
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، صيف 2022
דגם תשובות לבחינת "ערבית לערבים", 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.

ور الاّذي  ة  العجيبة"، بسبب الداّ ب أن يبيِّنوا بلغتهم، بحسب األسطر 1-4، أناّ الكاتب يصف الملح بـ "الماداّ لاّ على الطاّ  .1
ة اليوم رخيصة.   لعبه الملح في استقلل الهند وأمريكا؛ بينما أصبحت هذه الماداّ

 
ة الملح لدى مختلف الحضارات، حسب األسطر  ياّ نان أهماّ تين تبياّ ب أن يشرحوا بلغتهم حقيقتين تاريخياّ لاّ على الطاّ  .2
الملح الستخدامه في  الفراعنة أنشأوا مدافن   ، 22 ألف عاماّ الملح قبل أكثر من  ينياّون استخدموا  الصاّ 5-11، مثل: 

عام والحفاظ عليه.  تحنيط المومياءات، اسُتخِدم الملح قديًما في تخزين الطاّ

: ياق في الناّصاّ روا بلغتهم معنى اثنين من التاّعابير، حسب الساّ ب أن يفسِّ لاّ على الطاّ  .3
طر 8( = تمديد الفترة الاّتي ُيسمح  خللها استعمال المنتوج. ته )الساّ تمديد فترة صلحياّ  -       

طر 14( = ال يساوي الثاّمن/ القيمة الاّتي ُتعطى له.  ال يستحقاّ ملحه )الساّ  -  
يطرة. طر 39( = يلغي الساّ يكسر الحصار )الساّ  -  

االستعمار  ألناّ   : البريطانياّ االستعمار  لسوء  مثال  خير  الملح  غاندي  اعتبر  لماذا  بلغتهم  يشرحوا  أن  ب  لاّ الطاّ على   .4
الهنود  البنغال، ومنع  الاّذي ُيستورد من  الملح  قاسًيا على  ا  نظاًما ضريبياًّ الملح؛ فقد فرض  البريطانياّ احتكر تجارة 

استخراجه أو بيعه في أغلب أقاليم البلد.
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اإلجابة "ب".  .5

قهما الهنود من "مسيرة الملح"، مثل: توقيع معاهدة غاندي_ إيرون،  ب أن يبيِّنوا بلغتهم إنجازين حقاّ لاّ على الطاّ  .6
جناء. ماح للهنود باستخراج الملح، إطلق سراح الساّ الساّ

العيش  احترام  إناّ  األخير(:  طر  )الساّ في  يظهر  الاّذي  المرافق  الناّصاّ  موقف كاتب  بلغتهم  يشرحوا  أن  ب  لاّ الطاّ على   .7
ر  والملح وإنكارهما يعتبران ثقافة وأخلق ونهج حياة وسلوك؛ فهناك من يحفظ الجميل والمعروف، وهناك من يتنكاّ

لهما. 
ب أن يبيِّنوا رأيهم في هذا الموقف؛ فاحترام ثقافة العيش والملح دليل على حسن األخلق، والمروءة،  لاّ على الطاّ  

ربية الحميدة. ياّب، والتاّ واألصل الطاّ
ح: ُتْقَبل كلاّ إجابة منطقياّة.  للمصحاّ  

، مثل:  يانات المختلفة، من خلل مثالين من كلاّ نصاّ عوب والداّ ب أن يبيِّنوا بلغتهم رمزياّة الملح لدى الشاّ لاّ على الطاّ  .8
قيق يشترى بالملح. هب وكان الراّ ة الذاّ ة الملح مقابل أوقياّ كان للملح قيمة عالية؛ إذ كانوا يتبادلون أوقياّ

يانات  يانات المختلفة، واختلفت نظرة الثاّقافات والداّ ل العيش والملح على مراّ العصور إلى رمز في الثاّقافات والداّ تحواّ   
على  يدلاّ  تكريس  المسيحياّة  وفي  دق،  الصاّ على  يدلاّ  عهد  هما  اليهودياّة  ففي  والملح؛  العيش  مع  لتجربتها  وفًقا 
اإلخلص، وفي اإلسلم زاد يدلاّ على المعونة، وفي اليابان إخلص، وفي الهند تطهير وتقديس، وفي روسيا صداقة، 

وفي األناضول ثقة.

صوا بلغتهم األسطر )27-34(، مبياّنين ما يلي: ب أن يلخِّ لاّ على الطاّ  .9
ا بريطانيا فكانت تحتكر الملح، ودافعت عن البرتغال ضداّ  لطة في األمريكتين؛ أماّ كان من يملك الملح يملك الساّ  
ر في القرنين؛  كاّ ة الكبرى على الساّ لة بالملح مقابله. تصارعت القوى األوروباّياّ فرنسا الاّتي استولت على سفنهم المحماّ
ابع والثاّامن عشر، وبعضها على الملح، وقامت إسبانيا بحرمان هولندا من الملح عندما قراّرت األخيرة االستقلل  الساّ

عنها.
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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

مَع،   ُهْم،  اضطرَّ ابعِة،  التاّ حمايَتُه،  الملَح،  الملُح،  مكاٍن،  الحرِب،  الواقُع،   ، كلِّ لطُة،  الساّ  

ُة، جزٍر، مستنقعاُت. مقابَل، تصارَعِت، األوروباّياّ

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

حيحة فقط.   بع الصاّ أكثر من سبع كلمات، لكن سوف تحتَسب الكلمات الساّ  
اهرة على آخره. ة الظاّ ماّ فاعل مرفوع، وعلمة رفعه الضاّ وثائق:    

ن. اهرة على آخره، وهو منواّ ة الظاّ ماّ نعت مرفوع، وعلمة رفعه الضاّ قديمة:    
ر سالم.  " منصوب، وعلمة نصبه الياء ألناّه جمع مذكاّ اسم "أناّ ينياّين:   الصاّ  

ماّ التاّصاله بواو الجماعة، الواو - ضمير متاّصل مبنياّ في محلاّ رفع فاعل. فعل ماٍض مبنياّ على الضاّ استخدموا:   
ن. اهرة على آخره، وهو منواّ ه الكسرة الظاّ مضاف إليه مجرور، وعلمة جراّ سنة:     

" منصوب، وعلمة نصبه الفتحة الظاهره على آخره. اسم "أناّ مقاطعة:   
اهرة على آخره. نعت منصوب، وعلمة نصبه الفتحة الظاّ ينياّة:   الصاّ  

اهرة على آخره، وهو مضاف. خبر "كان" منصوب، وعلمة نصبه الفتحة الظاّ مركز:    
اهرة على آخره. مفعول فيه )ظرف زمان( منصوب، وعلمة نصبه الفتحة الظاّ قبل:     

اهرة على آخره. ة الظاّ ماّ خبر مبتدأ مرفوع، وعلمة رفع الضاّ اريخ:  التاّ  
اهرة على آخره. الهاء – ضمير متاّصل مبنياّ  ة الظاّ ماّ ذات - توكيد معنوياّ مرفوع، وعلمة رفعه الضاّ ذاته:     

في محلاّ جراّ باإلضافة.    
اهرة على آخره. ة الظاّ ماّ فاعل مرفوع، وعلمة رفعه الضاّ الفراعنة:    

اهرة. ه الكسرة الظاّ مضاف إليه مجرور، وعلمة جراّ الملح:    
اهرة على آخره. ه الكسرة الظاّ المستخَدم: نعت مجرور، وعلمة جراّ  

اهرة  ه الكسرة الظاّ م"، وعلمة جراّ . تحنيط - اسم مجرور بحرف الجراّ "اللاّ م - حرف جراّ مبنياّ اللاّ لتحنيط:    
على آخره.    

رف. ه الفتحة نيابًة عن الكسرة، ألناّه ممنوع من الصاّ اسم مجرور بحرف الجراّ "من"، وعلمة جراّ فوائد:    
ه الياء ألناّه مثناّى. مضاف إليه مجرور، وعلمة جراّ العنصرين:   

رة على الياء للثاّقل. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو.  ة المقداّ ماّ فعل مضارع مرفوع، وعلمة رفعه الضاّ يقضي:   
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ب أن يجيبوا عن ثلثة من األسئلة 17-14. لاّ على الطاّ

نوا الجذر والوزن الّصرفّي لكلاّ منها: ، ثماّ يبيِّ ب أن يختاروا ثالثة من األفعال المزيدة من الناّصاّ لاّ على الطاّ  .14
  

الوزن الّصرفّيالجذر       الفعل المزيد

 فاَعَلحولحاَوَلت

أْفَعَل جبرُتْجِبر

 ِاْفَتَعَل  عقل ِاْعَتَقَلت

 ِاْفَتَعَل وسعِاتََّسَعت

َر َل  قررَقرَّ  َفعَّ

ِاْسَتْفَعَلولي  َيْسَتْولي

   َأْفَعَل  ودع   َأْوَدَع   

َرت   َل   فجر  َتَفجَّ  َتَفعَّ

 
زم في كلاّ منها: ب أن يدخلوا "إّن أو إحدى أخواتها"، على ثالث من الجمل، مع إجراء التاّغيير اللاّ لاّ على الطاّ  .15

ريبيَّ الاّذي فرَضْتُه بريطانيا قاٍس. إناّ الناّظاَم الضاّ  -  
. إناّ الملَح خيُر مثاٍل لسوء االستعمار البريطانياّ   -  

املة.    رَق الاّتي تسير فيها قوافل الملح هي طرٌق للتاّجارة الشاّ إناّ الطاّ   -  
ابعة للبرتغالياّين. إناّ الفرنسياّين مسيطرون على سفن الملح التاّ   -  

إناّ هناك مدينتين تحملن اسم "مدينة الملح".      -  
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ب أن يستخرجوا ثالثة أسماء معربة منصوبة )سبب نصبها مختلف(، ثماّ يبيِّنوا سبب الّنصب وعالمته  لاّ على الطاّ  .16

في كلاّ منها:   
 

عالمة نصبهسبب نصبهاالسم المعرب المنصوب
 الفتحةمفعول بهالملح

نمفعول مطلق استغلال الفتحة، وهو منواّ
ا ن نعتسياسياًّ  الفتحة، وهو منواّ

الفتحةمفعول به استخراجه )استخراج(
 الفتحةاسم معطوف على "استخراجبيعه )بيع(

نحالكاسًرا  الفتحة، وهو منواّ
الفتحةمفعول به السم الفاعل الحصاَر
نمفعول بهِممَلحة الفتحة، وهو منواّ
ن نعتمقلوبة  الفتحة، وهو منواّ

الفتحةمفعول فيه )ظرف مكان(أمام
نتمييزسجيًنا الفتحة، وهو منواّ
الفتحةمفعول فيه )ظرف مكان(صوب
ن نائب مفعول مطلقمشًيا الفتحة، وهو منواّ

ب أن يستخرجوا ثالثة أسماء فاعل وثالثة أسماء مفعول من الجمل، ثماّ يكتبوا فعل كلاّ منها: لاّ على الطاّ  .17
 

فعلهاسم المفعولفعلهاسم الفاعل

ابعة ِاعَتَمَدالمعتَمَدةَتِبعالتاّ

ين ِاْسَتْخَدَم المستخَدمِاْحَتجَّالمحتجاّ

ِاْسَتْوَرَدالمستوَردَقساقاسًيا

ِاْقَتَرَحالمقتَرحات

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


