
 

 انصف:انصانسانصإَ٘انؼهًٙيزاكشجانفصمانصاَٙإجاتاخانخاصحشإَٚحاألَذنظ
َٔصفراٌانًذج:عاػانهغحانؼشتٛحنًادج:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                   :انشبػش يذًٕد عبيٙ انجبسٔد٘لبل 

ووووووووَّىتقوووووووو  ََّّالعلوووووووو  ََّّة َّبقوووووووو  َّ.1 َّ  َّاألمووووووووَّ كة َّش 
َّب وووق  َّ.2    َّ َّغروووإَّالبوووي   َّ شوووا  اَّالمووو اي  
َّالمووووووووب  َّ انت ووووووووب ا الَّ.3 وووووووو اَّنمووووووووبو  َّ تظنُّ
َّب ووو  َّ.4 ب وووا   إَّموووبَّا  وووبب  َّغ وووإَّالم    ووو   ك  ََّّ لووو َّلووو َّا 
ل وووووووة َّلووووووو الَّ.5 ا   وووووووي   ََّّم    ر  َّموووووووبَّظ  وووووووبي  ك  غ 

َّاأل 
َّاوووووووو   .6 م   َّغامووووووووبَّ وووووووو   َّ غلانظوووووووويَّالموووووووويو  ََّّ

 َّ ي  ك   َّغووووإَّالوووو     وووو ة َّغووووبلم  ن    ل وووو  ََّّم  َّ   ل ووووقَّالق 
َّموووووووو َّالوووووووون ع   َّ

وووووووب  َّم   ووووووو َّأضمووووووووي   َََّّّ أغنبن 
َّ ام اووووووو َّ  َّن ووووووو موووووووبَّغوووووووبلعل  َّأغ ووووووو  َّ

وووب   َّ َّغوووإَّالق ووووا  َّ   ووووب   وووب ىَّالن  َّت    ووووب   ج  َّ الي 
ل وووووو  َّ َّ الع  وووووور    َّال   ووووووا    َّب   ْ ي 

َّاأل  األ     ُ وووووو َّ خ 
ووووو      َّ لووووو َّا  َّالعموووووي  َّ  بووووو َّالمعوووووب  َّغوووووي  

 

 أوالً: المستوى الفكرّي: 
درجة( )لكلّ إجابة صحٌحة عشر درجات( 0ٓ: )مما ٌأتً أ. اقرأ األبٌات السابقة، ثمَّ اختر اإلجابة الصحٌحة  

.َّالفكيةَّالعبمةَّللنصَّال بب :1َّ  

التيباةَّ التعلا َّ  ا َّ
 المجتمع

َّ المكبنة ََّّالعل  َّ  
 االجتمببا ة

أهمٌة العلم فً حٌاة  ة ال ب ةَّ لقَّبنبوَّالم اي  ج
 اإلنسان واألوطان

 أ

:يؤاةَّالشببيَّغإَّالنصَّال بب َّ  ماةَّ ا َّب ع  َّ.2َّ  

 ًّ  أ  ن بنإ َّ ة  اتإ َّ ج  طنإ َّ   اجتماع
نإلَغاٌ(فكشجانثٛد.3 ّٙ   :)انؼهىْٕانًكغةانذمٛم

 أ األٔل ب انصاَٙ ج الثالث د انخايظ

:َّاشايَّالشببيَّغإَّالبا َّاليابعَّ لقَّ..4  

ظر يَّ  يا َّالنب َّ
 بقامر َّال بماة

ظر يَّ  يا َّالنب َّ  
 بت ب ار 

ظهور قدرات الناس  ج
 بمساعٌهم

النب َّظر يَّ  يا َّ ة
 ب بقر 

 أ

:َظشانشاػشفٙانثٛدانصاَٙإنٗ.5  

المب إَّ المب يَّ
  الم تقب 

 أ المب إَّ المب ي ة الحاضر والمستقبل ج المب إَّ الم تقب   

: ببَّالشببيَّغإَّالبا َّال ب  َّ لق.6  

الماضً خطاءمراجعة أ ج ن اب َّالمب إ   اال تمب َّببلعل   أ امتنب َّالفيص ة 

: ا   َّغإَّمعج َّاأخ َّبأ األ َّالكلمب َّغإَّببةنج َّكلمةَّ.7َّ  

ال ا َّمعَّمياببةَّالما َّ
 غبلما 

ال ا َّمعَّمياببةَّ  
 األلفَّغبلما 

الابوَّمعَّمياببةَّال ا َّ ج
 غبلما 

الدال مع مراعاة الواو  ة
 فالمٌم

 أ

:مرمةَّالشعي   ي ََّّ  الةَّالفنب َّكمبَّيأىَّنعا َّالابغإَّغإَّ.8  

 أ حدسه ة م    ج بقل    أَّ+َّة

درجة( 0ٓب. أجب على األسئلة اآلتٌة: )  
دسجاخ(ٓٔ).نزجبدل األفكبس ٔانًؼبسف -. ظٕٓس انؼهٕو انًخزهفخ -ياانز٘أشثرّانشاػشفٙانثٛدانخايظ؟ٔنًارا؟.ٔ

 دسجاخ(ٓٔ).إثًبس انُؼى ٔانخٛشاد انٕفٛشح. انُزٛجخ: ثُبء انًذاسطانغجت: -ْاخعثثأًَرٛجحيٍانثٛدانصاَٙ.. ٕ

ٍَ ُيهٌك ػهٗ جٍٓم ٔإلاللِ :انشاػشيؼشٔفانشصافٙ ٚمٕل .ٖ دسجح(ٕٓ)ثبنؼهى ٔانًبل ٚجُٙ انُبُط يهكٓى   نى ُٚج

ٌ،ٔتٍّٛإنٗأًّٚٓاذًٛميغانرؼهٛم.انًضًٕ دٛس يٍانصانس انثٛد يغ انغاتك انثٛد ٔاصٌ-

 كال انشبػشٍٚ ٚزذذس ػٍ ثُبء األيخ. -

 انشصبفٙ أٌ ثُبءْب ٚكٌٕ ثبنؼهى ٔانًبل، ثًُٛب ٚشٖ انجبسٔد٘ أٌ ثُبءْب ٚكٌٕ ثبنؼهى.ٚشٖ  -

 أيٛم إنٗ انشصبفٙ ألَّ جًغ ثٍٛ انؼهى ٔانًبل، ثًُٛب اكزفٗ انجبسٔد٘ ثبنؼهى ٔدذِ. -

: المستوى الفنً:ثبَٛب    
دسجح(50)َّامأل الفراغ بما ٌناسبه فٌما ٌأتً، وانقله إلى ورقة إجابتك: -أ

فٙانثٛدانٔ ّٙ    يجب 11َّ .ٙ انغشطفٓيصم:..زشاكٛت..ان :.ٔيٍأدٔاخانرؼثٛشػُّ..األيم.صإَْٙ:.انشؼٕسانؼاطف
َّغإَّالبا َّالخبم :.2َّ َّ يجب  11َّ                              السهل والعلم.        َّ :لبمضَّ...الطباق.َّالمم  َّالب اعإ   
  يجب  11َّ ....رمٕٖ......                               يصال: .جزالة األلفاظ..َّ:م َّ مبت النصَّم َّالم  ةَّاالتبببإ  َّ.3َّ

:صٛغرّ:.ٗ ّٙ :...أيش..اإلَشاءفٙلٕنّ:)شٛذٔاانًذاسّط(طهث ّٙ دسجاخ(ٓٔ)        انُصخ ٔاإلسشبد. غشضّانثالغ  

دسجاخ(ٓٔ)ا تميايَّ  ةَّالعل َّ تج   ب.أغب َّا تعمب َّالفع َّالم بيعَّ تق ى َّال اي ةَّغإَّالبا َّاأل  َّال اللةَّبلقَّ.5َّ





 

: ّ٘ دسجح(0ٓ)أجت ػٍ األعئهخ اٜرٛخ:-ثبنثب : انزطجٛك انهغٕ

دسجح(ٕٓ).يغانرٕضٛخآحنٔظٛف ٔتٍّٛ ،دهّهٓا(،صٕسجتٛاَٛح،هً الغرسُ فٙلٕلانشاػش:) .ٔ

رشجّٛ ثهٛغ؛ انًشجّ: ْٙ، انًشجّ ثّ: انغشط، دزف األداح ٔٔجّ انشجّ. ٔظٛفزٓب: انششح ٔانزٕضٛخ؛ ّٔضذذ انصٕسح -

 َزبئج ثُبء انًذاسط ٔثًبسْب.

دسجح(ٖٓ)أػشبياذذرّخظّإػشابيفشداخ،ٔياتٍٛلٕعٍٛإػشابجًم. .ٕ

 -عجك: فبػم يشفٕع........  –. فٙ يذم سفغ خجش(: نى ٚذو) -يُغٕة: خجش يشفٕع...  -رمٕٖ: فؼم يضبسع يشفٕع.....  -

 يذأنخ: يجزذأ يشفٕع.....

دسجاخ(ٓٔ)                                                              .أّكذانفؼم)الذظُّٕا(،ٔاركشدكىذٕكٛذِيغانرؼهٛم.ٖ

-  .. ٍَّ  دّل ػهٗ طهت أٔ ُعجك ثأيش. -جبئض.  -ال رظُُّ

دسجاخ(ٓٔ)َََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ب َّم َّالبا َّالضبلثَّكلمتا َّأبيبتبَّبعالمةَّ بياةَّغيباة َّ ا كيَّبالمةَّك ٍَّّمنرمب.َّ. ٗ

رٔ: فبػم يشفٕع ٔػاليخ سفؼّ انٕأ ألَّ يٍ  -ال رظُٕا: يجضٔو ٔػاليخ جضيّ دزف انٌُٕ ألَّ يٍ األفؼبل انخًغخ.  -

 األعًبء انخًغخ.

 دسجاخ(ٓٔ)                 أفضم: اعى رفضٛم. -صفخ يشجٓخ ثبعى انفبػم.  -أفضم(؟-يإَعانًشرمٍٛ:)غّضاً.٘

َّ يجب  11َّ َََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتق ى .ََََََََّّّّّّّّ-تظن  ا  َّ    َّالعلةَّالصيغاةَّغإ:َّ خُاأل ََّّ-َّا كيَّ ُ :َّ ام ا .6َّ
 إعالل بالقلب. -إبدال.  -تفعلوا.  -ٌفعله.  -
َّ يجب  11َّ َّأضمي   .َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-انت ب اََّّبلقَّص يتربَّغإ:َّ َّالرمُة.َّبل َّكتببة7َّ
-َّ . ًّ . -همزة وصل: ماٍض خماس ًّ  همزة قطع: ماٍض رباع
ػح،اعرخشضيٍانثٛد.8َّ ّٕ  دسجاخ(ٓٔ) أهمٌة المدارس. أو تقدٌر العلم. َّ-ٔادذجيُٓا.انصاَٙصخشانُصتمٛىيرُ

: )َّرابعاً: ًّ درجة( ٕٓٔالمستوى اإلبداع  
ُصٕسأًطُٛحٔراذٛحفٙانؼصشلٛم:)(ٔ ّٙ انذذٚس،فؼثشانشؼشاءػٍدثّٓىانؼًٛكنهٕطٍ،ٔتصّٕاأدضآَىلّذوانشؼشانٕجذاَ

انًرغايٙانجًٛم أدثّٕا،ٔذفّشدٔاتؼانىانذةِّ ٍْ   (.ػهٗفشاقَي

 تذٔ٘انجثم:لالانشاػشَالشانًٕضٕعانغاتك،ٔأّٚذياذزْةإنّٛتانشٕاْذانًُاعثح،يٕظِّفاًانشاْذاٜذٙ:

َى انُبُط دَٛبْى ٔفزُزٓب                                      ٍْ ٕٖٚٓ ثذَٛبِ    رمغَّ َد َي ٔلذ رفشَّ
د(.5انخبرًخ: )-د(5انًمذيخ: )-

انفَِكش: -

 (.ٔٔ، ٔ،ٕػجّش األدثبء ػٍ دجّٓى انؼًٛك نهٕطٍ: ػذَبٌ يشدو ثك: )-

ٍْ أدجّٕا:-  .: انًمطغ األٔل، أٔ ثذس انذٍٚ انذبيذَضاس لجبَٙ ثثّٕا أدضآَى ػهٗ فشاق َي

ٍْ ٕٖٚٓ ثذَٛبِ:ثذٔ٘ انججم:انجًٛمرفّشدٔا ثؼبنى انذتِّ انًزغبيٙ - َد َي َى انُبُط دَٛبْى ٔفزُزٓب   ٔلذ رفشَّ رمغَّ

دسجخ(.  5ٔفكشح انزٕظٛف يغ انشبْذ: ) -دسجبد(. ٓٔنكّم شبْذ: ) -دسجبد(.  ٓٔنكّم فكشح: ) -

ع: نهًُٓج انؼمهٙ ) 5ٔنألعهٕة:  - ّٙ )5دسجخ، رُٕصَّ  د(.ٓٔد( ٔنألعهٕة انهفظ

ْب(.- ٙ فكشح انزٕظٛف ٔشبْذ ٛب  يٍ األخطبء. )ٚذزف خًظ دسجبد نهخطأ ف ُبل انطبنت دسجخ فكشح انزٕظٛف إال إرا ركش انشبْذ خبن  ال ٚ

( رذزف دسجخ، ػهٗ أال ٚزجبٔص - ّ٘ ّ٘ أٔ َذٕ  انذزف دسجخ انشبْذ.نكّم خطأ فٙ انشبْذ )نغٕ

 ُٚذزف نهطبنت دسجزبٌ إرا أغفم اعى انشبػش أٔ أخطأ فّٛ.-

-. ّٙ  ُٚذزغت انخطأ اإليالئٙ يشح ٔادذح، ٔرذزف دسجخ نكّم خطأ، ػهٗ أال ٚزجبٔص انذزف دسجخ األعهٕة انهفظ

ا ٌأتً:                                                 2َّ    يجة 41َّ                              اكتْب فً موضوع واحد ممَّ
ّٙجاءفٙانمشاءجانرًٓٛذٚح)َّ-أ     :إٚهٛاأتٕياضٙانّشاػُش(لٕلاألدباالجرًاػ

سضّٛب انذٛبحِ  فٙ انجبل َبػىَ  ًُٕٔٚ    شَ ــٚؼٛ كٙ فأػُِٕٛ

ب راً ــثم    اًـ ـة ستطلع ٌومـه غرسـإنّ                                      ٌّ اــجنٌّ  راً ــوزه اً ــط   
ٔأششْزِانشػاٚحفٙاألعشجٔانًجرًغ،يغرفٛذاًيٍذأيهكانثٛرٍٛانغاتمٍٛ.ضشٔسجسػاٚحانطفٕنح،اكرةيٕضٕػاًذرذذزفّٛػٍ

 د(ٓٔانًمذيخ ٔانخبرًخ: )-

 د(.ٓٔ: )ضشٔسح سػبٚخ انطفٕنخ -

 د(.ٓٔ: )أثش ْزِ انشػبٚخ فٙ األعشح ٔانًجزًغ -

.ٓٔ)نألعهٕة: - ّٙ  د(. َصفٓب نهًُٓج انؼمهٙ، َٔصفٓب نألعهٕة انهفظ

سِٔانذفاعػَُّّ-ة ُّٕ َّ.اكرةيماالًصذفٛاًذرذذزفّٛػٍدّةانٕطٍ،ٔدٔسَاأفشادأًيؤعغاٍخفٙإػًاسِٔذط
 د(ٓٔانًمذيخ ٔانخبرًخ: )-

د(.ٓٔ: )دّةانٕطٍ-

سِ ٔانذفبع ػُّ- ُّٕ  د(.ٓٔ) :دٔسَب أفشادا  ٔيؤعغبٍد فٙ إػًبسِ ٔرط

.ٓٔنألعهٕة: )- ّٙ  د(. َصفٓب نهًُٓج انؼمهٙ، َٔصفٓب نألعهٕة انهفظ
 


