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   اقــــرإ الىـــص بتمعـــه ثـم أجـــب عـه األســـئلـــت التي تلــــيه. 
 : الىـــــــــص    

وّب لذسد األَ ،اسزٍف . ٌُ ٠ؼًّ ٕ٘بن ٚ ال ر٘ت ٌٍجذث ػٓ ػًّ .ٌُ رغً غ١جخ اٌٛاٌذ فٟ سد١ٍٗ إٌٝ اسىٕذسٚٔخ           
 إْ اٌسٍفخ رأوً ػّش اٌخبدَ ، ٚعــفٌٛخ األخزـ١ٓ رؼزظش و١ٍّٛٔخ ، رذزـــشق. ش١ئب ِٓ أجشح األخز١ٓ اٌخبدِز١ٓ ٚ ػبد 

 ، ٚ ٌىٓ اٌخبدَ اٌزٟ ف١ٗ  رؼ١ش  فٟ اٌّشثؼبدسـجـه أخـضـروس١جبسح ٚ رزذٛي إٌٝ سِبد، إٔٗ اٌسجٓ ، ال لضجبْ ف١ٗ ، 

    !فّب ألسٝ اٌذ١بح د١ٓ رذبطش٘ب اٌفبلخ ...اٌذجش٠خ ٌٍغشف ، سج١ٕخ دْٚ رٔت، ٚ ال ِذبوّخ

          ثبع ٚاٌذٞ فٟ اٌجذء ٠ـب ســبدح ػـبِب ِٓ عفــٌٛخ شم١مزٟ اٌىــجشٜ ، ثــبع ثؼذ٘ـب ػــبِـب ِٓ عــفٌٛخ أخزٟ اٌظغشٜ، 
  طجٟ ، ثً ألٕٟٔ ال أطٍخ ٌشٟء ، ٚ ألْ أدذا ال ٠مجً أْ ٠سزخذِٕٟ،ـ االبـه ـال ألٕٟٔ . أِب أٔــب فٍُ ٠جـغ ٚاٌـذٞ عفٌٛزٟ 

وبْ اٌشبسٞ غ١ش ِٛجٛد ، أِب شم١مزبٞ فمذ ث١ؼذ عفٌٛزّٙب ٌؼبَ ، ثُ اسزٍف اٌٛاٌذ ػٍٝ اٌؼبَ ا٢رٟ ، ٚ لجً أْ ٠ٕمــضــٟ 
 ، ِٓ عفٌٛزٙـــــّب، أختــياسـزٍف ػٍٝ اٌؼبَ اٌزٞ ١ٍ٠ـٗ ، ٚ ٌُ أوـٓ أػشف إٟٔٔ ، أٔب اٌفــُ اٌجــبئغ ، وٕذ ألـزبد ِٓ جسذ

ِـٓ دش٠ـزـّٙب، ٚ إٟٔٔ رؼٍّذ لشاءح وزت ػذ٠ذح ِٓ جٙــٍّٙب ، ٚ ظٕٟ أّٔٙب ٌٓ رمشآ ٘زٖ اٌىٍّبد أثذا ، ألّٔٙب أ١ِزـــبْ، ٚ ألْ 
 .أدـــذا ٌــٓ ٠زغــٛع وــٟ ٠مــشأ٘ب ٌّٙــب 
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  األسئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلت                                         

 ( وقط 8)   القراءة: المجــــبل الرئيس األول 
  ن1 : مــالحظت الىص         ~ 

  (ِجبي ثمبفٟ           ِجبي اجزّبػٟ             ِجبي فٕٟ  ):    ـ دذد ِجبي إٌض ِٓ ث١ٓ اٌّجبالد ا٢ر١خ 1              

 ـ الزشح ػٕٛأب ِٕبسجب ٌٍٕض  2              

  ن2: الفهم ~          

 ــ  الفبقت        ــ استلف:  ـ اششح ثبٌّشادف اٌؼجبسر١ٓ ا٢ر١ز١ٓ،دست س١بلّٙب فٟ إٌض 1             

  ـ ٌّبرا سدً اٌٛاٌذ إٌٝ اسىٕذسٚٔخ؟ ٚ ِب اٌظشٚف اٌزٟ دفؼزٗ إٌٝ ٘زا اٌشد١ً ؟2             

  ن3:التحليل ~          

.  ــ وٕذ ألزبد ِٓ جسذ أخزٟ ٚ ِٓ عفٌٛزٙٓ\ .ــ عفٌٛخ األخز١ٓ رؼزظش و١ٍّٛٔخ: ـ ث١ٓ اٌّمظٛد ثمٛي اٌىبرت 1             

 .  ـ اسزذي ِٓ إٌض ثجٍّز١ٓ رذالْ ػٍٝ اٌّجبي اٌزٞ ٠ٕزّٟ إ2ٗ١ٌ             

.  ـ اسزخٍض ِٓ إٌض دم١ٓ ِٕزٙى١ٓ ٌٍغفٍز3ٓ١             

  ن2:التركيب ~           

 .              ـ اوزت فمشح رٛضخ ف١ٙب اٌمض١خ اٌزٟ ٠ؼبٌجٙب إٌض ، ٚ ث١ٓ ِٛلفه ِٕٙب 
                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وقط 6 )الذرس اللغىي : المجبل الرئيس الثبوي 
 ْ 1. ــ اضجظ ثبٌشىً اٌزبَ ِب رذزٗ خظ فٟ إٌض فمظ 1          

ْ  0.75. أسٍٛة رؼجت ٚ دذد اٌفؼً اٌّزؼجت ِٕٗ ٚ عش٠مخ ط١بغزٗ-  ــ اسزخشج ِٓ إٌض    2          

 0.5ْ. اسُ رفض١ً ٚث١ٓ عش٠مخ ط١بغزٗ                               -            

 0.75ْ. اسّب ِٕبدٜ ٚ ث١ٓ دبٌٗ ٚ دىّٗ                                        - 

 : ـ سوت جٍّخ ِف١ذح رشزًّ ػٍٝ اسُ ِّٕٛع ِٓ اٌظشف ٌسجج١ٓ 3          
ْ 0.5.ِغ اٌشىً اٌزبَ (ٚصْ اٌفؼً )ٚ (اٌؼ١ٍّخ)                     ــ 

 1ْ. اسزؼًّ ٘زا االسُ ِخزظب فٟ جٍّخ ربِخ :( فبعلى الخير ) ــ 4          

:  ــ دذد اٌّضبف ٚ اٌّضبف إ١ٌٗ ٚ ٔٛع اإلضبفخ ٚ ِب اسزفبدٖ اٌّضبف ِٕٙب فٟ اٌزشو١ت اٌزب5ٌٟ          

ْ 1 (٘بضــــــــُ اٌذك ظــــــبٌُ  )                 

 ِب اسزفبدٖ اٌّضبف ِٕٙب ٔٛع اإلضبفخ اٌّضبف إ١ٌٗ اٌّضبف اٌزشو١ت

     ٘ـبضــُ اٌـذك ظــبٌُ

 0.5ْوٓ ِخٍظب  صذيقي     ــ ٠ب ببلفقرــ ألجخ:   ــ أػشة ِب رذزٗ خظ ف١ّب ٠ٍٟ 6    

 ( وقط 6 )التعبير : المجبل الرئيس الثبلث 
 اسزٍُٙ ِٓ ِضّْٛ إٌض ثؼض األفىبس، ٚ لُ ثىزبثخ ِمغغ ِٓ س١شح غ١ش٠خ رسشد  :                      وص المىضىع

.                                          ٚ رظف ف١ٙب ثؼض ِؼبٔبح أخذ ِٓ األخز١ٓ ِغ ِشغٍزٙب 
 

                      

وّب لذسد األَ ،اسزٍف . ٌُ ٠ؼًّ ٕ٘بن ٚ ال ر٘ت ٌٍجذث ػٓ ػًّ .ٌُ رغً غ١جخ اٌٛاٌذ فٟ سد١ٍٗ إٌٝ اسىٕذسٚٔخ           

 إْ اٌسٍفخ رأوً ػّش اٌخبدَ ، ٚعــفٌٛخ األخزـ١ٓ رؼزظش و١ٍّٛٔخ ، رذزـــشق. ش١ئب ِٓ أجشح األخز١ٓ اٌخبدِز١ٓ ٚ ػبد 

 ، ٚ ٌىٓ اٌخبدَ اٌزٟ ف١ٗ  رؼ١ش  فٟ اٌّشثؼبدسـجـه أخـضـروس١جبسح ٚ رزذٛي إٌٝ سِبد، إٔٗ اٌسجٓ ، ال لضجبْ ف١ٗ ، 

    !فّب ألسٝ اٌذ١بح د١ٓ رذبطش٘ب اٌفبلخ ...اٌذجش٠خ ٌٍغشف ، سج١ٕخ دْٚ رٔت، ٚ ال ِذبوّخ

          ثبع ٚاٌذٞ فٟ اٌجذء ٠ـب ســبدح ػـبِب ِٓ عفــٌٛخ شم١مزٟ اٌىــجشٜ ، ثــبع ثؼذ٘ـب ػــبِـب ِٓ عــفٌٛخ أخزٟ اٌظغشٜ، 

  طجٟ ، ثً ألٕٟٔ ال أطٍخ ٌشٟء ، ٚ ألْ أدذا ال ٠مجً أْ ٠سزخذِٕٟ،ـ االبـه ـال ألٕٟٔ . أِب أٔــب فٍُ ٠جـغ ٚاٌـذٞ عفٌٛزٟ 

وبْ اٌشبسٞ غ١ش ِٛجٛد ، أِب شم١مزبٞ فمذ ث١ؼذ عفٌٛزّٙب ٌؼبَ ، ثُ اسزٍف اٌٛاٌذ ػٍٝ اٌؼبَ ا٢رٟ ، ٚ لجً أْ ٠ٕمــضــٟ 

 ، ِٓ عفٌٛزٙـــــّب، أختــياسـزٍف ػٍٝ اٌؼبَ اٌزٞ ١ٍ٠ـٗ ، ٚ ٌُ أوـٓ أػشف إٟٔٔ ، أٔب اٌفــُ اٌجــبئغ ، وٕذ ألـزبد ِٓ جسذ

ِـٓ دش٠ـزـّٙب، ٚ إٟٔٔ رؼٍّذ لشاءح وزت ػذ٠ذح ِٓ جٙــٍّٙب ، ٚ ظٕٟ أّٔٙب ٌٓ رمشآ ٘زٖ اٌىٍّبد أثذا ، ألّٔٙب أ١ِزـــبْ، ٚ ألْ 

 .أدـــذا ٌــٓ ٠زغــٛع وــٟ ٠مــشأ٘ب ٌّٙــب 
 ثزظشف\256ص5ط \ث١شٚد\داس ا٢داة .دٕب ١ِٕخ : ٌٍىبرت " ثمب٠ب طٛس" ِٓ وزبة : ِظذس إٌض                                           
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