
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"، الموعد "ب"، رقم 20381، صيف 2022
דגם תשובות לבחינת "ערבית לערבים", מועד ב, מס' 20381, קיץ תשפ"ב

عند تقويم األسئلة، ُيرجى االلتفات إلى ما يلي:
ب  لاّ الطاّ ؤال، وتتوافق مع مستويات  الساّ المطلوب في  أمثلة إلجابات تلئم  الناّموذج هي  الواردة في هذا  اإلجابات   -

المتوقاّعة.
ح أناّها صحيحة،  ؤال، ورأى المصحِّ ب إجابة لم ترد في الناّموذج لكناّ مضمونها يلئم المطلوب في الساّ لاّ إذا كتب الطاّ  -

رجات. ب كامل الداّ لاّ ُيمنح الطاّ
الي تقويمها وفحص  ح الكبير، وبالتاّ التاّفتيش أو المصحِّ ب إجابة مبتكرة "أصلياّة"، يمكن استشارة  لاّ إذا كتب الطاّ  -

ملءمتها للمطلوب.
  

الفصل األّول:  فهم المقروء والّتعبير
فهم المقروء

رجات الاّتي يستطيعون تجميعها لن  ب أن يجيبوا عن عدد أسئلة كما يشاؤون من األسئلة 1-9، لكن مجموع الداّ لاّ على الطاّ
يزيد عن 40.

الفرنسياّ  والمختِرع  الهيثم"  "ابن  العربياّ  العاِلم  من  كلاّ  أناّ   ،3-1 األسطر  بحسب  بلغتهم،  يبيِّنوا  أن  ب  لاّ الطاّ على   .1
ًرا هائًل وجذرياًّا في مجال التاّصوير.   "نيبس"، لم يتخياّل أناّ اختراعهما سُيحدث تطواّ

 
ر صناعة التاّصوير، بحسب األسطر 4-12؛ إذ اعُتبر التاّصوير في المرحلة  ب أن يبيِّنوا بلغتهم مراحل تطواّ لاّ على الطاّ  .2
من  محدوًدا  عدًدا  تستوعب  أفلم  من خلل  اآلالت  رت  تطواّ ثماّ  المحترفين،  على  مقصوًرا  ًدا  معقاّ اختراًعا  األولى 
ور، ثماّ  ة تلتقط مئات الصاّ ر عن بعد كبير )كيلومتر(، ثماّ كاميرات رقمياّ دة بعدسات تصواّ ور، ثماّ إلى آالت مزواّ الصاّ

ائرة الاّتي أحدثت تغييًرا جذرياًّا في مجال التاّصوير.  الكاميرات الطاّ

ب أن يبيِّنوا بلغتهم معنى اثنين من التاّعابير َو/أو المفردات: لاّ على الطاّ  .3
طران 17-18( = ترك، ابتعد، تخلاّى. َعَزَف َعن )الساّ  -       

ا، مبالغ فيه. طر 22( = كبير جداًّ ُمفِرٌط )الساّ   -  
طر 24( =  مقصور على، محصور ِبـ.  َحْصِريٌّ )الساّ   -  

اإلجابة "جـ".  .4
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سريع  بشكل  كياّة  الذاّ الهواتف  عدسات  ر  تطواّ في  يرى  ألناّه  متشائًما:  الكاتب  يبدو  لماذا  يبيِّنوا  أن  ب  لاّ الطاّ على   .5
مفاجآت قد تجعل المستقبل غامًضا.

س،  ب أن يبيِّنوا بلغتهم، من خلل األسطر 9-12، الُبعد العسكرياّ الاّذي من أهدافه تأمين الحدود والتاّجساّ لاّ على الطاّ  .6
ينمائياّة، والُبعد االجتماعياّ المتاح للجميع في المتاجر. والُبعد الفناّياّ في األعمال الساّ

ر التاّصوير على الحالتين؛ الناّفسياّة واالجتماعياّة لدى البشر: يقترن  ة لتطواّ لبياّ ب أن يبيِّنوا بلغتهم اآلثار الساّ لاّ على الطاّ  .7
، واألثر االجتماعياّ المتمثاّل في غياب المعايير  خصياّ ة في التاّصوير الشاّ غبة المستمراّ ات والراّ األثر الناّفسياّ بتمجيد الذاّ
ائعات واألخبار المغلوطة  ي الشاّ ى إلى تفشاّ ا أداّ ة والتاّجاوب اإلنسانياّ - االجتماعياّ مع األحداث المحيطة؛ مماّ األخلقياّ

والقدرة على تزييف الحقائق بسهولة.

ات: َمن يجيب  خصياّ تمجيًدا للذاّ ة في التاّصوير الشاّ غبة المستمراّ ب أن يبيِّنوا رأيهم في اعتبار الكاتب الراّ لاّ على الطاّ  .8
ريقة  خص ال يملك الثاّقة بالناّفس، ويحاول بهذه الطاّ ة تدلاّ على أناّ هذا الشاّ غبة المستمراّ نعم، يكون التاّعليل: هذه الراّ

لفت األنظار إليه.
ه مقبول؛ فإناّه يدلاّ على اعتداد في الناّفس، ومحباّة  ات إذا لم يزد عن حداّ َمن يجيب ال، يكون التاّعليل: تمجيد الذاّ  

غبة في تخليد اللاّحظات الجميلة في الحياة. الناّفس والراّ
لة.  ح: ُتقبل كلاّ إجابة أخرى معلاّ ملحظة للمصحِّ  

صوا بلغتهم الّنّص المرافق بما ال يزيد عن ثلثة أسطر. ب أن يلخِّ لاّ على الطاّ  .9
ور؛ فولاّدت الحاجة إلى  ت إلى عرض المزيد من الصاّ ات التاّواصل أداّ نوا في التاّلخيص أناّ زيادة منصاّ ب أن يبياّ لاّ على الطاّ  
ورة بحسب رؤيته  ل الصاّ ر الحقيقياّ هو َمن يحواّ تحسين قدرة كاميرات الهواتف، وفاقت آالت التاّصوير أداًء. والمصواّ

ماسرة. ور بعيًدا عن صاالت العرض والساّ ياّة. وقد وفاّرت وسائل التاّواصل القدرة الفورياّة على نشر الصاّ إلى صورة فناّ
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الّتعبير
ب أن يكتبوا في أحد الموضوعين 10-11 )ما يقارب 20 سطًرا(. لاّ على الطاّ

الية: عند تقدير اإلنشاء تؤخذ بعين االعتبار التاّوجيهات التاّ
المضمون:

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

ًل يعباّر عن وجهات نظر مختلفة مع التاّعليل. أن يكون المضمون مفصاّ  -
أن يكون في المضمون "أصالة"، أي يعباّر عن وجهة نظر شخصياّة.  -

المبنى:
ا وملئًما لنوع الكتابة والموضوع.   أن يكون المبنى منطقياًّ  -

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

كل.  مة ومرتاّبة من ناحية الشاّ عرض الموضوع: أن يكون الموضوع مكتوًبا بصورة منظاّ  -
.) )فصل بين الكلمات والفقرات والعنوان والناّصاّ  

: أن يكون الخطاّ واضًحا ومقروًءا. وضوح الخطاّ  -

الّلغة واألسلوب:
الثاّروة اللاّغوياّة: أن يعكس اإلنشاء غًنى لغوياًّا ودقاّة في استعمال األلفاظ والتاّعابير.  -

بط، ملءمة نحوياّة  : مراعاة علمات اإلعراب، استخدام صحيح لحروف وكلمات الراّ المبنى الناّحوياّ  -
)في الجنس، العدد، التاّعريف، التاّنكير(.  

استخدام صحيح لعلمات التاّرقيم )الناّقطة، علمة االستفهام، الفاصلة، الناّقطتان قبل التاّفصيل، الهلالن . . .(.  -

اإلمالء الّصحيح:
اء المفتوحة والمربوطة، األلف المقصورة والممدودة(. تجناّب األخطاء اإلملئياّة )مثل كتابة الهمزة، التاّ  -

الوسائل األسلوبّية البالغّية:
استخدام المستويات اللاّغوياّة الاّتي تتلءم مع موضوع الكتابة.  -

ة المختلفة والملئمة لنوع الكتابة. الب الوسائل واألساليب البلغياّ أن يستخدم الطاّ  -
نات البيانياّة: التاّشبيه، االستعارة، الكناية(. جع. المحساّ باق، الساّ نات اللاّفظياّة: الجناس، الطاّ )المحساّ  
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الفصل الّثاني:  القواعد
ؤالين 13-12.   ب أن يجيبوا عن الساّ لاّ على الطاّ

.  بإمكانهم أن  دة الاّتي ُخطَّ تحتها في الناّصاّ كل أواخر عشر من الكلمات المشدَّ ب أن يضِبطوا بالشاّ لاّ على الطاّ  .12

حيحة فقط. يشكلوا أكثر من عشر كلمات، لكن سوف ُتحتَسب الكلمات العشر الصاّ

ائرِة، فاتحًة، َوَبَدِت، المسألُة،  ُر، التاّصويِر، تغييراٍت، جذرياًّة، التاّقاليِد، ظهوُر، الطاّ التاّطواّ  

مرتبطًة، ومسائَل، عسكرياٍّة، الكاميراُت، المتاجِر، كلِِّهم.

ا. بإمكانهم أن يعربوا  دة الاّتي ُخطَّ تحتها في الجمل إعراًبا تاماًّ ب أن يعربوا سبًعا من الكلمات المشدَّ لاّ على الطاّ  .13

حيحة فقط.   بع الصاّ أكثر من سبع كلمات، لكن سوف تحتَسب الكلمات الساّ  
اهرة على آخره، وهو مضاف. ة الظاّ ماّ اسم أصبح مرفوع، وعلمة رفعه الضاّ فكرُة: 

اهرة على آخره. ه الكسرة الظاّ مضاف إليه مجرور، وعلمة جراّ نافِس:  التاّ
اهرة على آخره.  ه الكسرة الظاّ نعت مجرور، وعلمة جراّ  : األساسياّ

اهرة على آخره، وهو مضاف. ظرف منصوب، وعلمة نصبه الفتحة الظاّ بين: 
ن. اهرة على آخره، وهو منواّ خبر أصبح منصوب، وعلمة نصبه الفتحة الظاّ قائمًة: 

اهرة على آخره، وهو مضاف. والهاء - ضمير متاّصل مبنياّ في  ه الكسرة الظاّ توكيد مجرور، وعلمة جراّ نفِسِه: 
محل جراّ مضاف إليه.

اهرة على آخره، وهو مضاف. ة الظاّ ماّ فاعل مرفوع، وعلمة رفعه الضاّ بعُض:  
اسم إناّ منصوب، وعلمة نصبه الياء ألناّه مثناّى. ضرَرْين: 

ن. اهرة على آخره، وهو منواّ ه الكسرة الظاّ نعت مجرور، وعلمة جراّ اعتيادياّة: 
اهرة على آخره. اسم لعلاّ منصوب، وعلمة نصبه الفتحة الظاّ مهنَة:  
اهرة على آخره. ه الكسرة الظاّ مضاف إليه مجرور، وعلمة جراّ الممارسة: 

اهرة على آخره. فعل ماٍض مبنياّ على الفتحة الظاّ ر:   تطواّ
م - للتاّعليل ، يحافظ - فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جواًزا بعد الم التاّعليل، وعلمة نصبه  اللاّ ليحافظ: 

اهرة على آخره.  الفتحة الظاّ
اهرة على آخره، وهو مضاف.  ه الكسرة الظاّ اسم مجرور، وعلمة جراّ ملمح: 
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ب أن يجيبوا عن ثلثة من األسئلة 17-14. لاّ على الطاّ

يغة  ب أن يكتبوا ثالثة من األعداد الواردة في الجمل بالكلمات، ثماّ يكتبوا معدود كلاّ منها بالصاّ لاّ على الطاّ  .14

: اماّ كل التاّ الملئمة، ويضبطوا العدد والمعدود بالشاّ
  

العدد والمعدود مع الّشكل الّتاّم
ستَّ عْشرَة صورًة 

مئِة متٍر

َة عَشَر عاَم ألٍف وثمانمئٍة وستاّ

ثلثِة آثاٍر

اثني عَشَر مصنًعا

ثماٍن وعشريَن شركًة

 
نوا سبب الجزم وعالمته في كلاّ منها: ب أن يستخرجوا ثالثة أفعال مضارعة مجزومة، ثماّ يبيِّ لاّ على الطاّ  .15

 
عالمة جزمه سبب جزمهالفعل المضارع المجزوم

اكَنينمسبوق بحرف جزم - لم يتوقاّع ك بالكسرة لمنع التقاء الساّ كون، حرِّ الساّ

كونمسبوق بحرف جزم - الم األمرتتاّبع الساّ

حذف حرف العلاّة من آخره مسبوق بحرف جزم - ال الناّاهية تْسَع

كونمسبوق بحرف جزم - الم األمرتكن الساّ

حذف الناّونمسبوق بحرف جزم - ال الناّاهيةتبالغوا
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نوا فعل كلاّ منها: ب أن يستخرجوا اسَمْي فاعل، واسَمْي مفعول، ثماّ يبيِّ لاّ على الطاّ  .16

 
فعلهاسم المفعولفعلهاسم الفاعل

َحَمَلالَمْحمولةمضىالماِضية

ِاْسَتْقَبَلالُمسَتْقَبلَصنََّعمصنِّعي

َغِلَطالَمغلوطةَعلعاِلية

َثبََّتالُمَثبَّتةَأحاَطالُمحيطة

َرالُمَسيَّرةغُمَضغاِمًضا َسيَّ

ِاْرَتَفَعالُمرَتِفعة

ائعات شاَعالشاّ

ائرات طاَرالطاّ

َتساَرَعالُمَتساِرعة

مير  من والضاّ ، حسب المطلوب بين هلَلْين، مع مراعاة الزاّ ب أن يصوغوا ثالثة من األفعال الواردة في الناّصاّ لاّ على الطاّ  .17

في كلاّ منها، ثماّ يشكلوها:   
-  َيَتَطلَُّب.  
َجَعَلِت.  -  

ُتْدِرُك / ُيْدِركوَن.  -  
اْعَتَبَر.  -  

َواْسَتْغَرَق.  -  
َتفاَعُلوا.  -  
َوَعبَّروا.  -  

بع محفوظة لدولة إسرائيل. حقوق الطاّ
عليم. ربية والتاّ شر ممنوعان إالاّ بإذن من وزارة التاّ سخ أو الناّ الناّ


