيت األول؟-3

 

 (علمي)0202الوزاري الدورة األولى  االمتحانإجابة 

 .يسأل عن حقيقة صوت الماء  -1
أم ا وجه , وجه الشبه بين حال الشاعر وحال الغدير كان في رعاية العهود والبكاء واأللم -2

 .البحرمصبه فالشاعر لن يعود لوطنه بينما الغدير يعود إلى , االختالف 
 .يرعى العهود وه الغدير بإنسان يبكي شب -3
 .يأس الشاعر من العودة لوطنه على الرغم من حبه الدائم له -4

 
 (علمي)0202االمتحان الوزاري الدورة الثالثة إجابة 

 
 .ي بانتصار صالح الدين في فتح بيت المقدس التغن   -1
 .التي نجمت عن الهزائم التي لحقت بالمسلمين,مصائبه  -2
 .الدهر بإنسان له هفوات و أخطاء به ر ،وشبشخص يعتذ فتحشبه ال -3

 



 
 
 

 

االمتحانات تصنيف نماذج 
 الثانوية العامة

 النصوص الخارجية 
الفرع العلمي )

 (واألدبي

مديرية التربية  اللغة العربية | المبحث
 (رفح)والتعليم

 

 السؤال سنة الورود
 الدورة األولى 

2222 
ثم أجب عن األسئلة ، (محمود درويش)اقرأ النص الشعري اآلتي للشاعر 

 :التي  تليه
 لماذا تسحب البيارة الخضراء                    

 إلى ميناء,المنفى إلى , إلى سجنٍ 
 وتبقى رغم رحلتها

 ورغم روائَح األمالح واألسواق
 تبقى دائماا خضراء

 .وأكرُه الميناء ,أحُب البرتقاَل 
 في النص ؟ (البيارة الخضراء)إالم ترمز -2
 ؟ (ُتسحب)بَم يوحي الفعل -0
 ؟"تبقى دائماا خضراء:"ما داللة قول الشاعر  -3
 ما سبب كره الشاعر للميناء؟ -4
 ؟(منفى)ما المعنى الصرفي لكلمة -5

 

 

 السؤال سنة الورود
 الدورة الثانية

2222 
 : ثم أجب عن األسئلة التي تليه، اقرأ النص اآلتي 

 لو المعارف يجهدن لينعموا و وأُ   إّن المعالي إلى المعارف سلٌم            
 وسّيان فيه أخو الغني والمعدمُ     والعلم زينُة أهله بين الورى            

 والبدُر ال يخفيه ليٌل مظلمُ    فالشمُس تطلع في نهاٍر مشرٍق         
 وسواه من أّيامه يتظلمُ     وأخو العال يسعى فيدرك ما ابتغى      

 ما الفكرة التي يدور حولها النص ؟-2



 
 
 

 

 .اشرح البيت الرابع شرحاا وافياا-0
 ؟(الورى )ما مرادف كلمة -3
 .وضح الصورة الفنية في صدر البيت  -4
 ما دليل الشاعر على التساوي بين الغنّي والمعدوم في اكتساب العلم؟-5
 

    

 السؤال سنة الورود
 الدورة الثالثة 

2222 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :ثم أجب عن األسئلة التي تليها، (توفيق زّياد)يات األتية للشاعر اقرأ األب

 
 البحراإّنا باقون فلتشربوا 

 نحرُس ظل التين والزيتون 
 ونزرع األفكار كالخمير في العجين

 إذا عطشنا نعصُر الصخرا
 وال نرحل.....نأكل التراب إّن جعنا 

 ال نبخل.....ال نبخل ......وبالّدم الزكيّ 
 

 ما الفكرة العامة في هذا النص ؟ -2
 من المخاطب في السطر الثاني؟ -0
 بَم شبه الشاعر األفكار؟ -3
 ؟(نحمي)النص كلمة بمعنى استخرج من  -4
 ما داللة تكرار في  السطر األخير من النص ؟ -5

 
 

 

 ( العلمي واألدبي)(0202)لعام ( الدورة األولى) جابة النص الشعري الخارجيإ
 .الوطن أو فلسطين -1



 
 
 

 

 .أو اإلذالل, أو القوة واإلكراه , التهجير قسراً  -2
 .أو اإليمان بحتمية النصر , التفاؤل واألمل  -3
 .ير أو الشتات أو اللجوءإلى المنفى أو التهج ألنه يرمز -4
 .اسم المكان -5

 
 (العلمي واألبي)(0202)لعام (الدورة الثانية)إجابة النص الشعري الخارجي

 .فضل العلم  -1
العالم إنسان مجتهد يسعى إلى تحقيق أهدافه بالجد واالجتهاد أم ا الجاهل كسول يشتكي  -2

 .من الدنيا واأليام
 أو الخلق ,الناس  -3
لم الذي يرفع اإلنسان  شبه -4  .المعارف بالسُّ
فضل العالم العلم زينة لصاحبه مهما كان مستواه المادي ، وجعل الدليل أنه جعل  -5

 .كالشمس المشرقة في النهار وكالبدر الذي ال يخفيه ظالم الليل
 
 

 (العلمي واألدبي) (0202)لعام  (الدورة الثالثة)إجابة النص الشعري الخارجي 
 .أو رفض الهجرة من الوطن, طنالتمسك بالو  -1
 العدو الصهيوني  -2
 شبه األفكار بالخمير في العجين  -3
 (نحرس) -4
 .والتمسك بالوطنء والتضحية التوكيد على الفدا -5

 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 

تصنيف نماذج امتحانات الثانوية 
 العامة

 النصوص الخارجية الفرع 
 (العلمي واألدبي)

اللغة | المبحث
 العربية 

 والتعليممديرية التربية 
 (رفح)

 
 السؤال سنة الورود

 الدورة األولى
2212 

 :ثم أجب عن األسئلة التي تليه، اقرأ األبيات الشعرية اآلتية 
 
 إذا غدوت عليال؟ تغدو هذا الشاكي وما بك داء              كيفأيّ 

 على الحياة ثقيل            من يظن الحياة عبئاا ثقيال عبءٌ هو 
 جماٍل               ال يرى في الحياة شيئاا جميالا والذي نفسه بغير 

 بيات؟ما الفكرة الرئيسة التي تدور حولها األ -2
 .وضح معنى ما تحته خط -0
 .اشرح البيت الثالث  -3
 

 
 السؤال سنة الورود



 
 
 

 

ثم أجب عن األسئلة  ،ليزيد ابن الحكم يوصى ابنه بدراا اقرأ األبيات الشعرية اآلتية  2212الدورة الثانية 
 :التي تليه

 الحكيملذي الّلب  واألمثاُل يضربها                 ريا بد
 ما خير وٍد ال يدوُم؟ بوده                         لخليلُدم ل

 واعرف لجارك حقه                    والحق يعرفه الكريمُ 
 أو يلومُ واعلم بأّن الضيف                      يوماا سوف يحمد 

 أخاا ويقطعك الحميمُ ن لك البعيُد                   ولقد يكو
 .وضح معنى ما تحته خط-1
 ما الذي يترتب فعله في ضوء أن الضيف سوف يحمد أو يلوم؟-0
 :".رب أٍخ لك لم تلده أمك"حدد من  األبيات ما يوافق معنى المثل -3
 إالم دعا  الشاعر ابنه في البيت الثالث؟-4
 
 

 

 السؤال سنة الورود
 الدورة الثالثة 

2212 
 :ثم أجب عن األسئلة التي تليها ، ةاقرأ األبيات التالي

 غٍد عسى نكبات الدهر عنك تزولُ            إلى وإّن ضاق رزُق اليوَم فاصبر
 ويغنى غنيُ  الماِل وهو ذليلُ  لنفس إن قل ماله               يعز غنى ا

 ولكنهم في النائبات قليلُ  فما أكثر اإلخواَن حين تعدهم               
 ما البديل الذي يمثل الغرض الشعري لألبيات ؟-1
 المدح -د       . الحكمة-ج         . الوصف-ب            . الفخر-أ

 .نكبات ،ضاق : وضح معنى-0
 .خيراشرح البيت األ-3
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احتاجهم في المواقف الشديدة والمصائب فال يجد منهم إال القليل الذي يبادر 
 .بمساعدته والوقوف بجانبه

 

 
  نماذج امتحانات تجريبية

 
 النصوص الخارجي

 (بيدالعلمي واأل)الفرع 

 
 اللغة العربية | المبحث

 
مديرية التربية 

 (رفح)والتعليم 
 

 السؤال سنة الورود
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 النص األول
 :ب عن األسئلة التي تليه ثم أج، اقرأ النص الشعري اآلتي -1
 



 
 
 

 

 هنا العال وهناك المجد والحسبُ      لمصر َأم لربوع الشام تنتسُب          
 و إن سألت عن اآلباء فالَعربُ    أمُّ اللغات غداة الفخر أمُّهما             

 باتت لها راسيات الشام تضطربُ    ت بوادي النيل نازلٌة             إذا ألمّ 
 أجابه في ُذرى منها لبنان منتحبُ       وإن دعا في ثرى األهرام ذو ألٍم      
 تصافحت منهما األمواُه والُعشبُ      لو أخلص النيل واألردن وّدهما       

 ما الفكرة العامة في النص؟ -2
 ؟ ما معنى نازلة -0
 الداللة الرمزية لنهري النيل واألردن؟ما  -3
 .ل التصوير الفني في البيت الخامسوضح جما -4
 .استخرج من النص مثاالا على الترادف والطباق -5

 

 

 السؤال سنة الورود



 
 
 

 

2212 
 النص الثاني

 
ثم أجب عن األسئلة التي  ،(عبد الرحيم محمود)تالية للشاعر اقرأ األبيات ال -0

 :تليها
 الذبيح إلى الجهاد          فطار لفرط فرحته فؤاديدعا الوطن  
 أليس علّي أن أفدي بالدي؟ وسابقت الريح وال افتخاٌر              

 أتفرق من مجابهة العوادي ؟  وقلت لمن يخاف من المنايا           
 يكيلون الدمار ألّي عاد فلألوطان أجناٌد شداٌد                  

 .أشاوس في ميادين الجالد    تشاكي           اب والعيالقون الّص 
 

 ما المحور الذي دارت حوله األبيات الشعرية؟ -2
 صف حال الشاعر عند مناداة الوطن للجهاد؟ -0
ما مرادف الكلمة األولى ؟وما ( أشاوس ,المنايا )وردت الكلمتان  -3

 سبب منع الثانية من الصرف؟
 الثاني؟ما الغرض البالغي من االستفهام في البيت  -4
دعا الوطن الذبيح إلى "وضح جمال التصوير في قول الشاعر  -5

 . "الجهاد
 

 
. 

 

 

 

 

 

 السؤال سنة الورود



 
 
 

 

 النص الثالث 
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 :ثم أجب عن األسئلة  التي تليه ، اقرأ النص اآلتي 
 لك في القلوب  منازٌل ورحاب             يا قدس أنت الحّب واألحباب

 ولي أنسابُ ,ولي أهٌل , ولي          أرٌض ,  ولي دارٌ , لي فيك أقداٌر 
 ولي ساحاته       والمنبر المغدور والمحراب ,لي المسجد األقصى 

 لي ِسفر تاريٍخ أضاء سطوره            مجداا صالح الدين والخطاب
 تاريخ شعبي في جمالك مسطر          شهدت عليه مآذٌن قبابُ 

 وردت في النص؟كما ( سفر،  أنساب )ما معنى كل من-2
 ".شهدت عليه مآذٌن وقباب" وضح الصورة الفنية في قول الشاعر-0
 ؟(  والمنبر المغدور)لة قول الشاعر ما دال -3
 .استخرجه،ورد في األبيات تناص تاريخي -4
 .في البيت الثاني (أقدار )أعرب كلمة -5
 

 

 
 السؤال سنة الورود

 الرابع النص 
0222 

 :ثم أجب عن األسئلة التي تليه،  تياقرأ النص الشعري اآل
 حلو اللسان وقلبه يتلهبُ   ال خير في وّد امرئ متلون               
 هو العقربُ فوإذا توارى عنك   يلقاك يحلف أّنه بك واثق                 

 إن القرين إلى المقارن ُينسبُ      اصطفيه مفاخراا         و واختر قرينك 
 بتذلل واسمح لهم إن أذنبوا     واخفض جناحك لألقارب كلهم         

 ؟ (متلون )ما معنى -2
 ؟ "ك لألقارب كلهم حواخفض جنا"ى الشاعر في قوله كنّ  عمّ  -0
 .علل، لث إلى الحرص على اختيار الصديق يدعو الشاعر في البيت الثا-3
 .ح التصوير الفني في البيت الثانيوّض -4
 .كل من الفاء والواو المخطوط تحتهان نوع بيّ -5

 

 السؤال سنة الورود



 
 
 

 

 الخامس النص
2212 

 :ثم أجب عن األسئلة التي تليه ،تياقرأ النص الشعري اآل
 ؟ضاحُ يهنا جذوري هنا قلبي هنا لغتي             فكيف  أوضح هل في العشق إ

 مفتاحُ كم من دمّشقٍة باعت أساورها              حتى أغازلها والشعر 
 تقاذفتني  بحار ال ضفاف لها              وطاردتني شياطين وأشباح

 رملة؟               أليس في كتب التاريخ أفراح؟أما للعروبة تبدو مثل 
 .أظهر الشاعر في األبيات السابقة فخراا وحسرة وضح ذلك -2
 في البيت الثاني ؟" كم"ما نوع  -0
 وما مفرد الثانية؟ ؟  األولىما نوع النون في  (أساور, تقاذفتني) -3
 .وضح جمال التصوير في البيت الرابع -4
 ما نوع األسلوب في البيت الرابع ؟ وما غرضه ؟  -5

 
 

 السؤال سنة الورود
 دسالنص السا
2212 

 :ثم أجب عن األسئلة التي تليه ،تياقرأ النص الشعري اآل
 مقسُم األرزاقِ فإذا رزقت خليقةا محمودةا                   فقد اصطفاك 

 مال و ذا                علٌم وذاك مكارم األخالق  فالناس هذا حظه 
 خره مخلصاا               بالعلم كان نهاية اإلمالقدّ ت والمال إن لم

 والعلم إن لم تكتنفه شمائُل                تعليه كان مطية اإلخفاقِ 
 يتوج رُبه بخالقال تحسبن العلم ينفع وحده               مالم 

 
، مرادف الثانية  ، ومفرد األولى  هات   (خليقة،  اإلخفاق ،اإلمالق  ،كارمم)-2

 ؟ وجمع الرابعة،  ثالثة وضد ال
هات من األبيات ما يوافق هذا  (العلم إن لم يحط باألخالق كان نهايته الفشل)-0

 . المعنى
 ما الفكرة المحورية لألبيات السابقة؟-3

 
 

 السؤال سنة الورود



 
 
 

 

 السابع النص
2212 

 
 : ي تليهثم أجب عن األسئلة الت ،  اقرأ النص اآلتي

 صديقك لم تلق الذي ال تعاتبه كل األمور معاتباا             نت فيإذا ك
 مرة ومجانبه اذنبا  ارفمقأوصل أخاك فإنه               فعش واحداا 

 ؟الناس تصفو مشاربه إذا أنت لم تشرب مراراا على القذى        ظمئت وأي
 افنا ليل تهاوى كواكبهيوأسالنقع فوق رؤوسنا              كأن مثار 

 
 ما الخصلة النبيلة في الصداقة التي ينشدها الشاعر ؟-2
 .وضح الحكمة في البيت الثالث -0
 ؟"وأي الناس تصفو مشاربه" ما غرض االستفهام في قوله-3
 .األخير؟وضح الصورة الجمالية في البيت -4
 ؟(أخاك)ما إعراب -5
 

 

 السؤال سنة الورود
 الثامنالنص 
2212 

 : ب عن األسئلة التي تليهثم أج ، اقرأ النص الشعري 
 َوِورد حياض الموت والموت أحمرُ      قت أحب السيف والضيف والقرى  خل

 وأوسعه البشرى وال أتوّعرُ حين ُينِزُل َرحله            أضاحك ضيفي 
 وُأنِجد في ِتطالبها وأغّورلعلياء سعى ابن ماجٍد        إلى اسأسعى 

وموُت الفتى بالسيف أعلى ت بالسيف مات بغيره            فمن لم يم
 وأفخرُ 
 ما الصفتان اللتان أحبهما الشاعر في نفسه؟ -2
 فسر معنى الِقرى والعلياء؟ -0
 .وضح الجمال في البيت األول -3
 .خيرأعرب كلمة أعلى في البيت األ -4
 . وأسلوب شرط،   استخرج طباقاا  -5

 

 السؤال سنة الورود



 
 
 

 

 تاسعالنص ال
2212 

 : ثم أجب عن األسئلة التي تليها، اقرأ النص الشعري اآلتي 
بساط عيٍش سوف يطوى              وإن طال الزمان به وطابا  وكل ُّ

 اتبدل كلُّ آونٍة إهاب              وأخا الدنيا أرى دنياك أفعى   
 فمن يغتر بالدنيا فإني                     لبسُت به فأبليت الثيابا

 وال مثل البخيل به مصابا  ولم أر مثل جمع المال داءا             
 ما الفكرة المحورية لألبيات السابقة؟ -2
 ما رأي الشاعر في الدنيا؟ -0
 .بين موقف الشاعر من جمع المال -3
 .وضح الصورة الفنية في البيت الثاني -4
 .حدد نوع الفاء في البيت الثالث -5

 
 

 السؤال سنة الورود
 العاشرالنص 
2212 

 : ب عن األسئلة التي تليهاثم أج،  اقرأ النص الشعري اآلتي 
 أنا أدري أنهم ماتوا جميعاا ليحيا الوطن

 وطن القتلى وحقل الدم هذا الوطن
 أنا أدري أنها الحرية الحمراء هذا الثمن

 باآلهات هذا الثمنالرائع المغموس 
 أنا أدري إنما الحزن بأعماق فؤادي ليس يدري 

 ؟لذي يعلمه الشاعر ما ا -2
 .هات مفرد آهات -0
 ما العاطفة التي سيطرت على الشاعر في األسطر السابقة؟ -3
 ؟(الحرية الحمراء)ى الشاعر بقولهكنّ  عمّ  -4
 ؟(دري س يليإنما الحزن بأعماق فؤادي ) :ما نوع األسلوب في -5

 
 

 السؤال الورودسنة 
 : ثم أجب عن األسئلة التي تليها،  اقرأ األسطر الشعرية  لحاديالنص ا



 
 
 

 

 عشر 
2212 

 ون بين الكلمات العابرةأيها المارّ 
 ومنا دمنا....منكم السيف
 ومنا لحمنا.......منكم الفوالذ والنار
 ومنا حجر.......منكم دبابة أخرى 

 منكم قنبلة الغاز ومنا المطر
 عليكم من سماء وهواءوعلينا ما 

 فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا
 
 ون؟من المقصود بالمارّ  -2
 .األسطر الشعرية تتحدث على عدم تكافؤ طرفي الصراع وضح -0
 .ذر الشاعر في أرضهجالسطر الشعري الدال على ت حدد -3
 ما العاطفة التي سيطرت على الشاعر؟ -4
 ؟(  نصيب) من النص كلمة بمعنى  استخرج -5
 

 

 السؤال سنة الورود
 عشر  ثانيالنص ال
2222 

ثم أجب عن األسئلة ،  لشعرية للشاعر سميح القاسم اقرأ األسطر ا
 : التي تليها

 لم أطرد من بابي زائر..........أنا قبل قرون 
 وفتحت عيوني ذات صباح

 ورفيقة عمري مشنوقة...........تي مسروقةفإذا غاّل 
 وعرفت ضيوفي الغّدارين

 ألغاماا و خناجرفزرعت ببابي 
 وحلفت بآثار السكين

 أن يدخل بيتي منهم زائر
 
 لصباح الذي قصده الشاعر؟ا ما-2
 ماذا عني بكل منهما؟.  مرتين  (زائر) جاءت كلمة-0



 
 
 

 

 .(فزرعت ببابي ألغاماا ) :ح جمال التصوير في قول الشاعروّض -3
 .(ضيوفي  )أعرب كلمة -4
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 .خالئق ,النجاح  ,الفقر  , مكرمة -1
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 .عاطفة التحدي والصمود والمقومة-4



 
 
 

 

 .حصتكم-5

 :عشرالثاني إجابة النص 

 (.1241نكبة )صباح النكبة -1
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 -مديرية التربية والتعليم  قطع الفهم الخارجية
 رفح

 
 سنة الورود 

2021 
 الدورة األولى

 (القسمين العلمي والريادي 

 القطعة األولى 

 
 : اقرأ النص اآلتي ، ثم أجب عن األسئلة التي تليه 

ا غير نفسك ، لكنك في "  إنك ال تحتاج في بلوغك الغاية التي بلغها النابغون نفسا
حاجة إلى نفس عالية كنفوسهم ، وهمة كهممهم ، فعلو الهمة والفهم جناحان 

علم محفوظ ،  :عظيمان يطير بهما المتعلم إلى سماء المجد والشرف ، والعلم علمان 
وعلم مفهوم ، أما العلم المحفوظ ، فيستوي صاحبه فيه مع الكتاب المرقوم ، و أما 
العلم المفهوم ، فهو الواسطة التي إذا جمع المتعلم بينها وبين علو الهمة طار إلى 

 " المجد بجناحين 
 اكتب مرادف األولى ، والمعنى( الغاية ، المرقوم : ) وردت في النص الكلمتان  -2

 .الصرفي للثانية 
 ما الجناحان اللذان يطير بهما المتعلم إلى سماء المجد ؟ -0
 ما نوعا العلم كما ورد في الفقرة ؟ وأيهما أنفع ما يرى الكاتب ؟ -3
 ؟( المجد والشرف ) ما العالقة بين كلمتي  -4
 .استخرج من النص أسلوب شرط  -5

 
 م2021

 القسم األدبي )الدورة األولى 
 (والشرعي 

 الثانيةالقطعة 
تيمناا باسم ( فارساا ) انتشر في القرية داء الحّمى، وأصيب الحفيد البكر الذي دعوه " 

جده ، وكان أحّب األحفاد إلى جدته ألنه الصبي الوحيد بين ثالث بنات ، واشتد مرضه 
 اشتداداا أشاع القلق والخوف في نفوس من حوله، وكانت الجدة أشدهم خوفاا وهلعاا 

عزائمها دفعة واحدة، وصارت كريشة في مهب الريح ، تفرك يديها ،وتردد  فقد انهارت 
كلها إصابة عين ، ال شيء يخرب البيوت كالحسد، لقد أصابونا : من غير وعي 

 .بسهامهم رغم نعل الفرس المعّلقة فوق الباب منذ أربعين سنة
تأبى أن أخذت تسهر الليالي بجانب الولد المريض؛ تعد أنفاس، تسقيه الدواء، و 

أيموت الصبي ! يشاركها أحد في تمريضه، ال تذوق طعاماا، وتصلي إلى هللا ، يا إلهي
 ! "أشفق علينا يا إلهي! وتبقى البنات؟ ال فجيعة أكبر من هذه



 
 
 

 

 
 ما سبب مرض الطفل حسب رأي الجدة؟  -2
 .سّم إحدى العادات القديمة لحماية أفراد األسرة من الحسد -0
 ؟( هاتفرك يدي)ما داللة عبارة  -3
 أين تكمن الفجيعة في رأي الجد؟ -4

2021 
 الدورة الثالثة 

 القطعة الثالثة

كان أبو حنيفة يدعو أصحابه إلى االهتمام  بمظهرهم،وكان إذا قام للصالة لبس أفخر " 
 .ثيابه وتعطر، ألنه سيقف بين يدي هللا

. بها حالكأصلح : ورأى مرة أحد جلسائه في ثياب رثة، فدّس في يده ألف درهم،وهمس
: لست أحتاج إليها وأنا موسر، وإنما هو الزهد في الدنيا ، فقال أبو حنيفة: فقال الرجل

 . "إن هللا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده: أما بلغك الحديث؟
 ماذا كان يفعل أبو حنيفة إذا قام للصالة؟ -2
 لماذا دّس أبو حنيفة ألف درهم في يد أحد جلسائه؟  -0
 أن يأخذ المال من أبي حنيفة؟لماذا رفض الرجل  -3
اكتب نوع األولى من المشتقات  ( أفخر، جلسائه)ورد في النص الكلمتان  -4

 .ومفرد الثانية
 م2021

 الدورة الثانية
 القطعة الرابعة

 :اقرأ النص التالي  ، ثم أجب عن األسئلة التي تليه 
الجهة التي يأتي  تعلمك الحرب أشياء كثيرة، أولها أن ترهف السمع وتنتبه لتقدر" 

منها إطالق النيران ، كأنما صار جسمك أذنَا كبيرة فيها بوصلة تحدد الجهة المعنية 
بين الجهات األربع، أو الخمس، ألن السماء غدت جهة يأتيك منها أيضَا الهالك ، 

ثانيها أن تسلم قلياَل وأال تخاف إال بمقدار القدر الضروري فقط ، لو زاد خوفك مقدار 
ادرت بيتك دون داٍع،فيتحول خوفك إلى مرض خبيث يأكل جسمك حتى يأتي ذرة، غ
 . "عليه

 .اذكر فائدة الحرب من وجهة نظر الكاتبة  -2
 ( .تعلمك الحرب)وضح الصورة الفنية في قولها  -0
 .الخوف من الحرب بمقدار القدر الضروري فقط: علل -3



 
 
 

 

 .استخرج من النص حرف شرط ، مرادف يهلكه  -4
 :، ثم أجب عن األسئلة التي تليه اقرأ النص التالي  

 م2020
 الدورة األولى 

 
كثيراا ما يخطئ الناس في التفريق بين التواضع وصغر النفس وبين الكبر وعلو " 

الهمة، فيحسبون المتذلل المتملق متواضعاا ، ويسّمون الرجل إذا ترفع بنفسه عن 
الدنايا وعرف حقيقة منزلته من المجتمع اإلنساني متكبراا ، وما التواضع إال األدب 

الرجل الذي يلقاك مبتسماا  متهلالا ، ويقبل عليك والكبر إال سوء األدب ، فال تظن 
بوجهه ، ويصغي إليك إذا حّدثته ، ويزورك مهنئاا ومعزياا ، صغير النفس ، بل هو 

واألدب أرفع لشأنه )  ( ألنه وجد التواضع أليق بعظمة نفسه فتواضع )  ( عظيمها 
 ." فتأدب 
 متى يخطئ الناس في ظنهم الرجل متواضعاا ؟ -2
 ر كما يراه الناس ؟من المتكب -0
ما مفرد األولى ؟ وما ضد (  الدنايا ، متهلالا :) وردت في النص الكلمتان  -3

 الثانية ؟
 .استخرج من النص طباقاا ، أسلوب نهي  -4
 متى يكون الرجل متواضعاا كما يرى الكاتب ؟ -5
 ما الذي يرفع شأن الرجل في المجتمع ؟ -6
 .بين القوسين في النصضع عالمتي الترقيم المناسبتين في الفراغين ما  -7

 
 م2020

 الدورة الثانية 
 

 :اقرأ النص التالي ، ثم أجب عن األسئلة التي تليه 
إما أن تسكت سكوت الجهال : إذا حضرت مجالس العلم فالتزم أحد ثالثة أوجه وهي " 

؛ لتحصل على أجر النية في المشاهدة ، والثناء عليك بقلة الفضول، وكرم المجالسة 
فإن لم تفعل ذلك فاسأل سؤال المتعلم ؛ فتحصل على هذه األربع . تجالس ومودة من 

وصفة سؤال المتعلم أن يسأل عّما ال . محاسن ، وعلى خامسة ، وهّي استزادة العلم 
 .تدري ، ال عّما تدري ، فإن السؤال عّما تدري سخف ، وقلة عقل 

عارضة جوابه بما ينقضه والوجه الثالث أن تراجع مراجعة العالم، وصفة ذلك تكون بم
نقضاا بّيناا، وإال فأمسك ؛ ألنك ستحصل على الغيض لك ولخصمك ، والعداوة التي رّبما 

 ."أدت إلى المضرات



 
 
 

 

 .اذكر اثنين من المحاسن التي ذكرها ابن حزم  -2
 متى تحدث العداوة والبغضاء في مجالس العلم ؟ -0
 يعلمه ؟ ٍبَم حكم ابن حزم على من يسأل في مجالس العلم عن شيء -3
ما المعنى المستفاد من (استزادة ، أمسك ، مضّرات:) وردت في النص الكلمات  -4

 الزيادة في األولى ؟ وما مرادف الثانية ؟ وما مفرد الثالثة ؟ 
 .ال النافية  -: استخرج من النص  -5

 .ضد مساوئ  -                        
 . أسلوب شرط  -                        

 
 م2020

 الدورة الثالثة 
 

 :اقرأ النص التالي ، ثم أجب عن األسئلة التي تليه 
الخلق هو الدمعة التي تترقرق في عين الرحيم كلما وقعت عينه على منظر من " 

مناظر البؤس، الخلق هو العرق الذي يتصبب من جبين الحّي خجالا أمام السائل 
الصرخة التي يصرخها الشجاع  المحتاج الذي ال يستطيع رده وال يستطيع معونته، هو

وجملة القول أن الخلق . في وجه من يجترئ على إهانة وطنه أو العبث بكرامة قومه 
 يعّلم أن أراد فمنهو أداء الواجب لذاته بقطع النظر عما يترتب عليه من نتائج ، 

فليحي ضمائرهم وليثبت في نفوسهم الشعور بالرغبة في  األخالق مكارم الناس
 ."النفور من الرذيلة الفضيلة و 

 .ضع عنواناا للنص  -2
 .اذكر ثالثة مواقف يظهر فيها تحّلي الشخص بمكارم األخالق  -0
 ما التعريف الشامل الذي توصل إليه الكاتب للخلق مما ورد في النص؟  -3
 .الواردة في النص (  تترقرق، السائل : ) اكتب معنى كل من  -4
 ؟( الفضيلة ، الرذيلة ) ما العالقة بين كلمتي  -5
 ما األسلوب الوارد في المربع؟ -6
 ( .فليحي ضمائرهم) وضح جمال التصوير في عبارة  -7

 
 م2019

 الدورة األولى 
 

 :اقرأ النص التالي  ، ثم أجب عن األسئلة التي تليه 
. ويخدمه يالزمه وكان التلميذ يحب أستاذه و , كان لبعض األطباء تلميذ ذكي يحبه"



 
 
 

 

قطعة من اللحم   أجودوسأله أن يشتري له , ذات يوم أرسل األستاذ تلميذه إلى السوق 
وفي اليوم التالي سأله أستاذه أن يشتري له أردأ قطعة من اللحم . فذهب واشترى لساناا 

لَم ... ما أعجب أمرك : قال الطبيب لتلميذه . لساناا  -أيضاا  –فذهب واشترى له . 
يا أستاذي ، لم أجد في جسم اإلنسان : قال التلميذ ... ين اشتريت لساناا في الحال

 ."قطعة أجود من اللسان ، وال قطعة أردأ من اللسان 
 ما معنى ما تحته خط ؟ -2
 ( .طلب)استخرج من النص كلمة بمعنى  -0
 ( .لَم اشتريت لساناا في الحالتين ) وضح المقصود بكال الحالتين في عبارة  -3
 ود قطعة من اللحم ، وأردأ قطعة منه؟كيف يمكن أن يكون اللسان أج -4
 :ضع عالمتي الترقيم المناسبتين في الفراغ في عبارتي  -5

 ما أعجب أمرك     وِلَم اشتريت لساناا في الحالتين 
 

 م2019
 الدورة الثانية 

 
 :اقرأ النص التالي ، ثم أجب عن األسئلة التي تليه " 
إصالحك لولدي إصالحك لنفسك، فإن ليكن أول : قال عمرو بن عتبة لمعلم ولده"

عيونهم معقودة بعينيك ، فالحسن عندهم ما صنعت والقبح عندهم ما تركت ، علمهم 
كتاب هللا وال تكرههم عليه فيملوه ، وال تتركهم فيهجروه ، علم من الحديث أشرفه  ومن 

القلب  الشعر أعفه، وال تنقلهم من علم إلى علم حتى يحكموه ، فإن ازدحام الكالم في
 ."مشغلة للفهم ، وكن لهم كالطبيب الي ال يْعجل بالدواء حتى يعرف الداء  

 :اختر مما يأتي أفضل طريقة ُيصلح بها المعلم تالميذه -2
 . أن يجاملهم ويسترضيهم -ب.        أن يأخذهم بالشدة  - أ

 .أن يعاملهم باللين  -د.        أن يكون لهم قدوة  -ج
 .لم أن يتصرف في تعليم ولده القرآنوضح كيف طلب عمرو من المع -0
 ( .فإن ازدحام الكالم في القلب مشغلة للفهم :) اشرح العبارة  -3
 .في السطر األول ( عتبة)اضبط آخر كلمة  -4
 كيف يكون المعلم كالطبيب ؟ -5
 .، جمع تكسير ، كلمتين متضادتين (يتقنونه) استخرج كلمة بمعنى  -6

 



 
 
 

 

 م2019
 الدورة الثالثة 

 
الذوق عمل في ترقية األفراد والجماعات أكثر مما عمل العقل ، وإن كان أي بني إن " 

إن شئت أن تعرف . العقل أّسس المدن ، ووضع تصاميمها ، فالذوق جّملها وزّينها 
قيمة الذوق في الفرد فجّرده من االستمتاع بمناظر الطبيعة وجمال األزهار ، وجّرده أن 

م انظر بعد ذلك ماذا عسى أن يكون ، وماذا يهتز للشعر الجميل واألدب الرفيع ، ث
 ."عسى أن تكون حياته؟

 ما الفكرة الرئيسة في النص ؟ -2
 .يهتز للشعر الجميل : وضح المقصود بـ  -0
 .بّين دور كل من العقل والذوق في بناء المدن  -3
 جّملها وزّينها ؟: ما نوع العالقة  بين  -4
 .أسلوب نداء: استخرج من النص  -5

 
 امتحانات تجريبية 

(0222 – 0202) 
 القطعة األولى 

 
, بن الخطاب  عمرأن أول من قاله ( ال تهرف بما ال تعرف) جاء في قصة المثل " 

ال أعرفك، فأتني بمن يعرفك، فمضى الرجل فأتى : حضر عنده رجل في أمر، فقال عمر
برجل من المسلمين ، فسأله عمر عن الرجل، فقال المدني في حقه خيراا، وأسرف في 

أصاحبته في :  ال ، فقال : أعاملته؟ فقال المدني " الثناء عليه ومدحه ، فقال له عمر
فال تهرف بما ال تعرف، إنك ما : فقال عمر. ؟ فقال المدني اللهم ال  طريق طال عليكما

 ."ائتني بمن يعرفك: ثم قال لذلك الرجل. عرفته
 (.تهرف ، أسرف : ) ما معنى  -2
 لماذا طلب عمر من الرجل أن يأتيه بمن يعرفه؟ -0
 ما المعيار الذي اعتمده عمر بن الخطاب لمعرفة الرجال معرفة حقيقية ؟ -3
 ؟(التهرف بما ال تعرف) ل عمر للرجل المدني ما داللة قو -4
 ( .َمْن موصولة ، ال الناهية : )استخرج من النص -5
 (.الثناء) وضح اإلعالل في كلمة  -6
 .ما الدرس المستفاد من النص -7
 .أعرب ما تحته خط  -8

 



 
 
 

 

 :القطعة الثانية 

إن صديقك هو كفاية حاجتك ، هو حقلك الذي تزرعه بالمحبة ، وتحصده بالشكر "
مائدتك ، موقدك؛ ألنك تأتي إليه جائعاا، وتسعى ورائه مستدفئاا، فإذا أوضح لك صديقك 
فكرة فال تخَش أن تصّرح بما في فكرك من النفي، أو تحتفظ بما في ذهنك من اإليجاب 

وإن ... وإذا صمت صديقك، ولم يتكلم فال ينقطع قلبك عن اإلصغاء إلى صوت قلبه 
من كل شيء سواه، ربما  أكثر راقه؛ ألن ما تعشقه فيهفارقت صديقك فال تحزن على ف

 ."يكون في حين غيابه أوضح من عيني محبتك منه في حين حضوره 
 ِبَم تفسر ذلك ؟. وصف الكاتب صديقه بأنه مائدة صديقه وموقده  -2
اذكر اثنتين . ذكر الكاتب مجموعة من النصائح الثمينة للصديق تجاه صديقه  -0

 .منها 
 .الكاتب أسلوب الشرط في الفقرة السابقة وظف : عّلل -3
 (.هو حقلك الذي تزرعه) وضح جمال التصوير في عبارة  -4
 .محسناا بديعياا واذكر نوعه : استخرج مما سبق  -5
 ال ينقطع قلبك؟: ؟ وما نوع ال في قوله ( المحبة )ما المعنى الصرفي لكلمة  -6
 .أعرب ما تحته خط  -7

 
 

 تجريبي
 :القطعة الثالثة

 
 
كما تجوع أجسامنا وتتطلب الطعام،فإن أرواحنا تجوع وتتطلب الغذاء، وغذاؤنا ينبع " 

من الكالم الطيب ، والعمل الصالح، وإشاعة الوئام ، ومن محبة الناس ، وتقديس 
الصداقة ، واالستمتاع بالجمال والموسيقا، والعلم والفن والطبيعة ، عندئذ تصفو سرائرنا 

عن النفس ، وقد نسميه السعادة ، الرضا ح داخلي قد نسميه ونشعر باالطمئنان، وبفر 
واعلموا أخيراا أننا لم نخلق عبثا، إنما خلقنا لنؤدي رسالة نور من حياتنا ، وأن الحياة 

ال تدوم على حال، كما أن المحن في رحلتنا العابرة إلى األرض هي امتحان لقدرتنا 
عة فنغلبها، وإما أن نفقد قوانا وأعصابنا على اجتيازها ، فإما أن نتزود بالصبر والشجا

 ."  فتهزمنا، وتقضي علينا 
 .ضع عنواناا مناسباا لفقرة السابقة  -2



 
 
 

 

 كيف يمكن لإلنسان أن يحقق الرضا عن النفس أو السعادة ؟ -0
 ما الوسيلة التي يجب أن يواجه بها اإلنسان المحن والمصائب في الحياة ؟ -3
 وتقضي عليه ؟متى يمكن للمحن أن تهزم اإلنسان  -4
 (.العابرة) ، والمعنى الصرفي لكلمة (الطمأنينة)، وضد (الوئام)هات مرادف  -5
 .أعرب ما فوق الخط  -6

 
 

 تجريبي
 :القطعة الرابعة

الّسالم عليكم يا موالي، : دخل رجل اسمه أبو الغصن على الوالي في الكوفة فقال له" 
إن لموالي : وعليكم الّسالم، ما حاجتك ؟ يا أبا الغصن و قال أبو الغصن : قال الوالي

نطح بقرتي : صدقت فما به؟ قال أبو الغصن : فيما أعلم ثوراا أحمر، قال الوالي
ما أعجب : ما في أمعائها، وقتلها على الفور، قال الواليالبيضاء فشق بطنها وأخرج 

وما شأني أنا ؟ وأي سلطان لي على حيوان ؟ أال تعلم أن دم الحيوان هدر ؟ ! ما تقول 
بلى أعلم سيدي ، لكن صبراا سيدي فقد دفعتني العجلة إلى رواية : قال أبو الغصن 

، فقال  التي نطحت ثور موالي إن بقرتي البيضاء هي: القصة مقلوبة، فأردت أن أقول 
 ."لقد تغير وجه المسألة ، فأعد القصة، ألرى الرأي من جديد ! ويٌل لك : له الوالي 

 .اذكر الشخصيات الرئيسة الواردة في النص  -2
 ؟( لقد تغير وجه المسألة : )ما داللة قول الوالي  -0
 .ضع عنواناا مناسباا للنص -3
 . اذكر المكان الذي جرت فيه أحداث القصة -4
 :فيما تحته خط  ( ما)فّرق في المعنى النحوي لـ  -5

 في أمعائهاما أخرج  -حاجتك يا أبا الغصن      ب ما - أ
 ما محل الجملة التي تحتها خط في النص السابق من اإلعراب؟ -6
 ؟( البيضاء) ما سبب صرف كلمة  -7
 (.قال أبو الغصن) في عبارة ( أبو) أعرب كلمة  -8

 
 :القطعة الخامسة 



 
 
 

 

وسيلة للنجاح في الحياة ، أن يكون للشباب مثٌل أعلى عظيم، يطمح إليه وخير " 
وينشده ويضعه دائماا نصب عينيه، ويسعى دائماا إلى الوصول إليه، أن يكون عالماا 

عظيماا، وصانعاا عظيماا، أو سياسياا عظيماا، فمن قنع باألدنى، لم يصل إلى شيء سواه 
من عزم أن يسير ميالا واحداا، أحّس التعب حين ونحن نشاهد في حياتنا العادية أّن .

يفرغ منه، ولكّن من عزم أن يسير خمسة أميال، قطع ميالا وميلين وثالثة من غير 
كما نشاهد كذلك أن كّل من .تعب ألن غرضه أوسع وأبعد، وهمته المدخرة أكبر وأقوى 

نجح في رسم لنفسه غرضاا يسعى إليه، وأخلص له واستلهمه، واجتهد في بلوغه 
 ."حياته، فإْن لم يدرك الغاية كلها ، أدرك جانباا عظيماا منها

 ما خير وسيلة للنجاح في الحياة ؟ -2
 ما أهمية تحديد الهدف؟  وكيف السبيل إلى تحقيقه؟ -0
 .وضحه. ورد في النص مثال للحث على السعي لتحقيق الغايات  -3
 كما ورد في النص؟( يفرغ منه) ما معنى التركيب  -4
 سمى في الحياة ، وكيف تسعى للوصول إليه ؟ما هدفك األ -5
 .اكتب اثنتين من العبر المستفادة من النص -6

 
 

 تجريبي 
 القطعة السادسة

 :اقرأ النص التالي ، ثم أجب عن األسئلة التي تليه
إذا كثرت المطالبة بالحقوق قّل العمل بالواجب، ألن البلد الذي يؤدي فيه كل إنسان " 

حق من الحقوق، وال تدعو الحاجة إلى المطالبة بها أو الشعور واجبه ال يضيع فيه 
بنقصها، فإذا رأيت بلداا يكثر فيه المطالبون بحقوقهم فخير ما تنفع به ذلك البلد أن 

عليك بالواجب ودع الحقوق تسعى : تذّكره بواجباته، وأن تكرر له حكمة واحدة وهي 
 ."إليك دون عناء

 السابق؟ما الفكرة العامة في النص  -2
 متى يقّل العمل بالواجب كما يرى الكاتب ؟ -0
 (.مشقة) استخرج من النص كلمة مرادفة لكلمة  -3
 ما خير ما يمكن أن تنفع به بلداا ضاعت فيه حقوق أبنائه ؟ -4
، ما إعراب األولى ؟ وما (ال يضيع فيه حق ) ، (المطالبون ) ورد في النص  -5

 محل الثانية من اإلعراب ؟



 
 
 

 

عليك بالواجب ودع الحقوق تسعى إليك دون ) كمة ما المقصود من الح -6
 (.عناء

 (.دع الحقوق تسعى إليك دون عناء:) وضح الصورة الفنية في العبارة  -7
 .علل ذلك . بلفظ المفرد ( الواجب ) بلفظ الجمع ، و( الحقوق ) ذكر الكاتب  -8

  
 القطعة السابعة 

 :ن األسئلة اقرأ النص  النثري الخارجي اآلتي ، ثم أجب عما يليه م 
مما يؤسف له أن التطور الباهر الذي أحال بيوتنا من أكواخ واطئة إلى قصور كأبراج " 

 .لم يزامله تطور مماثل في روح البيت ومسلكه 
فالتقدم الشكلي في بيوتنا يسير بخطى حثيثة ، بينما يتخّلف بخطى قد تكون حثيثة 

وبخاصة في الجانبين األخالقي والتربوي ، إنَّ تحسناا ما قد طرأ عليه ال ريب , أيضا
ولكنه بالقياس إلى ما كان ، ال يمكن أن يبدو وكأنه لم يحدث، فهل تستطيع تفسير 

الذي سيكون . أنَّ عجز البيت عند إنجاب الطفل الصالحذلك البطء البطيء ؟في رأينا 
بدوره أباا صالحاا، هو سبب ما يعانيه البيت الذي لم يحسن تربيته، وهو أيضاا سبب 

والتطور الذي أصاب . إلخفاق أوالده الذين لن يحسن تربيتهم بدوره عندما يصير أباا 
إن . حدثاا عارضاا أو أمراا مزيفاا تقاليد البيت وعاداته ال يزال، بالنسبة لمعظم بيوتنا 

للطفل عزاا وكرامة يذلهما البطش، ويهينهما اإلكراه، بل كلنا ذلك البيت الذي يقول ذووه 
 " . ال ترفع العصا عن ولدك، واضرب الرأس فإن فيه الشيطان : " 

 ما الفكرة العامة التي يدور حولها النص ؟ -2
اكتب معنى األولى ، وضد (  حثيثة ، البطش ، لم يزامله) ورد في النص  -0

 .الثانية ، ووظف الثالثة في جملة تؤدي المعنى المستخدم في النص 
 ما سبب إخفاق البيت في إنجاب الولد الصالح ؟ -3
 ما الشعار الذي كان متبعاا في تربية األوالد ؟ -4
 :من خالل فهمك للنص ناقش قول الشاعر  -5

 .ا قومته الخشب إن الغصون إذا قومتها اعتدلت      ولن يلين إذ
 

 القطعة الثامنة  



 
 
 

 

السؤال الذي كان يمأل علّي طريقي وأنا عائد من الهند إلى وطني ، متنقالا من البحر " تجريبي
إلى البر ماراا في سماء البحر العربي ، مطالا على اإلمارات، مجتازا الكويت، ثمالا 

بروائح النفط قبل أن أواجه أرواح الغوطة ، ونسائم بردى، بالرمال والصحاري ،  لماذا 
في أتون الفرقة ، لماذا أبرز جوازي مرة كل نصف ساعة ؟ لماذا يظل العرب يعيشون 

ال ينتظمنا نسق لغوي أصيل ؟ لماذا نحمل عشرين جوازاا ؟  لماذا يرتفع في سمائنا 
 ".؟  علماا عشرون 

 ما السؤال الذي مأل على الكاتب طريقه وهو عائد إلى وطنه من الهند ؟ -2
 لماذا يعيش العرب في أتون الفرقة ؟ -0
 .واحداا من األمور التي آلمت الكاتب وهو في طريقه إلى وطنه اذكر  -3
ما : ألرواح الغوطة ونسائم بردى، في ضوء العبارة السابقة : ذكر الكاتب  -4

 : القطر العربي الذي ينتمي إليه الكاتب 
 (لبنان    ، فلسطين   ، العراق   ، سوريا) 

 .فيها وضح اإلعالل الحاصل ( . نسائم )ورد في النص كلمة  -5
 .كما وردت في النص ( روائح ) علل صرف كلمة  -6
 أتون الفرقة ؟: ما معنى   -7
 .محسناا بديعياا وبين نوعه : استخرج من النص  -8
 .أعرب ما تحته خط  -2

 
 القطعة التاسعة تجريبي

واعلم أنك ال تصيب الغلبة إال باالجتهاد والفضل، وأن قلة اإلعداد لمدافعة الطبائع "  
المتطلعة هو االستسالم لها، فإنه ليس أحد من الناس إال وفيه من كل طبيعة سوء 

وإنما التفاصيل بين الناس في مغالبة طبائع السوء فأما أن يسلم أحد من أن , غريزة
إال أن الرجل القوي إذا كابرها بالقمع لها .س في ذلك مطمعتكون فيه تلك الغرائز فلي

 كمون وهي في ذلك كامنة  . كلما تطلعت لم يلبث أن يميتها؛ حتى كأنها ليست فيه 
النار في العود، فإن وجدت قادحاا في علة، أو غفلة ، استورت كما  تستوري النار 

النار إال بعودة الذي كانت فيه على القدح، ثم ال يبدأ ضرها إال بصاحبها، كما ال تبدأ 
". 

 كيف ينتصر اإلنسان على غرائزه ؟ -2



 
 
 

 

 فيم يتفاضل الناس ؟ -0
 ماذا يحدث لو ترك اإلنسان  غرائزه تعاتبه ؟ -3
، ومصدر الفعل (تتقد )، ومرادف (الهزيمة) ضد كلمة  -أ:استخرج من الفقرة  -4

 (.دافع)
 .أسلوب قصر وبّين وسيلته وفائدته البالغية - ب

 ..لواردة في المربعأعرب الكلمة ا -5
 .وضح اإلعالل الحاصل في كلمة طبائع  -6
 ".وهي كامنة كمون النار في العود:" اشرح الصورة الفنية في عبارة  -7
 .اقترح عنواناا للفقرة  -8

 
 القطعة العاشرة 

 
حسن ذلك الشاب النبيل الذي قاسمني وقاسمته عمر الطفولة وشراع السنديان ، ذلك 

كنت أتعلم لغة الكتابة وقواعد .يحّل لغز األرض وطالسم الماء الطفل الذي عرف كيف 
النحو، حينما كان يتعلم لغة النهر والصخر والسنبلة، كنت أكتشف األسئلة حين كان 
يعيش األجوبة ،كان يظّن أني الجزء الذي لم يكنه، واآلن أعرف أنه الجزء الذي لم 

حسن، يلبس جلد األرض التي  أكنه، ففي مكان ما أجهله وتعرفه النجوم يرقد أخي
أحّبها، ويستعير منها نبضه الجديد، أنا هنا أبحث عن الوطن الضائع في مّوال شعري 

،وهو هناك يكتشف األرض فيه، فأنا الذي سرقت منه الكتاب والمدرسة والمحبرة  
 .أبحث اآلن عن الكلمة التي تصنعه 

 ما الفرق بين لغة الكاتب ولغة حسن؟  -2
 ؟(حسن يلبس جلد األرض)الكاتب ما داللة قول  -0
 أين ظهر عجز الكاتب أمام حسن ومكانته؟ -3
ماذا أفادت الزيادة في األولى  ؟ وما ( قاسم ، يكنه)ورد في النص الفعالن  -4

 المادة المعجمية للثانية ؟
 القطعة الحادية عشرة  



 
 
 

 

بأوقاتنا الوقت كالمال، كالهما قيمته في حسن استعماله، بل يجب علينا أن نكون " 
الثمينة أبخل ، ونستعملها في الجد والعمل المثمر، أكثر مما نستعملها في المرح 

 والراحة، ونجعل ألنفسنا أهدافاا شريفة في الحياة ، وننفق وقتنا ؛ للوصول إليها بأفضل
، وبذلك نكون قد توخينا السبيل األقوم ،والطريقة المثلى لالنتفاع من وسائل متاحة 

فأكثر الناس إضاعة للوقت أولئك الذين يعملون، وليس لهم .الوقت والمحافظة عليه 
إن تحديد الهدف يوفر من الوقت الشيء . هدف محدد وواضح يسعون إليه 

ثر الناس أعماالا أوسعهم الكثير،ويجعل اإلنسان يسير على هدى ؛ لذلك نالحظ أن أك
 ".وقتاا 

 ؟ وما ضد الثمينة ؟(توخينا)ما مرادف -2
 ؟(بل يجب علينا أن نكون بأوقاتنا الثمينة أبخل) ما داللة عبارة  -0
 (.ننفق وقتنا) اشرح اللون البياني في  -3
 .وضح ذلك. عقد الكاتب مقارنة بين الوقت والمال  -4
 لوقت ؟ما الشرط الذي وضعه الكاتب لالستثمار األمثل ل -5
 .أعرب ما تحته خط  -6

 
 

 تجريبي
 القطعة الثانية عشرة 

لغة القرآن وعاء لحضارة واسعة النطاق ممتدة التاريخ، فقد تفردت في لغة التعبير " 
العلمي والفني، واتسمت بثراء مفرداتها وصيغها وبمرونتها، ومن أغرب المدهشات أن 

ثم يسقط جيرانها صرعى لجمالها تثبت وتصل إلى درجة الكمال وسط صحراء واسعة، 
وسحرها، كما أن لسان العرب األمير واألجود بين اللغات في نطق الضاد،والذي يعتبر 

ولعل ما يلحق بها من هجمات وافتراءات مرده إلى ضعف األمة . صعب النطق لغيرهم
نت فال تلوموا اللغة العربية بل لوموا أمة تهزعت أخالقها وصغرت هممها فها, العربية 

 ."وهان بيانها 
 ما الفكرة العامة للفقرة السابقة ؟ -2
 ؟(تهزعت ) ؟ ومرادف ( افتراءات) ما مضاد  -0
 بم تميزت اللغة العربية عن سائر اللغات؟ وإالَم يرجع ضعف اللغة ؟ -3
 (.األمير) أعرب كلمة  -4
 ؟(اتسمت) ؟ وما اإلبدال في كلمة (الجيران) ما اإلعالل في كلمة  -5
 : استخرج من الفقرة  -6



 
 
 

 

 .ممنوعاا من الصرف وبين السبب -صورة جمالية ووضحها  ب - أ
 

 القطعة الثالثة عشرة  

الزالت اللغة العربية تتحدى، وتقبل التحدي ، فتكسب بمفرداتها، وتكسب بنظامها " 
ولكن هل تراها تكسب . وقوانينها ، وبسحرها ، وبيانها ، وعظيم داللتها، وبريق ألفاظها

غرّبوها في ألفاظهم ، وأسماء أبنائهم، ومحالتهم؟ حتى صار الكثير بأبنائها الذين 
منهم ال يعتبرون أنفسهم مثقفين إال إذا تحدثوا بغيرها، كما دعا آخرون إلى استبدال 

 ."الحرف الالتيني بالعربي
 بَم تميزت اللغة العربية عن غيرها من اللغات ؟ -2
 .اذكر تحديين تواجههما اللغة العربية  -0
 ؟(أبناء) قوانين ؟ وما المادة المعجمية لكلمة ما مفرد  -3
 .أسلوباا وبّين نوعه: استخرج من النص  -4
ال زالت اللغة العربية تتحدى، وتقبل :) وضح الصورة الفنية في قول الكاتب  -5

 (.التحدي 
 

 

 

 اإلجابات النموذجية لالختبارات السابقة  

 

 إجابة قطع الفهم والنصوص الخارجية سنة الورود



 
 
 

 

 : القطعة األولى  
 .اسم مفعول : الهدف والمطلب   ،  المرقوم : الغاية -2
 .الفهم وعلو الهمة  -2
العلم المحفوظ ، والعلم المفهوم ، العلم األنفع هو العلم المفهوم فهو : نوعا العلم  -3

 .الواسطة التي إذا جمع المتعلم بينها وبين علو الهمة طار إلى المجد بجناحين 
 .ترادف لتوكيد المعنى : ة العالق-4
 فهو الواسطة التي إذا جمع المتعلم بينها وبين علو الهمة طار إلى :أسلوب الشرط -5

 .المجد بجناحين 

 : القطعة الثانية 
 .إصابة عين وحسد ( 1
 .نعل الفرس تعلق فوق الباب ( 2 
 .الخوف والقلق والتوتر ( 3 

 .يموت الصبي وتبقى البنات (  4
 :الثالثة  القطعة 

 .يلبس أفخر الثياب ويتعطر (1
 .ليصلح الرجل بها حاله ومظهره , ألنه رآه في ثياب رثة قديمة ( 2 

 .وألنه كان زاهدًا في الدنيا , ألنه كان موسرًا قادرًا ( 3
 .اسم تفضيل ، جليس(4

 :القطعة الرابعة 

 .إطالق النارتعلمك أن ترهف السمع وتنتبه لتقدر الجهة التي تأتي منها  (1
 .شبه الحرب بمعل م ُيعل م اآلخرين  (2
ألن الخوف الشديد يؤدي إلى االنهيار ويجعل صاحبه يغادر بيته دون داٍع فيتحول  (3

 .  الخوف إلى مرض خبيث يقضي على الجسم  بأكمله ويهلكه 
 .لو     ،   يأتي عليه  (4

 الدورة األولى  م2020

 .متواضعاً عندما يحسبون المتذلل المتملق  (1
 .من ترقع بنفسه عن الدنايا وعرف حقيقة منزلته من المجتمع اإلنساني (2



 
 
 

 

 .دنيئة   ،  عابسًا حزينًا  (3
 (.ال تظن) أسلوب نهي , طباق  ( مهنئًا ومعزيًا ) (4
 .عندما يكون مؤدبًا يقبل عليك بوجهه و يصغي لحديثك ،  يزورك مهنئًا ومعزيًا  (5
 .التواضع واألدب  (6
 (., ) , (   ؛)  (7

 :الدورة الثانية  م2020

تسكت سكوت الجهال لتحصل على أجر النية في المشاهدة ، اكتساب كرم المجالسة  (1
 .ومودة من تجالس ، استزادة العلم

 . إذا تمت مراجعة العالم ولم تكن معارضة جوابه بما تنقضه نقضًا بيناً  (2
 .سخف وقلة عقل   (3
 .مضر ة , اصمت اسكت , الطلب   (4
 ..  .إذا حضرت مجالس العلم فالتزم , مزايا   محاسن, ال تدري   (5

 :الدورة الثالثة  2020

الخلق كنز , تحلى بالفضيلة واترك الرذيلة , الخلق هو أداء الواجب , مكارم األخالق  (1
 .ال يفنى

العرق المتصبب , ترقرق الدمعة في عين الرحيم عندما يرى منظرًا من مناظر البؤس  (2
مساعدة محتاج أو رد معونته الشجاعة في وجه من خجاًل من شخص ال يستطيع 

 .يهين وطنه أو يعبث بكرامة قومه 
هو داء الواجب لذاته بغض النظر عن النتائج وهو شعور بالرغبة في الفضيلة والنفور  (3

 . من الرذيلة 
 .طالب الحاجة ,     تدور تتدافع تتحرك تسيل  (4
 .طباق  (5
 .أسلوب شرط جازم  (6
 .ا أو شبه الضمائر بأشخاص يحيون شبه الضمائر بإنسان يحي (7

 
 

 م2019
 نهائي

 :الدورة األولى

 .أفضل أحسن, يرافقه    (1
 سأل  (2



 
 
 

 

 .األجود واألردأ من اللحم (3
يكون أردأ .قول الحق, بالصدق , يكون أجود إذا نطق بالخير وابتعد عن أذى الغير  (4

 .النميمة , الغش , بالكذب , إذا نطق بالشر وأذى الغير 
 (.؟) , ) ! (     (5

 
 
 

 :الدورة الثانية 

 .أن يكون قدوة لهم (1
 .وال يهمل تعليم القرآن لئال يهجروه , أال يجبرهم على تعلم القرآن حتى ال يكرهوه  (2
أي أن كثرة تزاحم األمور والمسائل في العقل والقلب تعيق الفهم : شرح  العبارة  (3

تساعد على الفهم بل يجب أن ُيعطى كثرة الكالم واألحكام والوصايا ال .والتركيز
 .العلم بالتدريج

 .ممنوع من الصرف , مضاف إليه مجرور بالفتحة : عتبَة  (4
يكون المعلم كالطبيب أي يشخص الضعف عند الطالب ويبدأ : يكون المعلم طبيبًا  (5

وضع الخطط العالجية لحل المشكالت والقضاء عليها كالطبيب الذي يشخص 
 .المناسب  المرض ثم يختار العالج

 . عيونهم = جمع تكسير .  ُيحكموه  = يتقونه  (6
 .القبيح×الحسن: كلمتين متضادتين  
 

 :الدورة الثالثة  
 .التربية جماٌل الذوق  ،  قيمة الذوق في اأُلمة  (1
ر قيمته  (2  .يتأثر به ويقدِ 
س المدن ووضع تصاميمها ،  الذوق جم ل المدن وزي نها  (3  .العقل أس 
 .ترادف للتوكيد (4
 .أي بني إن الرزق عمل في ترقية األفراد( (5

 امتحانات تجريبية 
(0222- 0202) 

 :القطعة األولى 

 .بالغ أكثر : أسرف , تفتي   : تهرف  (1
 .حتى يكون صادقًا في تزكيته (2



 
 
 

 

 .المعاملة و الصحبة في طريق طويل شاق  (3
 .التأكد من المعلومة قبل اإلفصاح عنها , عدم الفتوى بما نجهل  (4
 .التهرف –قاله عمربن الخطاب من أول  (5
 أصلها ثناي بدليل يثني وقلبت الياء همزة ألنها وقعت متطرف بعد ألف زائدة  (6
ال ننطق  –أال نغل ب عواطفنا في الحكم على األشياء  -عدم التسرع في الحكم   (7

 .ال نفتي بما نجهله  -بما ال نعرف  
 .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: عمر  (1

 
 

 تجريبي
 :القطعة الثانية 

 .أنه يأتي إليه جائعًا ويسعى وراءه مستدفئاً  (1
إذا صمت الصديق ولم يتكلم فال ينقطع القلب عن اإلصغاء إلى صوت قلب  - (2

 .صديقه 
وإن فارق الصديق صديقه فال يحزن على فراقه ألن ما يعشقه فيه أكثر من كل  -

 .شيء سواه 
 .لإلقناع والتأثير بتقديم الحجة والدليل الواضحين على ما يقول ( 3    
 .شبه الصديق بالحقل الذي ُيزرع بأشجار مثمرة ( 4    
 .طباق    : النفي واإليجاب ( 5    

 .مصدر ميمي    ، ال الناهية  ( 6     
 .خبر أن  مرفوع  وعالمة رفعه الضمة الظاهرة : أكثر ( 7     

 
 :القطعة الثالثة 

 .بالصبر والشجاعة نجتاز المحن , اإلنسان لم ُيخلق عبثًا  , الخلق الحسن   (1
عندما تصفو سرائرنا ، ونشعر باالطمئنان ، وذلك بالكلمة الطيبة والعمل الصالح   (2

 . واالستمتاع بالطبيعة  والجمال والموسيقيا 
 .الصبر والشجاعة  (3
 .لم نواجهها بحكمة وصبر إذا فقدنا قوانا وأعصابنا ، وإذا  (4
 .المحبة والمودة ، الخوف والقلق ، اسم فاعل  (5
 . مفعول به ثان منصوب ، وعالمة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر  (6



 
 
 

 

 

 :القطعة الرابعة 

 .أبو الغصن ، الوالي (1
 .صوت القوي أعلى من صوت الضعيف  (2
 .فساد الحكام ، غياب العدالة  (3
 .الكوفة  (4
 .استفهامية ، موصولة  (5
 .جملة مقول القول في محل نصب مفعول به  (6
 .ألنها معرفة بأل التعريف  (7
 .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه من األسماء الخمسة : أبو  (1

 
 
 

 تجريبي 

 :القطعة الخامسة 

ويضعه دائما نصب عينيه , يطمح إليه وينشده , أن يكون للشباب مثٌل أعلى عظيم (1
 .دائمًا للوصول إليه ويسعى , 

واإلخالص له , ويمكن تحقيق هذا الهدف بالسعي إليه , لتحقيق النجاح في الحياة  (2
 .واستلهامه واالجتهاد في بلوغه , 

ولكن من عزم أن , أن  َمْن  عزم أن يسير مياًل واحدًا أحس التعب حين يفرغ منه  (3
نه غرضه أوسع وأبعد يسير خمسة أمياٍل قطع مياًل وميلين وثالثة من غير تعب أل

 .وهمته المدخرة أكبر وأقوى 
 .ينتهي منه  (4
وسياسيًا عظيمًا أسعى , النجاح والتفوق وأن أكون إنسانًا صالحًا أخدم وطني  (5

 . للوصول إليه من خالل الجد واالجتهاد والعمل بكل قوة وإخالص 
 . الطموح ، تحديد األهداف والغايات والسعي الدؤوب لتحقيقها  (6

 
 

 تجريبي
 :القطعة السادسة 

 .أدِ  واجبك تنل حقك  ، عليك بالواجب تأتيك حقوقك دون عناء  (1
إذا كثرت المطالبة بالحقوق ، ألن البلد الذي يؤدي فيه كل إنسان واجبه ال يضيع  (2



 
 
 

 

 .فيه حق من الحقوق 
 .عناء  (3
عليك بالواجب ودع الحقوق تسعى : أن تذكره بواجبه وتكرر له حكمة واحدة وهي  (4

 .إليك دون عناء
في : اليضيع فيه حق . فاعل مرفوع بالواو ألنه جمع مذكر سالم : المطالبون  (5

 .محل رفع خبر أن  
 .الحث والنصح واإلرشاد بأن يؤدوا واجباتهم وسوف تسعى حتمًا حقوقهم إليهم  (6
 .شبه الحقوق بإنسان يسعى  (7
دة ليدل على القلة  الحقوق جمع ليدل على كثرة المطالبين ، بينما جاءت الواجب مفر  (1

 .فالقلة القليلة هي التي تقوم بعملها وتعتبره واجبًا 
 

 : القطعة السابعة 

هل تربيتنا صحيحة ؟  التربية العشوائية تؤدي إلى االنهيار ، التربية والثقافة تؤتى  (1
 .نتائج مثمرة 

لم الطالب الذكي لديه أفكار , الرفق اللين × البطش , سريعة جادة   : حثيثة  (2
 .يزامله فيها الطالب الكسول

 .ما يعنيه البيت من سوء التربية واألخالق وعدم االهتمام  (3
ة والحزم في تربية األوالد  ، والضرب إن لزم األمر  (4  .الشد 
إن أحسن المرء تربية ابنه منذ الصغر فسيتحلى بمكارم األخالق ،  وإذا  أهمله  (5

 .فسدت أخالقه ولن تنفع فيه التربية بعد ذلك
 

 
 تجريبي

 :القطعة الثامنة 

 لماذا يعيش العرب في أتون الفرقة ؟ (1
 .بسبب االنقسام وعدم التوحد حيث تتعدد الجوازات واألعالم واللهجات (2
 .تعدد اللهجات , تعدد األعالم  , تعدد الجوازات  (3
 .سوريا  (4
قلبت الياء همزة ألنها وقعت مكسورة بعد ألف صيغة منتهى / نسائم مفردها نسيم  (5

 .الجموع 



 
 
 

 

 .ألنها مضافة  (6
 .نيران وضرواة الفرقة  :  معنى أتون الفرقة   (7
 .طباق: البر والبحر  (1
 .تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة: علمًا  (2

 
 القطعة التاسعة تجريبي

 .بمقاومتها والقضاء عليها  (1 
 .في مغالبته طبائع السوء  (2
 .ضررها إال بهسوف تستوري كما تستوري النار على القدح ثم اليبدأ  (3
 .مصدر الفعل دافع مدافعة, تستوري = تتقد , الغلبة × الهزيمة  -أ (4

) ليس أحد من الناس إال وفيه من كل طبيعة سوء غريزة : أسلوب قصر -ب
 (. للتوكيد والتخصيص 

 .مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة : كمون  (5
بعد ألف صيغة منتهى  قلبت الياء همزة ألنها مكسورة/ أصلها طبايع : طبائع  (6

 .الجموع 
 .شبه الغرائز السيئة بالنيران التي تكمن في العيدان  (7
 .كيفية االنتصار على الغرائز وطبائع السوء  (1

 
 

 تجريبي 
 :القطعة العاشرة 

 :السؤال األول 
لغة حسن أقوى وأفضل بكثير من لغة الكاتب  حيث كان حسن قد وصل إلى تعلم لغة 

بينما الكاتب كان في ذلك الوقت في بدايات ( مرحلة متقدمة في العلم ) النهر والصخر 
 .على أساسيات اللغة ( النحو) حيث كان يتعلم لغة الكتابة والقواعد ) تعلمه 

 (حسن يلبس جلد األرض) داللة قول الكاتب : السؤال الثاني 
 .متمسكًا بوطنه سعى للحفاظ عليه من خالل تطوير نفسه علمياً 

 :الثالثالسؤال 
 .وهو هناك يكتشف األرض فيه, أنا هنا أبحث عن الوطن الضائع في مو ال شعري 

 :السؤال الرابع 



 
 
 

 

 . المشاركة( قاسم )أفادة  الزيادة في كلمة  -
 .كون (  يكنه ) المادة المعجمية لكلمة  -
 

 :القطعة الحادية عشرة  

 ال قيمة لها  –الرخيصة × الثمينة, اخترنا  –قصدنا = توخينا   (1
 .الحرص الشديد على استغالل أوقاتنا  (2
 .شبه الوقت بشيء مادي ينفق  (3
كالهما قيمتهما في حسن استعماله حيث نستعملها في الجد والعمل المثمر أكثر  (4

 .مما نستعملها في المرح والراحة 
حديد الهدف يوفر الكثير من الوقت ويجعل تحديد الهدف الذي نسعى إليه ألن ت (5

 .اإلنسان يسير على هدى 
, مضاف إليه مجرور بالفتحة عوضًا عن الكسرة ألنه ممنوع من الصرف : وسائل  (6

 .تمييز منصوب بالفتحة : وقتًا , نعت مجرور بالكسرة : متاحة 
 

 
 

 تجريبي

 :القطعة الثانية عشرة  

 .اللغة العربية لغة القرآن , اللغة العربية أسمى اللغات  (1
 .ضعفت  –تزعزعت : مرادف  تهز عت , صدق  × افتراءات  (2
 .بثراء مفرداتها ومرونتها , بأنها لغة القرآن الكريم ووعاء الحضارة  (3
 .خبر إن مرفوع بالضمة الظاهرة : األمير  (4
اتسمت . الجيران أصلها الجوران من جور قلبت الواو ياء ألنها ساكنة بعد كسر  (5

وسم اوتسم اتتسم ات سمت سبقت التاء بالواو فأبدلت تاء ثم أدغمت التاء في  من
 .التاء لتصبح تاء واحدة مشددة  

: صحراء  -ب.شبه اللغة العربية بالوعاء الواسع : لغة القرآن وعاء الحضارة  -أ (6
 .انتهت بألف التأنيث المقصورة : انتهت بألف وهمزة زائدتين للتانيث ،  صرعى 

 
 :القطعة الثالثة عشرة  

 .بمفرداتها ونظامها وقوانينها وسحرها وبيانها وعظيم داللتها وبريق ألفاظها (1
 .بعض األلفاظ وأسماء األبناء والمحالت تحمل معاني غير عربية  (2



 
 
 

.قانون  ،  بنو  (3
.هل تراها تكسب بأبنائها الذين غربوها في ألفاظهم ؟  استفهام  (4
.يتحدي شبه اللغة العربية بإنسان  (5
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