
 

 انّدًٕٓسٚخ اندضائشّٚخ انذًّٚمشاغّٛخ انّشؼجّٛخ
 انشٛخ دمحم ٚكٍ انغغٛش٘ ثبَٕٚخ                                 – ابتنة  مديريّة الّّتبّية لوالية                             ٔصاسح انزّشثّٛخ انٕغُّٛخ

 ﴾االختببر األخير في مبدّة اللّغت العربيّت وآدابهب  ﴿

  و 2016( ٕيبٚأّٚبس ) 15 زذألإٚو  

 انًذّح: عبػزبٌآداة ٔنغبد                                                                 /  آداة ٔفهغفخ انّشؼـجخ: انّغُخ انثّبَٛخ 

   

 :صٚذٌٔ يززكشا  زجٛجزّ ٔالدح ثُذ انًغزكفٙ    لبل اثٍ :النّصّ 

 ٔاألفك غهك ٔٔخّ األسض لذ سالـــب     ــبمشتبقـثبنضْــــشاء  كإَٙ ركشر .1

 كأًَــــب سق فبػزــــــم إشفبلـــــــــب     فٙ أصبئـــــهـّ للنسيم اعتـــالل ٔ .2

 كًب شممذ ػٍ انهجـــبد أغـــٕالـــب     ٔانشٔض ػٍ يبئّ انفعٙ يجزغى  .3

 ــــــب ثزُب نٓب زٍٛ َبو انذْــش عشالــ    ٕٚو أغش كأٚبو نُـــــب اَصشيـــذ  .4

 خبل انُذٖ فّٛ ززٗ يبل أػُبلــــــب     َهٕٓ ثًب ٚغزًٛم انؼٍٛ يٍ صْـــش  .5

 فدبل انذيغ سلشالــــــب  ثٙثكذ نًب       كأٌ أػُٛــــّ إر ػبُٚــذ أسلــــٙ .6

 فبصداد يُّ انعسٗ فٙ انؼٍٛ إششالب      ٔسد رأنك فٙ ظبزـــــٙ يُبثزــّ  .7

 ٔعُبٌ َجّ يُّ انصجــــــر أزذالــــب     ــك عشٖ ُٚبفسّ َٛهٕفـــش ػجـــــــ .8

 إنٛك نى ٚؼذ ػُٓب انصذس أٌ ظبلـــب     كم ْٛح نُــب ركـــــشٖ رشٕلُــــب  .9

 فهى ٚطش ثدُـــبذ انشـــٕق خفبلـــــب       ال عكٍ هللا لهجــــــب ػك ركشكــى  .10

 ـــــٗٔافبكى ثفزٗ أظُبِ يب الل    نٕ عبء زًهٙ َغٛى انصجر زٍٛ عشٖ  .11

  نكبٌ يٍ أكــــشو األٚــــبو أخاللـــــب    نٕ كبٌ ٔفٗ انًُٗ فٙ خًؼُب ثكى  .12

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                            

                                                                              

(I :10أسئلت البنبء الفكرّي 

اششذ  ؟ يٕظٕع انمصٛذح يب  .1

 ثى عى غشظّ ..ثئٚدبصيعًَّٕ 

 ػهٗ انٕػذ ٔانجمبءانشبػش  ٚؤكذ  .2

، اعزخشج يب ٚذل ػهٗ  ػهٗ انٕفبء 

  رنك يٍ خالل األثٛبد . 

ّ ٔظف انشبػش فٙ لصٛذر  .3

أعهٕة انزشخٛص فٙ ػذح يٕاظغ 

ػٍٛ يٕظؼٍٛ نٓزا األعهٕة يٍ .

 نُص ، ثى ثٍٛ انغبٚخ يٍ رٕظٛفّ ؟ا

بد األثٛيب ػبغفخ انشبػش يٍ خالل  .4

 ؟ 

 ٍٚ يٍ يظبْش زذّد يظٓش .5

  األَذنغٛخ يٍ خالل انُص ؟ انجٛئخ

نزنك أَِشّْش  ؟صّ ًَػ انُّ  يب .6

 ثًؤششٍٚ يغ انزًثٛم يٍ انُص
 

(II  ّ60) غىّي والفنّي:أسئلت البنبء الل 

)ٌ 

صغ يٍ انفؼهٍٛ : شك ، ركش  .1

يصذسا داال ػهٗ انًشح 

 ٔاظجطٓب ثبنشكم . 

اعزخشج يصذس فؼم خًبعٙ،  .2

ٔثٍٛ ٔصٌ  ،ٔآخش نفؼم سثبػٙ 

 ٌ(01) .كم ٔازذ يًُٓب  ، 

أػشة يب فٕق انغطش إػشاثب  .3

 يفصال . 

انٕاسدح يب َٕع انّصٕسح انجٛبَّٛخ  .4

عش األٔل ٔيب  فٙ ػدض انجٛذ 

 الغزٓب. ث

لطغ انجٛذ األٔل ثى ػٍٛ انمبفٛخ ،  .5

 . ٔعى زشفٍٛ يٍ زشٔفٓب 
زذد انشٔاثػ انهغٕٚخ انزٙ   .6

زممذ االرغبق ٔاالَغدبو فٙ 

  انمصٛذح .
 

 إلدمبجيت االىضعيّت 
َش اْنفََغبدُ فِٙ لبل هللا رؼبنٗ: )   َٓ َظ

ِْٚذ٘ َ ب َكَغجَْذ أ ًَ اْنجَْسِش ثِ َٔ انَُّبِط  اْنجَّشِ 

ْى  ُٓ هُٕا نَؼَهَّ ًِ ى ثَؼَْط انَِّز٘ ػَ ُٓ ِنُِٛزٚمَ

 ٌَ    41ٔوانشّ  (َْٚشِخؼُٕ

كًاااااااب صاناااااااذ لاااااااالع انؼاااااااشة     

ٔانًغااااهًٍٛ، ٔاَطفااااأ صااااٛزٓى شااااشل ب 

  .َعًزٓى ٔيغشث ب. فُسٍ َؼٛش ػهٗ

ْزا يب سصذَبِ خالل انؼبو    

 ّٙ نًدزًؼٍٛ يخزهفٍٛ، انؼجّبع

. ّٙ ٌٕ ٔػهّٛ األػذاء ٚزشثص ٔاألَذنغ

ذَ نًغزمجم ٔاػذ، . ثُب زبٔل أٌ رُمؼِّ

                                                                            كهًخ( 120) يٕظًّف ب يكزغجبرك انهّغّٕٚخ.

 

 اَزـــــــــــٓٗ 
 

 1/1انّصفسخ: 
 

 ثبنزّٕفٛك ٔػطهخ عؼٛذح
 

انضْشاء : يذُٚخ ثبألَذنظ / غهك : يششق / سالّ : : شرح المفرداث شرح المفرداث

/ انعبزٙ : صشيذ : يعذ أػدجّ / األصٛم : ْٕٔ انٕلذ ثؼذ انؼصش إنٗ انًغشة / اَ

انًمبثم نهشًظ / َٛهٕفش: َٕع يٍ َجبد انشٚبزٍٛ نّ صْش ٚزفزر َٓبسا ُٔٚبو نٛال / انؼجك : 

     . انؼطش / ُٚبفسّ :  ٚشعم َفسزّ انؼطشٚخ
 



 

 

يسبٔس  

 اإلخبثخ

  و 2010أّٚبس )يب٘(  15 ٕٚو األسثؼبء  
ػاليخ 

 كبيهخ
 فٙ يبدّح انهّغخ انؼشثّٛخ ٔآداثٓب  األخٛشرصسٛر  االخزجبس   

 ػُبصــــــــــــش اإلخبثخ

 

 

 

 

 انجُبء

 ّ٘  انفكش

 

يٕظٕع انمصٛذح : ْٕ ركشٚبد ٔزٍُٛ نهضيٍ انًبظٙ  فٙ سثٕع انضْشاء انفبرُخ ٔثٍٛ غجٛؼخ  .1

 شح . األَذنظ انغبز

ثّ ٔرؼجٛش  يغ انطجٛؼخ ٔثثٓب أزضاَّ ٔخؼهٓب رشبسكخ فًٛب ُٚزبثّ ، فكبٌ نّ فٛٓب رخفٛف يبانشبػش  مذ رؼبغف ن

فمذ ثذا ػبشمب يٕنٓب يفزَٕب ثبنطجٛؼخ انزٙ  ،انزٙ ػبشٓب يغ زجٛجزّ  ػٍ أشٕالّ إنٗ انزكشٚبد انًبظٛخ 

 ٔسٚبظٓب ثدذأنٓب ٔغذسآَب أْبخذ كبيٍ ركشاِ ٔثؼثذ فٙ صذسِ انعٛك ٔانسضٌ  ثٕسٔدْب

ٔانشبػش فٙ ْزا انُص ٔاٌ كبٌ لذ يبل إنٗ شٙء يٍ ٔصف انطجٛؼخ فئًَب غشظّ األصهٙ ْٕ انسذٚث  

 . ػٍ ٔالدح فٙ انًمبو األٔل

 ْٕ انجٛذ : انؼبشش  يب ٚذل ػهٗ رنك يٍ خالل األثٛبدٔنؼم ٚؤكذ  انشبػش ػهٗ انٕػذ ٔانجمبء ، .2

ٚشبسكّ ركشٚبرّ انسهٕح فبنُغٛى يمجم ٔلذ األصٛم نؼهزّ ٔانشٚبض رجزغى ٔلذ انطجٛؼخ إَغبَب  انشبػش  ٚدغذ .3

، ْٔزا ثدًبنّ ٌْٛح ركشٖ لذ ٔنذ ٔرْجذ أال ْٔٙ  زجٛجزّ  خشد يٛبْٓب يًزذح ثٛعبء كدًبل ثٛبض ػُك

ػبرل ركشٚبد األٚبو اندًٛهخ ثًب فٛٓب يٍ نزح ٔيزؼخ ثزُب نٓب َغزشق َٔخزهظ نسظبرٓب اندًٛهخ ززٗ ال ٚشاَب 

 . أٔ زبعذ
ػبغفخ انشبػش رزذفك ثبنست ، زت ايشأح أعشرّ ثدًبنٓب ٔدالنٓب فغشد يب شبء نٓب ، ثى ػزثزّ  .4

ثئزدبيٓب فئرا ثّ ُٚمهت زضُٚب كئٛجب ٚؼضف نسٍ انٓدشاٌ ٔانصذٔد ، فمذ َبصػزّ ػبغفزبٌ ػبغفخ 

انضْش ، ثى انًبظٙ ٔػبغفخ انسبظش ، فشأٖ فٙ انطجٛؼخ صفبء انٕخّ ٔاثزغبو انشٔض ٔغشة 

 سأٖ أٚعب ثكبء انضْش ٔاػزالل انُغٛى 

ثؼط انفئبد االخزًبػّٛخ، عبدح اانمٕو، انثّمبد، انسًبح، انؼهًبء، انسكًبء، خّص انّشبػش ركش .5

  األدثبء. ألَّٓى ًٚثّهٌٕ يُبسح انؼهى ٔلشغجخ كبَذ كزنك.

 انّطجٛؼخ.  : انهٕٓ فٙ أزعبٌ انطجٛؼخ انغبزشح ،  خًبل انٕصف يٍ خًبل يظبْش انجٛئخ .6

. كثش   .7 ّٙ : اػزالل ، األزٕال : يشزبلب ، إشفبلب ح انُّؼٕد: ًَػ انُّّص: ٔصف ّٙ كثشح انزّصٕٚش انجٛبَ

انكُبٚخ )انؼٛش أخعش( االعزؼبسح انًكُّٛخ )ٔخّ األسض  (،ٔنهُغٛى اػزالل ... كأًَب سق نٙ ...)انزّشجّٛ 

 لذ ساق ( ، األفؼبل انذانخ ػهٗ انسشكخ : )يبل سلشالب (
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 انجُبء

 ّ٘  انهّغٕ

 ّٙ  ٔانفُ

 

 

 

 

 انًصذس انذال ػهٗ انًشح : شمخ ، ركشح ػهٗ ٔصٌ فؼهخ ثكغشانفبء  .1

 انًصذس ، فؼهّ ٔٔصَّ  .2

 فؼهّ ٔٔصَّ   انًصذس 

 اػزالل 

 إشفبق 

 اػزم ، افؼالل . 

 أشفك / إفؼبل        

 

 : ةاػشاإل .3

 إػشاثــــــــــٓب انكهًخ

 نهُغٛى 

 اػزالل 

 خبس ٔيدشٔس فٙ يسم سفغ خجشيمذو  . 

 يجزذأ يؤخش يشفٕع ٔػاليخ سفؼّ انعًخ انظبْشح 

 ثالغزٓب.ٔ انّصٕسح انجٛبَّٛخ فٙ صذس انجٛذ األخٛش .4

 ثالغزٓب َٕػٓب         انّصٕسح انجٛبَّٛخ 

  رٕظٛر انًؼُٗ يٍ خالل انزشخٛص ٔاالٚدبص فٙ انؼجبسح اعزؼبسح يكُٛخ        ٔخّ األسض لذ ساق 

  

 انزمطٛغ :  .5

 اَٙ ركشرك ثبنضْشاء يشزبلب      +++++++  ٔاألفك غهك ٔٔخّ األسض لذ سالب 

 إَُٙ ركشرك ثضصْشاء يشزبلب +++++++++ ٔألفك غهمٍ ٔٔخّ ألسض لذ سالب 

/0/0 //0///0/0/0//0/0/0/ ++++++++++0/0/ /0/0//0/0/0/ /0/0/0 

 

 0/0انمبفٛخ : /

 ف : انٕصمزشٔفٓب : انشٔ٘ انمبف / األن

 

يٍ يظبْش االرغبق ٔاالَغدبو فٙ انُص : زشٔف انؼطف ، زشٔف اندش ، انعًبئش ، زشٔف انُفٙ   .6

 ، خشٔف انششغ ...

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انٕظؼٛخ 

 انًغزٓذفخ

 

 

ب َكَغجَْذ أَْٚ لبل هللا رؼبنٗ: )  ثّبَٛخ:انٕظؼٛخ ان      ًَ اْنجَْسِش ثِ َٔ َش اْنفََغبدُ فِٙ اْنجَّشِ  َٓ ُٓى ثَْؼَط َظ ِذ٘ انَُّبِط ِنُِٛزٚمَ

 ٌَ ُْٓى َْٚشِخؼُٕ هُٕا نَؼَهَّ ًِ    41ٔوانشّ ( انَِّز٘ َػ

 كًب صانذ لالع انؼشة ٔانًغهًٍٛ، ٔاَطفأ صٛزٓى ششل ب ٔيغشث ب. فُسٍ َؼٛش ػهٗ َعًزٓى.     

. ٔػهّٛ األػذاء ٚ    ّٙ ّٙ ٔاألَذنغ زشثصٌٕ ثُب زبٔل ْزا يب سصذَبِ خالل انؼبو نًدزًؼٍٛ يخزهفٍٛ، انؼجّبع

ف ب يكزغجبرك انهّغّٕٚخ. ) ذَ نًغزمجم ٔاػذ، يٕظًّ  كهًخ(  120أٌ رُمؼِّ

 

 

ى يكبسو األخالق "ـ    :يمذيـخ ًّ  لبل انّشعٕل صهّٗ ػهّٛ ٔعهّى: " إًَّب ثؼثذ ألر

ّٙ ٔلذ دسعُبِـ   :ػشض  انفغبد ربسٚخ

 ق...()ركغٛش، شغت، ال أخال انفغبد ٚزٕافذ ػهٗ ثبَٕٚزُب ـ           

 يدًٕػخ َصبئر ٔرٕخٛٓبد ٔرؼهًٛبدـ            

ّٙ فٙ زشو انًؤّعغبد انزّشثّٕٚخ يغؤٔنّٛخ اندًٛغـ   :  خبرًخ  .لعٛخ االَضالق األخالل

 

خًبنٛخ  / / انًالءيخ يغ انٕظؼٛخ / عاليخ انهّغخ / انًكزغجبد رٕظٛف انًُّػ انًُبعت يهسٕظخ:

 كهًخ.120 / ٔانزّٕظٛف ثًب فّٛ انؼشض
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