
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 2023
דגם תשובות לבחינת "ערבית לערבים", מס' 20381, חורף תשפ"ג

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

ؤالين 1-2، وعن جميع األسئلة 9-3. ب أن يجيبوا عن أحد الساّ لاّ على الطاّ

ب أن يكتبوا بلغتهم الفكرة المركزياّة الاّتي ترد في األسطر 4-9 من الّنّص األساسّي.   لاّ على الطاّ  .1
بيعياّة.      ة والقوانين الطاّ ارتباط أدب الخيال العلمياّ بالناّظرياّات العلمياّ  

 
صوا بلغتهم األسطر  4-9 من الّنّص األساسّي، بما ال يزيد عن ثلثة أسطر.   ب أن يلخاّ لاّ على الطاّ  .2

بيعياّة. زمنه المستقبل كلاّه، ومكانه األرض والفضاء،  ة والقوانين الطاّ أدب الخيال العلمياّ يتوافق مع الناّظرياّات العلمياّ  
ز على االكتشافات العلمياّة. ويعتمد على الحدس في تصوير العاَلم، ويركاّ

 
اإلجابة "أ".  .3

      
ب أن يكتبوا بلغتهم معنى اثنين من التاّعابير َو/أو المفردات: لاّ على الطاّ  .4

طر 7(: يصير، يصبح. يؤول إليه )الساّ  -
طر 37(: ينسب إلى، يسند إلى، ُيرِجع إلى. يعزو )الساّ  -

ا.  ا، ليس أساسياًّ طران 41-42(: غريب، ليس أصلياًّ مولود هجين )الساّ  -  

؛ إذ إناّ هذا الناّوع  ر رواية الخيال العلمياّ ب أن يبيِّنوا بلغتهم إسهام الكاتب الفرنسياّ "جول ڤيرن" في تطوُّ لاّ على الطاّ  .5
اه الكاتب الفرنسياّ "ڤيرن" ، وأعطاه شكًل حديًثا؛ فأصبح األب  ر ولم تتاّضح معالمه إالاّ بعد أن تبناّ من األدب لم يتطواّ

لت توقاّعاته في أعماله إلى حقيقة. س له، وقد تحواّ المؤساّ
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 : ب أن يبيِّنوا بلغتهم سببين لتواضع حضور أدب الخيال العلمياّ في العاَلم العربياّ لاّ على الطاّ  .6
؛ لذا لم يطرقه الكثير من الكتاّاب. عبياّ التاّجارياّ اعتبار هذا األدب ضمن األدب الشاّ  -  

ع على كتابة هذا الناّوع من األدب. ة البحثياّة في العاَلم العربياّ الاّتي تشجاّ عدم توفاّر البيئة العلمياّ  -

ة ُكتاّاب الخيال العلمياّ الاّذين يملكون خلفياّة علمياّة.  قلاّ   -

ا.  ر تقنياّ قادر على خلق مساحة للتاّفاعل مع هذا الناّوع أدبياًّ عدم وجود تطواّ   -

ب أن يبيِّنوا رأيهم في مقولة الكاتب أحمد خالد توفيق: "أدب الخيال العلمياّ قد ُولد خاسًرا في بيئة  لاّ على الطاّ  .7
تستهلك العلم وال ُتنِتُجه".

ة معلَّلة. ح: ُتقَبل كلاّ إجابة منطقياّ للمصحِّ  

غبة   الراّ هي  األمنية  حقيقة:  أصبحت  وكيف  المرافق،  الّنّص  في  ذكرها  ورد  الاّتي  األمنية  نوا  يبياّ أن  ب  لاّ الطاّ على   .8
لت األمنية إلى  ة غير المرئياّة.  تحواّ ة اإلخفاء"، أو أن يمتلك هذه القواّ واعية في نفس كلاّ شخص بأن يلبس "طاقياّ اللاّ

حقيقة بعد نجاح فريق من العلماء األمريكياّين في  صناعة عباءة رقيقة ُتخفي األشياء عن العيون. 
 

الّنّص  وفي  األساسّي  الّنّص  من   20-17 األسطر  في  األمثلة  إيراد  من  الكاتب  غاية  بلغتهم  نوا  يبياّ أن  ب  لاّ الطاّ على   .9
المرافق.

أورد الكاتب األمثلة ليدلاّ على أناّ أدب الخيال العلمياّ يسبق العلم في توقاّعاته، وأناّ التاّوقاّعات الاّتي دار حولها هذا   
ا، أو من خلل إلهام العلماء الكتشافها واختراعها. ق الحًقا من خلل إثباتها علمياًّ األدب تتحقاّ

 

     /يتبع في صفحة 3/



דגם תשובות, ערבית לערבים, חורף תשפ"ג, מס' 20381- 3 -
نموذج إجابات، اللاّغة العربياّة، شتاء 2023، رقم 20381

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. استخدام الوسائل واألساليب البلغياّ  -
نات البيانياّة: التاّشبيه، االستعارة، الكناية(. جع. المحساّ باق، الساّ نات اللاّفظياّة: الجناس، الطاّ )المحساّ  
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الفصل الّثاني:  القواعد
ب أن يجيبوا عن جميع األسئلة 17-12.   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

افَع،  المجتمعاُت، والمستقبِل، وظيفًة، حدوَد، ضرورَة، توجيِه، األعماِل، ولتكوَن، الداّ  

ِة. ِد، المدارُس، مناهَج، معلوماٍت، مستقاًة، الخيالياّ تترداّ

ا. بإمكانهم أن يعربوا  دة الاّتي ُخطَّ تحتها في النَّصاّ 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.  ه الكسرة الظاّ مضاف إليه مجرور، وعلمة جراّ الُكتاّاِب:   

يعيشون: فعل مضارع مرفوع، وعلمة رفعه ثبوت الناّون ألناّه من األفعال الخمسة. يعيشونها:   
والواو: ضمير متاّصل مبنياّ في محلاّ رفع فاعل.  والهاء: ضمير متاّصل مبنياّ في محلاّ نصب مفعول به.     

اهرة على آخره.   ة الظاّ ماّ بدل مرفوع، وعلمة رفعه الضاّ الناّظرُة:   
ن.  اهرة على آخره، وهو منواّ ة الظاّ ماّ اسم معطوف مرفوع، وعلمة رفعه الضاّ جانٌب:   

اهرة على آخره. ة الظاّ ماّ مبتدأ مرفوع، وعلمة رفعه الضاّ خيُر:     
اهر على آخره. فعل ماٍض مبنياّ على الفتح الظاّ توقاَّع:    

نعت مرفوع، وعلمة رفعه األلف ألناّه مثناّى.  األمريكياّان:   

اهرة على آخره، وهو مضاف.  مفعول به منصوب، وعلمة نصبه الفتحة الظاّ ظهوَر:   

اهرة على آخره. ة الظاّ ماّ فعل مضارع مرفوع، وعلمة رفعه الضاّ ُم:  تتحكاّ  

اهرة على آخره، وهو مضاف. ة الظاّ ماّ فاعل مرفوع، وعلمة رفعه الضاّ وسائُل:   

اهرة على آخره، وهو مضاف. ه الكسرة الظاّ عاَلِم: اسم مجرور، وعلمة جراّ عاَلِمنا:   

نا: ضمير متاّصل مبنياّ في محلاّ جراّ مضاف إليه.     

اهرة على آخره. مفعول فيه، ظرف زمان منصوب، وعلمة نصبه الفتحة الظاّ اليوَم:    
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نوا سبب الّنصب وعالمته  ب أن يستخرجوا ثالثة أسماء منصوبة، سبب نصبها مختلف، ثماّ يبيِّ لاّ على الطاّ  .14

في كلاّ منها:    
 

عالمة نصبه  سبب نصبهاالسم المنصوب
ًة نخبر كان مبنياّ الفتحة، وهو منواّ

الفتحةمفعول بهعوالَم

ًة ننعتخيالياّ الفتحة، وهو منواّ

ناسم معطوفكوًنا الفتحة، وهو منواّ

األلف، ألناّه من األسماء الخمسةنعتذا

نحالمستعيًنا الفتحة، وهو منواّ

اٍت نمفعول بهفرضياّ الكسرة ألناّه جمع مؤناّث سالم، وهو منواّ

ناسم معطوفنظرياّاٍت الكسرة ألناّه جمع مؤناّث سالم، وهو منواّ

ًة ننعتعلمياّ الفتحة، وهو منواّ

ًة ناسم معطوففلسفياّ الفتحة، وهو منواّ

 

نوا الفعل الاّذي  ب أن يستخرجوا ثالثة أسماء فاعل َو/أو أسماء مفعول، ويشكلوا كلاًّ منها، ثماّ يبيِّ لاّ على الطاّ  .15

اشُتقَّ منه كلاّ واحد من هذه األسماء:  
  

فعلهاسم المفعولفعلهاسم الفاعل
ِاْسَتْقَبَلالمستقَبلِاْرَتَبَطمرتِبًطا

لةَخَرَقخاِرقة َلمتخيَّ َتَخيَّ

اتَغَلَبغاِلًبا ِاْسَتَجدَّالمستَجداّ

َكَتَبالُكتاّاب/جمع كاتب

َقمتعلِّقة  َتَعلَّ
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نوا الوزن الّصرفّي والجذر الّثالثّي  رفياّ مختلف، ثماّ يبياّ ب أن يستخرجوا ثالثة أفعال مزيدة، وزنها الصاّ لاّ على الطاّ  .16

لكلاّ منها:  
  

جذره الّثالثّيوزنه الّصرفّيالفعل المزيد

ز.ي.دِاْفَتَعَليزداد

ط.ل.قَأْفَعَلُأطلق

ل.ح.ظَفاَعَلنلحظ

ث َلتتحداّ ح.د.ثَتَفعَّ

خ.د.مِاْسَتْفَعَلُتستخدم

ب.ش.رَفاَعَليباشر

د َليؤكاّ أ.ك.دَفعَّ

و.ض.حِاْفَتَعَلتتاّضح

َلتبناّى ب.ن.يَتَفعَّ

ع.ط.وَأْفَعَلأعطاه

ص.ب.حَأْفَعَليصبح

ب أن ُيدِخلوا "كان" على ثالث من الجمل، ويشكلوا اسم وخبر "كان" في كلاّ منها: لاّ على الطاّ  .17

كان حضوُر أدِب الخياِل العلميِّ في المشهِد العربيِّ متواضًعا.   -  

-   كان تصنيُف هذا الناّوِع من األدِب على أناّه أدٌب شعبيٌّ غيَر صحيٍح.    

 . وائيِّ "نهاد شريف"، تأثيراٌت بالغٌة في تطويِر الخياِل العلميِّ في األدِب العربيِّ كان لتجربِة الراّ   -  

. كان هذا الناّوُع األدبيُّ ظاهرًة جديدًة في األدِب العربيِّ    -  

. اًبا لرواياِت الخياِل العلميِّ ِة ُكتاّ ِة - األكاديمياّ اِت العلميَّ كان ذوو الخلفياّ    -  

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


