
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، شتاء 2022
דגם תשובות לבחינת "ערבית לערבים", מס' 20381, חורף תשפ"ב

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

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

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

مالءمتها للمطلوب.
  

الفصل األّول:  فهم المقروء والّتعبير
فهم المقروء

على الّطالب أن يجيب عن عدد أسئلة كما يشاء من األسئلة 1-9، لكن مجموع الّدرجات الّتي يستطيع تجميعها لن 
يزيد عن 40.

على الّطالب أن يوّضح بلغته، معتمًدا على األسطر 1-6، الّدور الّذي لعبته األلوان على مّر الّتاريخ في حياة الّناس؛ فقد   .1
اقترنت بالعادات والّطقوس بسبب قدرتها على اإلثارة أو بعث الهدوء ...  

 
على الّطالب أن يبّين بلغته األمر الّذي يبدو غريًبا ومستهجًنا، بحسب األسطر 15-19: اعتماد الّلون الّزهرّي للّصبيان.   .2

اإلجابة "ب".  .3

على الّطالب أن يبّين بلغته معنى اثنين من الّتعابير َو/أو المفردات، حسب الّسياق في الّنّص:  .4
الّترويج )الّسطر 16(: إشاعة، تسويق، نشر، إشهار.   -  
عكس الّتّيار )الّسطر 20(: مخالف، مناقض، مغاير.  -  

ِسمات األلوان )الّسطر 41(: صفات/ ميزات األلوان.  -  

تجّليات )الّسطر 8 في الّنّص المرافق(:  مظاهر، انعكاسات.  -  

على الّطالب أن يختار لوًنا أو ألواًنا لإلعالن ويعّلل اختياره مستعيًنا باألسطر 28-34 من الّنّص األساسّي.  .5
  للمصّحح: تقبل كّل إجابة منطقّية معّللة.

على الّطالب أن يقاِرن بلغته بين داللة كّل من الّلونين؛ األبيض واألسود، على مدار تاريخ البشرّية، معتمًدا على الّنّص   .6
المرافق؛ اعُتبر هذان الّلونان لونين نقيضين وُنظر إليهما كضّدين بما يحمل كّل منهما من دالالت ورموز.

مفيد  مثاًل،  البنفسجّي،  فالّلون  والجسدّية؛  الّنفسّية  العالجات  األلوان على  من  اثنين  تأثير  يبّين  أن  الّطالب  على   .7
للّصداع الّنصفّي ... 
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على الّطالب أن يبّين بلغته الفكرة الّتي يطرحها عنترة من خالل بيت الّشعر الوارد في نهاية الّنّص المرافق وهي: أّن   .8
الّلون األسود ال يعكس شخصّية وصفات عنترة؛ فبيض أفعاله وكرم أخالقه يمحوان هذا الّسواد الّذي يعّيره به األعداء، 

ويعيب عليهم ذلك.

على الّطالب أن يكتب بلغته الفكرة المركزّية الواردة في األسطر 7-14 من الّنّص األساسّي: اعتماد الّلون األبيض   .9
للجنسين قبل الحرب العالمّية األولى، وبعد ذلك اعتماد الّلون الّزهرّي للّذكور واألزرق لإلناث. 

     /يتبع في صفحة 3/



דגם תשובות, ערבית לערבים, חורף תשפ"ב, מס' 20381- 3 -
نموذج إجابات، الّلغة العربّية، شتاء 2022، رقم 20381

الّتعبير
على الّطالب أن يكتب في أحد الموضوعين 10-11 )ما يقارب 20 سطًرا(.

عند تقدير اإلنشاء تؤخذ بعين االعتبار الّتوجيهات الّتالية:
المضمون:

االلتزام 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 االستفهام، الفاصلة، الّنقطتان قبل الّتفصيل، الهالالن . . .(.  -

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، االستعارة، الكناية(.  
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الفصل الّثاني:  القواعد
على الّطالب أن يجيب عن الّسؤالين 13-12.  

ا. بإمكانه أن يعرب أكثر من سبع  على الّطالب أن يعرب سبًعا من الكلمات الّتي ُخّط تحتها في الجمل إعراًبا تاّمً  .12

كلمات، لكن سوف تحتَسب الكلمات الّسبع الّصحيحة فقط.  

فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الّضّمة المقّدرة على الواو للّثقل. يبدو:    
فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الّضّمة الّظاهرة. األمر:     

لكّن - حرف مشّبه باألفعال مبنّي على الفتح. الهاء - ضمير مّتصل مبنّي على الّضّم، في محّل نصب  لكّنه: 
اسم "لكّن". 

خبر "لكّن" مرفوع، وعالمة رفعه الّضّمة، وهو منّون. حقيقة:    
نعت ِلـ " حقيقة" مرفوع، وعالمة رفعه الّضّمة، وهو منّون. تاريخّية:    

مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الّضّمة الّظاهرة. الّلون:    
خبر المبتدأ )الّلون( مرفوع، وعالمة رفعه الّضّمة الّظاهرة، وهو مضاف. أداة:       

مضاف إليه مجرور، وعالمة جّره الكسرة الّظاهرة، وهو منّون. تواصل:    
نعت ِلـ "أداة" مرفوع، وعالمة رفعه الّضّمة، وهو منّون.  مرتبطة:    

بالّتأثيرات: الباء - حرف جّر مبنّي على الكسر، الّتأثيرات - اسم مجرور بحرف الجّر، وعالمة جّره الكسرة 
الّظاهرة.

نعت ِلـ "الّتأثيرات" مجرور ، وعالمة جّره الكسرة الّظاهرة. الّدينّية:    
الواو- حرف عطف مبنّي على الفتح، الّثقافّية: اسم معطوف مجرور ، وعالمة جّره الكسرة الّظاهرة. والّثقافّية:     

نائب فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الّضّمة الّظاهرة. الّلون:    
نعت ِلـ "الّلون" مرفوع، وعالمة رفعه الّضّمة الّظاهرة. األحمر:     

مفعول به )ثاٍن( منصوب، وعالمة نصبه الفتحة، وهو منّون. سائًدا:    
يمّد -  فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الّضّمة الّظاهرة، الفاعل - ضمير مستتر تقديره "هو"،  يمّدنا:     

الـ "نا" -  ضمير مّتصل مبنّي في محّل نصب مفعول به.    
خبر "ليس" )مقّدم( منصوب، وعالمة نصبه الفتحة، وهو منّون.  غريًبا:     

رأي - اسم "أّن" )مؤّخر( منصوب، وعالمة نصبه الفتحة، وهو مضاف. الهاء - ضمير مّتصل مبنّي  رأيه:  
في محّل جّر باإلضافة. 

نعت ِلـ "رأيه" منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الّظاهرة.  الخاّص:    
مفعول فيه، ظرف مكان منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الّظاهرة. حول:    
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دة الّتي ُخطَّ تحتها في الّنّص.  بإمكان الّطالب أن يشكل  على الّطالب أن يشكل أواخر عشر من الكلمات المشدَّ  .13

أكثر من عشر كلمات، لكن سوف ُتحتَسب الكلمات العشر الّصحيحة فقط.

يدخل هذان الّلونان في تفاصيَل كثيرٍة في هذه الحياة؛ فأحدهما كناية عن الّنور، واآلخر   

يعكس غياَب الّنور. ثّم إّن جميَع ألوان الّطيف مكّونٌة من الّلون األبيِض؛ بينما يمتّص 

الّلون األسود جميع  األلوان األخرى. لطالما اعُتبر األبيُض واألسود لونين نقيضين، وُنظر 

إليهما كضّدين؛ فاألبيض هو ألواُن قوس قزح عندما تجتمع، واألسود هو لون واحد مسيطر، 

معروٌف بأّنه يمتّص سائر األلواِن، أو يكون حيث ينعدم الّضوُء نفُسُه. ولقد رمز هذان 

الّلونان، على مدار الّتاريخ المعروف للبشرّية بكّل ما فيها ِمَن الّثقافاِت والحضارات، إلى 

أمور ودالالٍت متعّددٍة.
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على الّطالب أن يجيب عن ثالثة من األسئلة 17-14.
انتبه:  في كّل سؤال من ثالثة األسئلة الّتي يجيب الّطالب عنها، بإمكانه اإلجابة عن أكثر من المطلوب، وسوف ُيحتَسب 

عدد الكلمات المطلوبة الّصحيحة فقط.

دة الّتي ُخطَّ تحتها:  على الّطالب أن يبّين سبب الجّر وعالمته في خمسة من األسماء المجرورة المشدَّ  .14

  
عالمة جّرهسبب جّرهاالسم المجرور

الكسرة، وهو منّونمضاف إليهمكان

الكسرة، وهو منّونمضاف إليهلون

الكسرةاسم مجرور بحرف الجّر )في(، وهو مضافذوق

الياء ألّنه جمع مذّكر سالممضاف إليهالمشاهدين

الفتحة بدل الكسرة ألّنه ممنوع من الّصرفاسم مجرور بحرف الجّر )في(مراحل

الكسرة، وهو منّوننعتمختلفة

الكسرةاسم مجرور بحرف الجّر )من(الّتاريخ

الكسرةنعتالبشرّي

الكسرةاسم معطوفاالحتفاالت

الكسرةاسم معطوفالعالجات

الكسرةنعتالّنفسّية

الكسرة المقّدرة على الياء المحذوفةاسم معطوفومعاٍن

 
على الّطالب  أن يدخل كان أو إحدى أخواتها على ثالث من الجمل، ثّم يجري الّتغييرات الاّلزمة في كّل جملة مع  .15

الّشكل الّتاّم:      
كان األصفُر لوَن االحتفاِل بالّربيِع.  -  

، داللٌة على جنِس المولود. ِكان لّلونيِن؛ األزرِق والّزهريِّ  -  
كان صانعو المالبِس سائرين َمَع الّتّيار.  -  

كانت األلواُن في مجاِل العالِج والّطّب مفيدًة.  -  
كان جميُع األطفال منهمكين في األلعاِب اإللكترونّيِة.   -  

كانت العائالُت نفُسها مستفيدًة من المالبس مع والدة أطفال جدد.  -  
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على الّطالب أن يستخرج الفعل أو المصدر من ثالث جمل، ويضعه في المكان المناسب في الجدول،   .16

ثّم يكمل الكلمات الّناقصة في الجدول مع الّشكل:  
 

الوزن الّصرفّي للفعلالفعلالمصدر

ِاْفَتَعَلِاْقَتَرَنِاْقِتران

َأْفَعَلَأثاَرإثاِرة

َتفاَعَلَتواَصَلَتواُصل

َفَعَلَنَشَرَنْشر

َمَتْضخيم َلَضخَّ َفعَّ

ِاْسَتْفَعَلِاْسَتفاَدِاْسِتفاَدة

   
على الّطالب أن يكتب ثالثة من األعداد الواردة في الجمل بالكلمات، ثّم يصوغ معدود كّل منها ويشكل العدد   .17

ا: والمعدود شكاًل تاّمً
 

العدد والمعدود مع الّشكل الّتاّم
 َسْبَعُة َأْطياٍف

َثماِنيَة عَشَر عاًما  

اْلَقْرِن العشريَن

ٍت ِستُّ َمَجالَّ

 ِاْثَنْي َعَشَر َمقااًل

 َثالثًة َوِعْشريَن ِخّريًجا

ِتْسَع ِخّريجاٍت

حقوق الّطبع محفوظة لدولة إسرائيل.
الّنسخ أو الّنشر ممنوعان إاّل بإذن من وزارة الّتربية والّتعليم.


