اإلجاتح انىمىرجُح نمثحث انهغح انؼشتُح (تخصص) نهصف انثاوٍ انثاوىٌ األدتٍ
إػذاد األستار :فتحٍ سهمان أتى لذَشٌ
مذسسح فىصٌ انمهمٍ انثاوىَح نهثىُه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال األول 71( :عالمة).
خ ج -إر د -واو انجماػح فٍ (َمشؤووَهُ)
أ) ٔ -أ -االطّالع ب -ان ُكتَُِّثا ِ
انؼمم
-3
 -2ألوها جاءخ تؼذ انظشف إر
ِ
س َى َْطُش ػقشتاءُ :ػ َم ُْشتاء
س َى َْهم عاطٕسُ :
ب) عانىُ :
ج) ج َُْٕٓٚشج :جىهشج

فـُرـَ ّ :ٙفتً

ُجثَْٛالخ :جثال

ْ
جاءخ فاء افرؼم صاد فؤتذند ذاء االفرؼال طاء
د) مصطىغ :أصهٓا (مصتىغ) ،تذنٛم انًجشّد (صىغ)،
ْ
جاءخ فاء افرؼم واو فؤتذند ذاء ثى أدغًد ف ٙذاء
اتِّفاق :أصهٓا (اوتفاق) ،تذنٛم انًجشّد (وفك)،
االفرؼال
ْ
جاءخ فاء افرؼم دال فؤتذند ذاء االفرؼال دال ،ثى
ادِّػاءاخ :أصهٓا (ادتؼاءاخ) ،تذنٛم انًجشّد (دػا)،
أدغًد انذال ف ٙانذال
السؤال الثاني 02( :عالمة).
س نؼذو ٔجٕد قشُٚح نفظٛح أٔ يؼُٕٚح ذًُ ِّٛض
أ)  -1ذق َّذو انفاػم (ػال) ػهٗ انًفؼٕل تّ (نثُٗ) خشُحُ انهَّ ْث ِ
أٌ ٚكٌٕ فاػالً ًٔٚكٍ ْ
ٔألٌ كالً يًُٓا ًٚكٍ ْ
َّ
اٜخش؛ َّ
أٌ
ألٌ انذشكح يق َّذسج ػهٗ آخشًْا،
أدذًَْا يٍ
ِ
ٚكٌٕ يفؼٕالً تّ ف ٙانًؼُٗ.
 -2ألَّ جًغ كثشج نًزكش ػاقم ٚص َّغش ػهٗ يفشدِ ( ُ
ش َْٕٚؼش) َٔضٛف نّ ػاليح جًغ انًزكش انغانى (ٌٔ)
 -3ألٌ يشعهٕ (مضاف)  /أٔ تسثة اإلضافح.
ب)  -1كم :اعى اعرفٓاو يثُ ٙػهٗ انغكٌٕ ف ٙيذمّ َصة يفؼٕل تّ يق َّذو ٔجٕتاً.
 -2وا :ضًٛش يرصم يثُ ٙػهٗ انغكٌٕ ف ٙيذ ّم سفغ فاػم.
 -3انكاف :ضًٛش يرصم يثُ ٙػهٗ انفرخ ف ٙيذمّ جشّ يضاف إن.ّٛ
ُ
حُث :ظشف يكاٌ يثُ ٙػهٗ انضى ف ٙيذمّ َصة ْٕٔ ،يضاف.
-4
ج)  -1إَّٙ
د)  -1أ

 -2صادثُٓا
 -2أ

 -3د

 -3طانثا
 -4أ

ُ
دٛث .
 -4إر /
 -5د

 -6ج

 -7ب

 -8ب

 -9أ

السؤال الثالث 77( :عالمة).
أ ) ٔ)  -1جاء ف ٙيؼظًّ يقطٕػاخ شؼشٚح قصٛشجٔ ،ال عًٛا ػُذ ٔصف انًٍٓ ٔذثادل انرٓاَ.ٙ
ٕٚ -2ظف انهغح انغٓهح ٔاألنفاظ االجرًاػٛح انغائذج ف ٙانًجرًغ األَذنغ ،ٙيثم :نٛهح انؼٛذ ،انُٛشٔص
انًٓشجاٌ ،انٕساقحًٛٚ -3 .م إنٗ انًؼاَ ٙانثغٛطح ٕٔٚظف انصٕس انشؼشٚح انغٓهح ،كرشثّٛ
صادة انٕساقح تاإلتشج انر ٙذكغٕ انُاطٔ ،أثش انصٕو ف ٙانٓالل درٗ غذا َذٛالً.
ٕ)  -1انرشف ّٛػٍ انُفظ تًا ذهز قشاءذّ -2 .ششح انذقائق تؤعهٕب قصص ٙخٛان ٙيصٕسج ػٕاطف
انُاط ٔإْٔاءْى ف ٙدٛاذٓى انخاصح ٔانؼايح.
ٖ) انقاض ٙانفاضم :غشاتح تؼض األنفاظٔ .أيا اتٍ ػثذ انظاْش :يال إنٗ اعرخذاو األنفاظ انغٓهح.

ب) ٔ) ألَٓا ال ذشث ٙيذُٚح تؼُٓٛا تم ذشث ٙاألَذنظ ف ٙيجًٕػٓا يذَاً ٔيًانكٔ ،ذًثم دال األَذنغٍٛٛ
جًٛؼٓى ف ٙذهك انذقثحٔ ،ذؼثش ػٍ ذجشتح دقٛقٛح ػاشٓا انشاػشٔ ،تذأْا تذكًح ػايح ،ثى ص َّٕس يا
ِّ ٙدَٔٓا.
دم تاألَذنظ يٍ خطٕب جهٛهح ال ػضاء فٓٛا ٔال ذؤع َ
ٕ) َّ
ألٌ انشعٕل صهٗ هللا ػهٔ ّٛعهى د ٌّ ٙفَ ٙفٕط انًغهً ٍٛتشعانرّ ٔعُرّ ٔيثادئّ انز٘ تُؼث يٍ أجهٓا.
ٖ) فقذ أعٓى ف ٙانذفاع ػٍ انفاضهحٔ ،إقُاع انجًاْٛش تآساء ٔأفكاس عٛاعٛح.
ج) َكتة انطانة أستؼح أتُاخ ممثهح نصذي انغضو انمغىنٍ فٍ انشؼش (مما وسد فٍ انكتاب انممشس).
السؤال الرابع :اختر رمز اإلجابة الصحيحة لكل فقرة مما يلي وانقلها إلى دفتر إجابتك:
 -9ج
 -8أ
 -7ج
 -ٙب
٘ -ج
ٗ -ب
ٖ -أ
ٕ -أ
ٔ -أ
 -ٔ7ج  -ٔ8أ
 -ٔٙأ
٘ٔ -د
ٗٔ -أ
ٖٔ -أ
ٕٔ -أ
ٓٔ -أ ٔٔ -ب
 -ٕٙد
ٕ٘ -أ
ٖٕ -ب ٕٗ -ج
ٕٓ -أ ٕٔ -ب ٕٕ -أ
 -ٔ9أ
السؤال الخامس 02( :عالمة).
أ) دالنح تمذَم انخثش (تؼة) ػهٗ َفظ انشاػش انُظشج انرشاإيٛح نذٖ انًؼش٘ ،فقذ قصش انذٛاج ػهٗ
انشقاء ٔانرؼة يرُاعٛاً يا فٓٛا يٍ سادح ٔعشٔس ٔعؼادج.
ب) أ٘ َّ
أٌ َظى انكالو ٔذشذٛثّ ٚكٌٕ َدغْة ُيشاد ان ًُركهِّى ٔانًؼُٗ انز٘ ٚشٚذ إٚصانّ إنٗ ان ًُخاطَة ،يغ
يشاػاذّ دال ان ًُخاطَة ٔقٕاػذ انهغح ٔأصٕنٓا ٔأػشافٓا.
ج) اته طثاطثا :انؼالقح ت ٍٛانهفع ٔانًؼُٗ ػهٗ َذٕ انؼالقح ت ٍٛانشٔح ٔانجغذ.
اته لتُثح :قغى انشؼش ف ٙيا ٚرؼهق تقضٛح انهفع ٔانًؼُٗ إنٗ أستؼح أقغاؤ ،نى ٚؼذًْا ٔدذج يرًاعكح.
د) أػزب انشؼش أصذله
هـ)
انكالسُكُح
انمىاصوح
تىاء ذهرضو انثُاء انرقهٛذ٘ نهقصٛذج ،إر ذثذأ
انمصُذج انقصٛذج تًقذيح طههٛحٔ ،ذرؼذد
انًٕضٕػاخ انر ٙذرُأنٓا انقصٛذج
ٔذهرضو ٔدذج انقافٛح.
انؼاطفح ذذركى إنٗ انؼقم ٔذثرؼذ ػٍ اإلعشاف
انؼاطفٔ ٙانخٛال انجايخ.
و) ٔ -د

ٕ -ب

ٖ -د

ٗ -ج

٘ -أ

انشوماوسُح
ذثرؼذ ػٍ انًقذياخ انطههٛحٔ ،ذثذأ تًٕضٕع
انقصٛذج يثاششج ٔذرغى انقصٛذج تانٕدذج
انًٕضٕػٛح ٔال ذهرضو ٔدذج انقافٛح.
ذطهق انؼُاٌ نهؼاطفح ٔانخٛال ٔذٓرى تانفشد
ٔيشاػشِ.
 -ٙد

 -7أ

 -8ج

 -9د

انتهت اإلجابة النموذجية لألئسللة
مع تمنياتي للجميع بالموفقية والنجاح

ٓٔ -أ

