
معهد هنريطة صولد وزارة الّتربية والّتعليم  
مركز امتحانات البچروت الّسكرتارّية الّتربوّية 

الّتفتيش على موضوع الّلغة العربّية
في المدارس الّثانوّية العربّية

نموذج إجابات المتحان "الّلغة العربّية"، رقم 20381، نموذج مالَءم، حتساڤ-براك، آب 2017
דגם תשובות לבחינת "ערבית לערבים", מס' 20381, שאלון מותאם, חצב־ברק, אוגוסט 2017

عند تقويم األسئلة، ُيرجى االلتفات إلى ما يلي:
اإلجابات الواردة في هذا الّنموذج هي أمثلة إلجابات تالئم المطلوب في الّسؤال، وتتوافق مع مستويات الّطالب المتوّقعة.  -

ح أّنها صحيحة، ُيمنح  إذا كتب الّطالب إجابة لم ترد في الّنموذج لكّن مضمونها يالئم المطلوب في الّسؤال، ورأى المصحِّ  -
الّطالب كامل الّدرجات.

ح الكبير، وبالّتالي تقويمها وفحص مالءمتها  الّتفتيش أو المصحِّ الّطالب إجابة مبتكرة "أصلّية"، يمكن استشارة  إذا كتب   -
للمطلوب.

  
الفصل األّول:  فهم المقروء والّتعبير

فهم المقروء
على الّطالب أن يجيب عن جميع األسئلة 1-7، وعن أحد الّسؤالين 8-9 الّتي تلي الّنّص.

على الّطالب أن يكتب معنى كّل مّما يلي معتمًدا على الّسياق في الّنّص:  .1 
 ابتكار - اختراع.

غير متيّسرة - غير موجودة، ليست متوّفرة.

على الّطالب أن يشرح بلغته لماذا لجأ اإلنسان إلى تخزين طعامه حسب الفقرة األولى:  .2
ألّنه مهما حاول واجتهد في الّزراعة فلن يستطيع أن يحصَل على كّل ما تشتهي نفسه من حبوب وفاكهة إّل في مواسمها.  

   
على الّطالب أن يبّين بلغته الحقيقة الّتي أّكدها الباحثون حسب الفقرة الّثالثة:  .3

أّكد الباحثون أّن كثيًرا من الّشعوب القديمة احتفظت بطعامها بواسطة تخزينه.  

على الّطالب أن يبّين بلغته اثنين من الّتغييرات الّتي أحدثها اكتشاف علبة الّصفيح على حياة اإلنسان حسب الفقرة الّسادسة،   .4
مثل:

لم يعد اإلنسان مقّيًدا في حركته.   -  
أصبح قادًرا على البقاء في مكان واحٍد فترة أطول، وإن كان المكان خالًيا من الّطعام.  -  

أصبحت اكتشافاته الجغرافّية كثيرة وغير محدودة بسبب قدرته على امتالك الّطعام وتخزينه.  -  
أصبح بإمكان اإلنسان أن يسافر لمّدة طويلة، وفي رحالٍت طويلة األمد.  -  

لم يعد ازدياد الّسّكان في المدن مرتبًطا بكّمّية الغذاء الموجودة فيها.  -  
أصبح بإمكان اإلنسان أن ينقل طعامه بطريقة آمنة ومريحة.  -  

 
اإلجابة: ج.   .5
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على الّطالب أن يبّين بلغته ما الّذي أّدى إلى تغّير شكل المعّلبات معتمًدا على الفقرة الّثامنة:  .6
ظهور عالمات الّصدأ أو الّثقوب على هذه المعّلبات، والّتشّوه الّذي يظهر عليها بسبب الّنقل أو الّتخزين أو الّتعقيم.  

على الّطالب أن يبّين كيف يرتبط عنوان الّنّص بمضمونه:   .7
يتناول الّنّص تجارب الّشعوب القديمة كالمصرّيين والهنود وأهل الّسودان، والّشعوب الحديثة كالفرنسّيين في حفظ الّطعام   
وتخزينه خالل مّدة زمنّية طويلة، وقد تنّوعت وتعّددت طرق حفظ الّطعام كالّتجفيف والّتجميد والّطبخ حّتى انتهت بابتكار 

علبة الّصفيح.

على الّطالب أن يكتب بلغته الفكرة المركزّية في الفقرة الّثانية:  .8
استعملت الّشعوب قديًما طرًقا مختلفة لحفظ الّطعام وتخزينه، انتهت بابتكار علبة الّصفيح.    

على الّطالب أن يلّخص بلغته الفقرة الّرابعة بما ل يزيد عن ثالثة أسطر:    .9
م نابليون بونابرت مكافأة مالّية لمن يخترع طريقة لحفظ الّطعام، وقد تنافس الكثير من  نشأت فكرة علبة الّصفيح عندما َقدَّ  

صانعي الخبز وغيرهم لمّدة اثنتي عشرة سنة حّتى فاز بها "أبيرت".
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الّتعبير
على الّطالب أن يكتب في أحد الموضوعين 10-11 )ما يقارب 20 سطًرا(.

عند تقدير اإلنشاء تؤخذ بعين العتبار الّتوجيهات الّتالية:
المضمون:

اللتزام بموضوع الكتابة وعدم الخروج عنه.  -
مراعاة "المتلّقي" في عرض األفكار واآلراء والمشاعر.  -
أن يعكس المضمون معرفة واسعة وغًنى في األفكار.  -

أن يكون المضمون مفّصاًل يعّبر عن وجهات نظر مختلفة مع الّتعليل.  -
أن يكون في المضمون "أصالة"، أي يعّبر عن وجهة نظر شخصّية.  -

المبنى:
ا ومالئًما لنوع الكتابة والموضوع.   أن يكون المبنى منطقّيً  -

أن يكون هناك ترابط منطقّي وتماسك بين الجمل والفقرات واألفكار وأقسام الموضوع.   -
المختلفة: بداية - صلب الموضوع - نهاية.  

عرض الموضوع: أن يكون الموضوع مكتوًبا بصورة منّظمة ومرّتبة من ناحية الّشكل.   -
)فصل بين الكلمات والفقرات والعنوان والّنّص(.  

وضوح الخّط: أن يكون الخّط واضًحا ومقروًءا.  -

الّلغة واألسلوب:
الّثروة الّلغوّية: أن يعكس اإلنشاء غًنى لغوّيًا ودّقة في استعمال األلفاظ والّتعابير.  -

المبنى الّنحوّي: مراعاة عالمات اإلعراب، استخدام صحيح لحروف وكلمات الّربط، مالءمة نحوّية   -
)في الجنس، العدد، الّتعريف، الّتنكير(.  

استخدام صحيح لعالمات الّترقيم )الّنقطة، عالمة الستفهام، الفاصلة، الّنقطتان قبل الّتفصيل، الهاللن . . .(.  -

اإلمالء الّصحيح:
تجّنب األخطاء اإلمالئّية )مثل كتابة الهمزة، الّتاء المفتوحة والمربوطة، األلف المقصورة والممدودة(.  -

الوسائل األسلوبّية البالغّية:
استخدام المستويات الّلغوّية الّتي تتالءم مع موضوع الكتابة.  -

أن يستخدم الّطالب الوسائل واألساليب البالغّية المختلفة والمالئمة لنوع الكتابة.  -
)المحّسنات الّلفظّية: الجناس، الّطباق، الّسجع. المحّسنات البيانّية: الّتشبيه، الستعارة، الكناية(.  
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الفصل الّثاني:  القواعد
على الّطالب أن يجيب عن جميع األسئلة 17-12.  

ا: على الّطالب أن يعرب الجملة الواردة في الّسؤال إعراًبا تاّمً  .12

فعل ماٍض مبنّي على الفتح الّظاهر. حفظ: 
فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الّضّمة الّظاهرة، وهو مضاف. سّكان: 

مضاف إليه مجرور، وعالمة جّره الكسرة الّظاهرة. المناطق: 
نعت مجرور، وعالمة جّره الكسرة الّظاهرة. الباردة: 

مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الّظاهرة. الّطعام: 
حرف جّر. في: 

اسم مجرور، وعالمة جّره الكسرة الّظاهرة، وهو مضاف.  جوف: 
مضاف إليه مجرور، وعالمة جّره الكسرة الّظاهرة.  األرض: 

على الّطالب أن يضبط جميع الكلمات في الّنّص المعطى بالّشكل الّتاّم:   .13

َتْصنيِع  َمَع  التَّعاُمِل  َة  َكْيِفيَّ َتِصُف  الّتي  ُة  اْلَعَمِليَّ َوِهَي  اْلِغذاِء"،  ِإنَّ "َسالَمَة   

ِة اإْلْنساِن.  َوَتْخزيِن اْلِغذاِء، َأْمٌر َضروِريٌّ َيِجُب اْلْلِتزاُم ِبِه ِلْلِحفاِظ َعلى ِصحَّ
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على الّطالب أن يستخرج ثالثة أسماء معربة مرفوعة، ثّم يبّين سبب الّرفع وعالمته في كّل منها:   .14

 
عالمة الّرفعسبب الّرفعاالسم المعرب المرفوع

الّضّمةنائب فاعلتجفيُفُ 

اإلنساُن 
القديُم

اسم كان 
نعت

الّضّمة
الّضّمة

الّتجارُب
قروٌن
علبُة

بدل
فاعل

نائب فاعل

الّضّمة
ن الّضّمة وهو منوَّ

الّضّمة

 الباحثون
ذوو

فاعل 
نعت

الواو )جمع مذّكر سالم(
الواو )من األسماء الخمسة(

المعّلباُت
قليٌل

فاعل
مبتدأ مؤّخر

الّضّمة
ن الّضّمة وهو منوَّ
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على الّطالب أن يستخرج ثالثة أسماء معربة مجرورة، ثّم يبّين سبب الجّر وعالمته في كّل منها:      .15 

عالمة الجّرسبب الجّراالسم المعرب المجرور
حفظ

الّطعام
بواسطة )واسطة(
تثليجه )تثليج(

الّشعوب
الغابرة

المناطق
الباردة 

مضاف إليه
مضاف إليه 
اسم مجرور 
مضاف إليه 
مضاف إليه

نعت
اسم مجرور

نعت

الكسرة
الكسرة
الكسرة
الكسرة
الكسرة
الكسرة
الكسرة
الكسرة

نجاح
علبة

الّصفيح
إحكام

إغالقها )إغالق(
حجزها )حجز(

الّتأثيرات
الجّوّية

الخارجّية

مضاف إليه
مضاف إليه 
مضاف إليه 
اسم مجرور 
مضاف إليه 

اسم معطوف
اسم مجرور 

نعت
نعت

الكسرة
الكسرة
الكسرة
الكسرة
الكسرة
الكسرة
الكسرة
الكسرة
الكسرة

موقفين
متباينين
استخدام

علب
الّصفيح

اسم مجرور 
نعت

اسم مجرور
مضاف إليه
مضاف إليه

الياء )ألّنه مثّنى(
الياء )ألّنه مثّنى(

الكسرة
الكسرة
الكسرة

على الّطالب أن يستخرج من الجملتين الّلتين في الّسؤال مصدًرا واسم فاعل واسم مفعول:    .16 
فضل، ابتكار، الّتنافس، اكتشاف، حفظ، الّطعام، ذوق، اإلغالق مصدر

القائد، صانعي، ُمعّدي، ُمبتكري، المستهِلكاسم فاعل
مكافأة، معلَّب، موضوع، ُمحكمة اسم مفعول

  
على الّطالب أن يصوغ ثالثة من األفعال الواردة بين قوسين حسب المطلوب مراعًيا الّضمير في كّل منها:  .17

َن،   َيْنَهِزم.  َيْسُكُن،   َتْخَتِلُف،   حاَوَل،   َيْسَتْخِرَج،   َخزَّ
حقوق الّطبع محفوظة لدولة إسرائيل.

الّنسخ أو الّنشر ممنوعان إّل بإذن من وزارة الّتربية والّتعليم.


