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االختبار التجريبي في مادة اللغة العربية
السند:

جل ُيفا ئ ﱠ
الرجال ثالثة  :رجل ﱠ
قوال ال ُينتج غ ﺮ الكالم  ،ورجل يقول ُويتبع القو َل بالعمل  ،ور ٌ
ّ
الناس
ْ
في ّ
بعمله ُ
دوي ُ
أثرﻩ دون ]أن يحتاج إ ى كالم[.
ّ
َ
الفارغ  ،ال ُيصدر عنه ّإال الصوت وال ينتج ّإال ّ
بالطبل ْ
وما أشبه ّ
ٔالاول
الضجة  ،يلعق
ٔالاجوف أو ال ْﺮميل
همه الكالم الذي ]ال ُيتقن سواﻩ[ َ ،
ود ْي َد ُنه ٔالاقوال ُ
باب املجد بلسانه  ،ﱡ
املعسولة ال ال ُيحسن غ ﺮها  ،ويعيش
ً
عالة ع ى مجهودات غ ﺮﻩ .
ّ
ٌ
جل ُيدرك ما يجب عليه أن يفعل ُ
فاعل  ،ر ٌ
صرح بما هو ٌ
والثاني ر ٌ
في ّ
جل واثق من نفسه  ،شريف ُينجز ما
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
تفاخر َم ﱠن ٌ
الثمن قبل الانتاج  ،فيفقد عمله بالغ ّ
ٌ
أهميته وكأنه يحطم قدرﻩ بلسانه ،
ان يطلب
وعد إال أنه ُم
ويتقاضاﻩ ّ
الناس َ
ُ
ثمن أقواله.
ّ ُ
ّ
ٌُ
قليل وجودﻩ ب ن ّ
جل ٌ
الث  ،ر ٌ
الثم ن والحجر الكريم  ،ر ٌ
ّ
الناس
والرجل الث
جل يستع ن
نادر ندرة املعدن
ُ
ْ
ألسنة ّ
َ
الناس بالحديث عنه ُ ،يغلق فمه
لتنطق
ع ى قضاء أمورﻩ بالكتمان ُويؤثر عمله بصمت  ،يصمت هو
ُ
عمل ساعديه  ،ال ُتثنيه العوائق مهما كان خطرها وال ُتقعدﻩ عن تحقيق َأمانيه ّأي َة ّ
ُوي ُ
قوة مهما َعظ َم ْت .......
فنعم ﱠ
الرجل هو .
ٕالانشاء الواضح – ع ي رضا – بتصرف

األسئلــــة
البناء الفكري 6:ن
-1
-2
-3
-4

ذكر الكاتب ثالثة أصناف من الرجالّ .
عددها بدون شرح1.5.............................................................ن
ّ
ّ
أي صنف من ا ّلرجال تختار ؟ علل إجابتك1.5....................................................................................ن
ما الع ﺮة املستخلصة من النص؟1.....................................................................................................ن
استخرج من السند:
مرادف  :الفو – عفيف1............................................................................ن
ّ
ضد  :الجهر – يب 1...........................................................................................ن

البناء الفني 2:ن

ّ
 -1اشرح الصورة البيانية ي العبارة التالية واذكر نوعها] :وما أشبه ّ
ٔالاول بالطبل ٔالاجوف[1....ن
ً
ً
ّ ً
 -2استخرج من ّ
محسنا بديعيا معنويا وب ّ ن نوعه1.............................................................ن
السند
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البناء اللغوي 4 :ن
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-1
-2
-3
-4

أعرب ماتحته خط ي ّ
النص 1....................................................................................................ن
ما املحل ٕالاعرابي ملا ب ن حاضنت ن ي النص ؟2.........................................................................ن
استخرج من السند صيغة مبالغة و هات وز ا0.5.......................................................................ن
َّ
هات من الفعل ُيؤث ُر صيغة اسم تفضيل 0.5...............................................................................ن

الوضعية اإلدماجية 8:ن
السند:
ّ
الناس معادن م م الذهب و م م الفضة و م م النحاس.....
التعليمة:
تحدث عن طبائع ّ
ي فقرة من خمسة عشرة سطرا ّ
الناس وأخالقهم م ﺮزا أهم الخصال الحميدة ال ينب ي أن
ّ
ً
يتح ى ا املرء وكيف يكون عمله ُمثمرا نافعا له ولغ ﺮﻩ  ،موظفا اسم تفضيل و صيغة تعجب مع وضع سطر
تحت التوظيف.

أﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﺎدة ﻳﺘﻤﻨﻮن ﻟﻜﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
واﻟﺴّﺪاد
ﻓﻲ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
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االختبار التجريبي في مادة اللغة العربية 4 -م اإلجابـــــــــــــــة النمــــــــــوذجية

سلم
التنقيط

البناء الفكري6:ن
/1أصناف الرجال ھي :رجل يقول وال يعمل  ،ورجل يقول ويتبع القول بالعمل  ،ورجل يعمل وال يتكلم.

1.5ن

 /2الصنف الذي نختار ھو األخير ألنه يعمل في صمت ويترك الناس تتحدث عن عمله  ،يثق في نفسه وال تثنيه الصعاب
مھما كان خطرھا.

1.5ن

/3العبرة المستخلصة من النص :خير الرجال من كثر عمله وق ّل كالمه.
 /4المرادف  :الفوضى = الضجّ ة

عفيف = شريف

 /5الضــــد :الجھر  ǂالكتمان

يبني  ǂيحطم

1ن
1ن
1ن

البناء الفني2:ن
 /1الصورة البيانية" :وما أشبه األول بالطبل األجوف " تشبيه تمثيلي حيث شبه الكاتب الرجل الذي يتكلم بال عمل بالطبل
الفارغ الذي ال يصدر اال الصوت والضجيج .
 /2استخراج محسن بديعي معنوي من السند  :يصمت  ǂتنطق ← طباق إيجاب

1ن
1ن

البناء اللغوي4:ن
 /1اإلعراب :نعم :فعل ماض جامد إلنشاء المدح مبني على الفتح
الرجل  :فاعل نعم مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاھرة ...والجملة الفعلية نعم الرجل في محل رفع خبر مقدم
ّ

0.5ن
0.5ن

 /2المحل اإلعرابي لما بين قوسين:
أن يحتاج إلى كالم :جملة فعلية مصدرية في محل جر مضاف إليه.
ال يتقن سواه :جملة صلة الموصول ال محل لھا من اإلعراب.

1ن
1ن

 /3استخراج من السند صيغة مبالغة:
قوّ ال  /م ّنان = فعّال

شريف  /كريم  /ثمين = فعيل

 /4صياغة اسم تفضيل من الفعل  :ي ّ
ُؤثرُ= أش ّد تأثيراً

0.5ن
0.5ن

الوضعية اإلدماجية8:ن
المالءمة:التقيد بالمطلوب) الحديث عن طبائع الناس وأھم الخصال الحميدة التي يجب على المرء أن يتحلّى بھا ليكون فردا
نافعا لنفسه ولغيره( +احترام الحجم +توظيف الحجج والشواھد +توظيف المكتسبات المدروسة.
االنسجام :ترابط األفكار و وضوحھا+اللغة منسجمة مع الوضعية+حسن استعمال أدوات الربط+احترام عالمات الوقف.

3ن
2ن

سالمة اللغة:خلوّ النص من األخطاء اإلمالئية والصرفية والنحوية والتركيبية.

2ن

اإلبداع واإلتقان :حسن العرض وجودة الخط وجمال التعبير.

1ن
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