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 (درجة 54)األّول  لفصال
 (درجة 25.5)فهم املقروء أ 

 (.درجة 1.5لكل سؤال ) 17-1األسئلة  مجيعِاقرأ النّص التايل، مثّ أجب عن 

 النّص األّول

 اإلرادة وضبط النفس

 التعريف 

هي قدرة ذاتّية لدى الشخص لضبط رغباته، : "عّرف معظم الباحثني يف علم النفس قّوة اإلرادة على النحو اآليت[ 1]
جتنُّب ويشمل ذلك القدرة على . القيام هبا مهما كان نوعها" أدمَنت"والسيطرة على نفسه، وردِّها عن األمور اليت 

األفكار والتصّورات واملشاعر واالنفعاالت غري املرغوب فيها، واليت قد تُِلّح على الشخص حّّت تصبح أقرب إىل 
، إذا اعتاد اإلنسان على التدخني، وهو يعلم يف قرارة نفسه مدى ضرره، فمن الصعب بغري إرادة قويّة ". اهلاجس مثالا

سرتاتيجّيات اليت من خالهلا يتغّلب على شعوره الـُمِلّح الذي إلنفسه بعض اولكن إن طّور ل. أن يتخّلى عن هذه العادة 5 

يدعوه لتناول السيجارة، فشغل نفسه مثالا يف أمر آخر، أو ألزم نفسه أن يدخل إىل مكان ُُيَنع فيه التدخني، أو استخدم 
قد . على هذه العادة، ولن يبقى أسرياا هلاطُرُقاا ذهنّية من خالهلا جعل نفسه تشمئّز من رائحة الدخان، فإنّه قد يسيطر 

يعاين اإلنسان األمرّين بسبب هذه املقاومة، وقد يصل إىل مراحل يشعر فيها أبنّه سينهار، لكّنه إن صرب حّّت النهاية 
 . واستطاع أن يقهر هذه العادة، فسيشعر أنّه قوّي حقًّا، وأنّه سّيد املوقف، وال ُيكن لشيء أن يستعبده

 10 !ريةجتربة مث

قام أحد الباحثني بدراسة عن قدرة األطفال على ضبط النفس، وكانت التجربة تشمل جمموعة من األطفال وصحناا [ 2]
وضع الباحث صحن احللوى أمام األطفال، مّث أخربهم أبّن عليه اخلروج خلمس دقائق، . حيتوي على قطع من احللوى

نين من احللوى، أّما الطفل الذي ال يستطيع االنتظار فعليه قـَرنع وأّن الطفل الذي يصرب حّّت عودته سيحصل على قطعتَ 
اّتضح الحقاا أّن بعض األطفال استطاعوا أن يضبطوا أنفسهم مخس . اجلرس، فيعود الباحث ويناوله قطعة واحدة فقط

ّن األطفال أالثني عاماا بعد االختبار؛ فوجد ة ثاتبع الباحث هؤالء األطفال ملدّ ! دقائق، والبعض اآلخر قـَرَع اجلرس 15 



كان أداؤهم وإجنازاهتم   وكذلكحني عودته حصلوا على عالمات أعلى يف امتحاانت الثانويّة العاّمة، الذين انتظروا إىل 
 أفضل يف احلياة، بل إّن أغلبهم يف صّحة جّيدة وال يعانون من أّي مسنة زائدة.

 النفس ق لتطوير قّوة اإلرادة وضبطرُ طُ 

سرتاتيجّيات اليت اإلما يلي جمموعة من  قّوة اإلرادة من األمور اليت ُيكن تطويرها ابلصرب واملثابرة واإلصرار، ويف[ 3]
 20 :ُيكن القيام هبا من أجل هذه الغاية

جيب أن يكون الشخص قادراا على حتديد نقاط ضعفه؛ فإّن حتديد نقطة : حتديد ومعرفة نقاط الضعف -أ
اإلنسان من مراقبة سلوكه بشكل واٍع، مّث مالحظة مدى قدرته على التغلُّب على هذا الضعف ُيّكن 

سرتاتيجّيات تناسب طبيعة نقطة الضعف اليت يعاين منها، ويصبح إقد يطّور اإلنسان لنفسه . الضعف
وأكثر قدرة على مراقبة نفسه يف حاالت ضعفها، هذا النوع  ضعفه،أكثر صرامة مع نفسه حني ُيّيز نقطة 

فمثالا ُيكن أن تكون نقطة ضعف الشخص كامنة يف تناول . بال أدىن شكّ من البشر يستأهل االحرتام  25 

األشياء طويلة، وقد ال يدري هو أصالا أّن هذه احللوايت، أو استخدام وسائل التواصل االجتماعّي لفرتة 
التوعية اليت أتيت من احمليطني، أو من خالل التثّقف، . وتشّكل نقطة ضعف حقيقّيةتسيطر عليه ابلفعل 

، وبعدها ُيكنه التقّدم حنو التخّلص نقطة ضعفه اإلنسانأن حُيدِّد  أو جتارب اآلخرين، قد تكون سبباا يف
 .منها

حيتاج الشخص إىل رسم خطّة واضحة لتساعده : التّباع العادات اإلجيابّية وضع خطّة واضحة وتطويرها -ب 30 

على حتقيق أهدافه، وتطوير العادات اإلجيابّية لتأيت عوضاا عن العادات السلبّية اليت ُيأل هبا فراغه، أو 
اللعب ابجلهاز  علىن هذا الشخص قد اعتاد اكن  ثال، إعلى سبيل امل. خالهلا شهوته أو رغباتهيُرضي من 

وضنع برانمج يومّي يغّطي من  ّّت يتخّلص من هذا االعتيادح فعليه بعد الظهر، ساعات مااإللكرتويّن يف 
 . إىل النادي الرايضّي أو لقاء بعض األصدقاء وغري ذلكالساعات، أي إبمكانه الذهاب خالله هذه 

مهارات يف البيئة احمليطة إىل تطوير  اليت يؤّدي التخّلص من مصادر اإلهلاء: التخّلص من مصادر اإلهلاء -ج 35 

وضبط النفس لدى اإلنسان؛ فعلى سبيل املثال ُيكن للشخص أن يتخّلص من احللوايت  قّوة اإلرادة
كنه إلغاء وسائل التواصل يف ثاّلجته إذا ما أراد اتّباع منط حياة صّحّي، أو ُي اليت واألطعمة السريعة

  .هإذا ما أراد أن يرّكز يف عمل احملمولاالجتماعّي املوجودة على هاتفه 
احلياة سلسلة من النجاحات والفشل، وبدون الفشل ال ُيكن الشعور : مساحمة الذات والسعي ُقُدًما -د

قد يؤّدي فشل اإلنسان يف حتقيق حلمه إىل نوع من اإلحباط، وهذا اإلحباط قد يقوده . بطعم النجاح 40 



أّن الفشل ال يعين هناية على اإلنسان أن يعلم . يان األملإىل بعض السلوكّيات غري املنضبطة من أجل نس
إّن هذه العادات السلبّية والسلوكّيات . احلياة، وأّن عليه دائماا احملاولة والبحث عن طُُرق بديلة لنَـينل احللم

غري املنضبطة قد ُتشِعر اإلنسان بتأنيب الضمري، ممّا يقوده إىل لوم نفسه، وهذا قد جيعله يؤذي نفسه 
ه، شرَط أاّل يرتك اكتشافه هذا يؤثّر عليه سلباا، بل عليه مساحمة على اإلنسان أن يكتشف ضعف. أكثر

 45 .الذات والعمل على التقّدم خطوة أخرى من أجل اخلروج من أوحال تلك العادات اليت علق فيها

وهو ما يعين أّن  هر مذموما".النفُس عاش الد قياَدهُ  / "عليك نفَسك هّذهبا، فَمن ملكتن جاء يف الشعر العرّب: [ 4]
 ، ويرى فيها متعته. قد يكون يف البدايةتستهويه لدى اإلنسان ميالا دائماا للعودة على بعض السلوكّيات واألفكار اليت

واألفكار، مّث بعد أن يعود عليها مراراا وتكراراا، تصبح هي مسيطرة عليه، على هذه السلوكّيات  مُمتلكاا زمام السيطرة
تدعوه إليها، وهكذا يتحّول تلقائيًّا إىل عبد هلذه العادة أو تلك، بعد أن كان حّر نفسه. لذلك، كما يقول بيت ونفسه 
، وإاّل فإهّنا وُيتنع عن هذه العادات ، على اإلنسان أن يكون واعياا لذلك، ويسيطر على نفسه،املذكور أعالهالشعر  50 

  ستجلب له الذّل.

إنسان على وجه البسيطة لديه نقطة ضعف، أو عادة تسيطر عليه وجيد صعوبة يف الكّف د أّن كّل وأخرياا، نؤكّ [ 5]
بعض الناس يعرفون هذه النقطة ولكّنهم خيشون مواجهتها، فيبقى لديهم الشعور ابلضعف حّّت النهاية، والبعض . عنها

بشجاعة، ويتعامل معها برقابة  أّما البعض الثالث فيبحث عن نقطة ضعفه .يعرف أصالا أّن لديه نقطة ضعفاآلخر ال 
رئ فهل أّما أنت عزيزي القا .ة شخصّيته وقدرته على مواجهة احلياةووعي، ويقوم ابلتخّلص منها، ممّا يعّزز من قوّ  55 

َت نقطة ضعفك؟ وإن كانت  ك نعم، فكيف ستتصّرف حياهَلا؟تابإج وجدن
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 (درجة 54)الفصل األّول 
 (درجة 28.5)فهم املقروء ب 

 (.درجة 1.5لكل سؤال ) 36-18األسئلة  مجيعِاقرأ النّص التايل، مثّ أجب عن 

 الثّاين النصّ 

 التعليم املنزيلّ 

هو تعليم األطفال يف املنزل بدالا من الدراسة يف املدارس التقليديّة  ،"الدراسة املنزلّية" أو ما يُعَرف بِـ  ،التعليم املنزلّ [ 1]

فإّن العديد من  ،ويف الغالب. وعادةا ما يتوىّل عملّية التعليم هذه أحد األبَوينن أو مدّرس خصوصيّ . احلكومّية أو األهلّية

تغيريه إىل نظام أقّل رمسّيةا، وطرق أكثر فاعلّيةا وجناعةا مثّ تقوم ب ،تبدأ بنظام مدرسّي تقليديّ  سر اليت تّتبع التعليم املنزلّ األُ 

 . تتالءم مع قدرات أبنائهم وميوهلم اخلاّصة

يف الكثري من الدول، ويف رأسها الوالايت املّتحدة، يُعَترب التعليم املنزّل مبعناه احلديث خياراا قانونيًّا ُيشكِّل بديالا [ 2] 5 

ّد يف دول أخرى أمراا غري قانويّن، أو أمراا عليه الكثري من القيود بينما يـُعَ . األهلّية عن االلتحاق ابملدارس احلكومّية أو

عدم : اآلابء الذين يفّضلون التعليم املنزّل أنّه مثّة دافعان أساسّيان لتعليم أطفاهلم يف املنزل يؤّكد. ومرتبطاا بشروط خاّصة

يتمّثل عدم رضا . يف عملّية تعليم أطفاهلم وتطّورهم الذهيّن واملعريفّ  الرضا عن املدارس التقليديّة، ورغبتهم يف املشاركة

وبشكل خاّص ظاهرة التنمُّر لدى التالميذ، وامتعاضهم من  ،اآلابء عن املدارس احملّلّية يف توجُّسهم من البيئة املدرسّية

ة املدرسة على تلبية االحتياجات اخلاّصة جودة التعليم، وعدم ثقتهم ابملناهج الدراسّية؛ ابإلضافة إىل عدم ثقتهم يف قدر  10 

ا من التحّكم يف احملتوى الذي يُدرَّس .  ابنتهم /اببنهم كما يعَمد بعض اآلابء إىل طريقة التعليم املنزّل حّّت ُينحهم مزيدا



على ما يف ذلك من ألطفاهلم ويف كيفّية تعليمهم؛ فبإمكاهنم تدريس بعض التعاليم الدينّية أو األخالقّية اليت يؤمنون هبا، 

من انحية أخرى هم يرون أّن التوّجه الفردّي للطفل أكثر جناعة من غريه، وهو ُيّكنهم من تطوير مهاراته . أاننّية أحياانا 

ا من الوقت ليقضيه يف .  ومواهبه اخلاّصة اليت قد ال يهتّم هبا التعليم التقليديّ  كما أّن التعليم املنزّل يُعطي الطفل مزيدا

ة الطفولّية والالمنهجّية والتنشئة االجتماعّية، ممّا يضمن تنشئته تنشئةا إنسانّيةا طبيعّيةا، دون أّي تدخُّالت يفرضها األنشط 15 

 .الكبار ونظراّيهتمعليهم 

لتعليم املنزّل كتعليم تكميلّي، ُمضاف إىل التعليم املدرسّي، وكوسيلة ذلك، ُيكن أن يلجأ اآلابء إىل ا ابإلضافة إىل[ 3]

كما قد يكون هذا التعليم حتت إشراف مدارس املراسلة، أي تلك .  ساعدة الطفل على التعلُّم يف ظّل ظروف معّينةمل

املدارس اليت ترسل املواّد واملهاّم عرب الربيد أبنواعه، أو مواقع التواصل املختلفة، وهكذا تؤّدي مهّمة التدريس عن طريق 

املنزلّية العديد من األساليب " املدارس"وتّتبع . يف اإلشراف على التعليم املنزلّ  الرتاسل؛ انهيك عن املؤّسسات املتخّصصة 20 

، ففي بعض البلدان يُلَزم الراغبون يف التعليم املنزّل  واملناهج، إذ ختتلف اأُلَسر يف اختيار األسلوب املّتبع، مهما يُكنن

ّم ضمان حصول الطفل على معظم املواّد الرئيسة اليت مبوجب القانون بتقدمي منهج دراسّي معتَمد وواضح، من خالله يت

 .تؤّهله أن ينخرط يف سوق العمل أو يف مؤّسسات الدولة املختلفة

معظم األحباث ونظراّيت التعلُّم تؤيّد أسلوب التعّلم املنزّل على اعتبار أّن اختيار طريقة التعليم اليت تتناسب مع [ 4]

على كّل حال، من املفّضل أن جتّرب األسرة أكثر . شخصّيته سلوبه واهتماماته، وتقّويّي وأالطالب تعّزز مستواه التعليم 25 

الكثري من اأُلَسر . ا/ا، وظروفه/ا، ميوله/ابنتها حسب سّنه/الطريقة األمثل واألنسب البنها من أسلوب إىل أن تكتشف

 . واألساليب املّتبعةتختار ما تراه مناسباا من جمموعة الطرق فتلجأ إىل األسلوب االنتقائّي 

 



 أسلوب الال مدرسة والتعّلم الفطريّ 

، من خالله يبحث الطفل عن املعرفة اعتماداا "التعلُّم عند الطلب"إىل نوع من أنواع " التعلُّم الفطريّ "ُيشري مصطلح [ 5] 30 

التعليمّية اليت يواجهها خالل اليوم، على اهتماماته، ويكمن دور وفاعلّية الوالَدينن يف مراقبة ابنهم والبحث عن املواقف 

واإلرشاد، وتيسري القيام ابألنشطة والتجارب اليت هتدف إىل تعليم الطفل دون االعتماد الكبري على الكتب أو قضاء 

 َمننحالذي َيِصف " الال مدرسة"كثرياا ما يستخدمون مصطلح   ،ويف هذا اجملال. وقت طويل يف عملّية التلقني والتدريس

كامل احلرّيّة يف انتقاء اهتماماته، بينما يتفاعل الوالدان معه، ويعطيانه حرّيّة االستكشاف والتعلُّم بشكل ذايّت، الطفل  

وهكذا يتعّلم األطفال من خالل جتارب احلياة، ممّا ُُيكِّن . مع مراقبة كّل ذلك ومناقشته معه لتحصيل الفائدة الكربى 35 

نقاد " ِـ أو ما يُعَرف بـ" الال مدرسة"فأسلوب . ات مع أطفاهلماآلابء من العيش بشكل طبيعّي دون ضغوط
ُ
التعليم امل

يسعى الستغالل الفرص اليت تسنح يف احلياة احلقيقّية، لتعليم الطفل من خالهلا، وإكسابه املعرفة، " خلف االهتمامات

الصّفّية كمساِعدة فقط، دون أن  وقد ينتفع الطفل من الكتب والتعليمات. واملهارة يف التعامل مع املواقف احلقيقّية

ويؤمن مؤيّدو أسلوب الال مدرسة أو التعلُّم الفطرّي أبّن الطفل يتعّلم أفضل من خالل التطبيق، . يتمحور تعّلمه حوهلا

يخ فقد يتعّلم القراءة ال من أجل القراءة، بل للحوار وزايدة الثروة اللغويّة، وتوسيع مداركه يف اجملاالت املختلفة، كالتار  40 

كما قد يتعّلم مهارات احلساب من خالل إنشاء مشروع جتارّي صغري، أو املشاركة يف إدارة الشؤون .  اواحلضارة وغريمه

 .كما قد يقوم برتبية احليواانت الداجنة ليتعّلم كيفّية احلصول على ألبان املاعز وحلوم األرانب، مثالا .  املالّية لألسرة

 وما النتائج؟

أّن األطفال الذين يتلّقون تعليمهم يف املنزل عادةا ما يتفّوقون يف العديد من اجملاالت األكادُيّية، أظهرت األحباث [ 6]

ا يَ جرِ فوفقاا لدراسة أُ . واإلبداع واالستكشاف والبحث ت على التعليم املنزّل، اّتضح أّن معظم املتعّلمني منزليًّا حّققوا جناحا 45 



ووفقاا . كما أّن معظمهم اخنرطوا يف اجملتمع اخنراطاا ملحوظاا.  جامعات متمّيزة أكادُييًّا ابرزاا، وحصلوا على قبول يف

ّد مشكلة لألطفال الذين يتعّلمون لألحباث فإّن التنشئة االجتماعّية، أي تنمية العالقات االجتماعّية لدى الطفل، ال تـُعَ 

كما أظهرت .  شطة التطّوعّية وجمموعات القراءة وغريهافالكثري منهم يشارك يف األلعاب الرايضّية اجلماعّية واألن ؛يف املنزل

نتائج استفتاء أُجري حديثاا، يفحص مدى ثقة األمريكّيني ابلتعليم املنزّل احلّر، أّن موقف الشعب األمريكّي من التعليم 

عارض  1985املنزّل قد تغرّي تغريُّاا ملحوظاا خالل العشرين سنة املاضية، ففي عام 
ُ
، بينما يف 73% نيكانت نسبة امل 50 

 . 54%تراجعت النسبة إىل  2001عام 

إذا كانت ُعظمى الدول ترى يف التعليم املنزّل أمراا طبيعيًّا وتعطي لألهل احلرّيّة يف اختيار طبيعة التعليم الذي يرتؤونه [ 7]

ر معّدالت تالميذان أتخُّ هل هذا ما يفّسر سبب ! ألوالدهم، فلماذا ما زال التعليم يف بالدان يسري على منهج واحد؟

العاّمة يف االمتحاانت الدولّية يف جماالت الرايضّيات وفهم املقروء؟ وهل هلذا السبب يؤّكد معظم الباحثني حمّليًّا وعامليًّا 

يكون ن التلقني، لكّنهم يف أشّد البعد عن اإلبداع والتفكري اخلاّلق؟ قد ون هوَ أّن التالميذ يف مدارسنا جييدون احلفظ ويَ  55 

 ، ا من األسباب حقًّا وإن مل يكن السبب الوحيد؛ وهو موضوع ملقال جديد قد يتسّّن لنا أن نكتبه مستقبالا هذا واحدا

بعد أن ختطو مناهجنا خطوات بعيدة يف جمال فهم التعليم على أنّه رغبة ذاتّية أتخذ يف حساهبا ميول التلميذ وقدراته 

 .ملنزّل، إذا كان يف نّيتنا أن يصبح أبناؤان مبدعنياخلاّصة، مثّ تقوم ابعتماد التعليم ا

 "تعليم منزّل"، ويكيبيداي املوسوعة احلرّة. برخصة املشاع اإلبداعّي.  
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 .هو تعلُّم تطبيقّي، يتعّلم من خالله الطفل ما يفيده يف احلياة العملّية .ج

 .اهتمامات األهل، من خالله يراقب األهل سريورة تعليم ابنهمهو تعلُّم منقاد خلف  .د

 

 الفطرّي: على التعلُّمأّي واحد ممّا يلي ُيكن أن يكون مثاالا  .29

 .طالب يتعّلم احلساابت واإلدارة من أجل فتنح مشروع جتارّي صغري .أ

 .طالب يراجع الكتب املدرسّية ليجد فيها ما ُيكن تطبيقه يف احلياة اليومّية .ب

 يزيد من ثروته اللغويّة من خالل حفظ جمموعة من الكلمات كّل يوم.طالب  .ج

 طالب يهتّم ابلورود فيزرع بعضها ويدرس عن العطور لتحضريها من تلك الورود. .د

 



 

ما الذي ُُيكن استنتاجه ابلنسبة لسبب تفوُّق املـُتعّلمني منزليًّا يف اجلامعات والتعليم األكادُيّي، حبسب   .30
  ؟الفقرة السادسة

 .أنّه تعليم يزّود الطاّلب آبلّيات للبحث واإلبداع، ابإلضافة إىل حّب التعّلم .أ

 أنّه تعليم يتدّخل فيه األهل بشكل كبري، وخيّطون البنهم طريقه وفق رغباهتم. .ب

 .أنّه تعليم مبيّن وفق خطّة مدروسة بعناية من قبل اهليئات التعليمّية .ج

 املعلومات ما ال تفعله املدارس.أنّه تعليم يزّود الطاّلب ابلكثري من  .د

 

كيف ترّد عليه   .أحد منتقدي التعليم املنزّل يّدعي أّن هذا التعليم يقضي على احلياة االجتماعّية للطفل .31
 مبوجب النّص؟ 

 وهذا يقّوي اجتماعّياته. ،ويستقبل الضيوف  املنزل يشارك أهله يف زايراهتمالطفل يف .أ

 الرايضّية اليت يشارك فيها الكثري من الطاّلب. يف املنزل هناك الكثري من األنشطة .ب

 ال جيري كّل التعليم املنزّل يف املنزل، هناك دروس جتري يف مؤّسسات خاّصة. .ج

 .األهل لديهم الوعي الكايف، وهم يشركون ابنهم يف النشاطات االجتماعّية .د

 

 

 

 



 ما هدف النسب املئويّة اليت أييت هبا الكاتب يف الفقرة السادسة؟ .32

 .بيان كثرة املعارضني للتعليم املنزّل يف أمريكا رغم أمهّّيته .أ

 .بيان أّن شعبّية التعليم املنزّل يف أمريكا تزداد مع الوقت  .ب

 بيان مدى تراجع وعي الناس يف الوالايت املّتحدة أبمهّّية التعليم املنزّل.  .ج

 انتشاراا يف الوالايت املّتحدة.بيان أّن التعليم املدرسّي التقليدّي ظّل هو األقوى واألكثر  .د

 

فلماذا ما زال التعليم يف بالدان يسري على منهج : "السابعة السؤال يف بداية الفقرة حرن طَ  . ما هدف الكاتب من33
 !"واحد؟

ا لطرائق التعليم يف بالدان .أ  .أن يقّدم نقدا

 ألسباب أتخُّر التعليم يف بالدان. أن يبدأ التطّرق. ب

 أّن املنهج يف بالدان موّحد ومناسب لنا.أن يُؤكِّد . ج

 .أن يبنّي عيب املناهج الغربّية مقابل حسنات التعليم يف بالدان. د 

 

 

 ؟أّي مجلة ممّا يلي َتِصف ما أظهرته األحباث واالمتحاانت الدولّية لدى طاّلبنا . 34

 .ضيةرن املقروء غري مُ  نتائجهم يف الرايضّيات وفهم إاّل أنّ لدى طاّلبنا القدرة على اإلبداع . أ

 .نتائج طاّلبنا يف املواضيع اإلبداعّية كالرايضّيات ضعيفة، لكّنهم ممتازون يف فهم املقروء. ب

 . يفتقرون إىل التفكري املبدع نتائج طاّلبنا يف الرايضّيات وفهم املقروء جّيدة، ولكّنهم. ج

 .أهّنم غري مبدعني إاّل ر املواّد، لدى طاّلبنا القدرة على احلفظ، وتذكُّ . د



 

 التطّور والتحّسن يف جمال التعليم يف البالد، كما يرى الكاتب؟ مراحل حبسب الفقرة األخرية، ما هي . 35

 .إدراك أّن التعّلم رغبة شخصّية، التحّول إىل التعليم املنزّل، اإلبداع .أ

 .التحّول إىل اإلبداعالتحّول إىل التعليم املنزّل، إدراك أّن التعّلم حرّيّة ذاتّية،  .ب

م أّن التعّلم حرّيّة .ج  .، التحّول إىل التعّلم املنزلّ ذاتّية، التعليم من أجل اإلبداع فـَهن

م أّن التعّلم رغبة شخصّية .د  .التعليم من أجل اإلبداع، مثّ التحّول للتعليم املنزّل، وفهن

 

 

 ق التعليم؟رُ ما موقف الكاتب ابلنسبة إىل طُ  . 36

 .الكاتب موقفه، بل يبقى حيادايًّ خبصوص التعليم يف العاملال يبنّي  -أ

 .يرى الكاتب أّن التعليم بدون كتب ومناهج واضحة يؤّدي إىل فوضى -ب

 .يؤيّد الكاتب التعليم احلّر وفنق رغبات التلميذ، بشرط مراقبة العملّية كّلها -ج

 التعليم يف اخلارج. يعطي الكاتب رأيه فقط خبصوص التعليم يف بالدان، وال يهّمه -د
 

 

 

 

 

 

 

 



 املعرفة اللغويّة  –اين لثا فصلال
 . (لكّل سؤال درجة واحدة) 52-37أجب عن مجيع األسئلة 

 

 :هي( أنتِ ) للمخاطبة" يُواِصلُ " الفعل من األمر صيغة .37
 َتواَصلي  .أ

 أوصلي  .ب
 تـََوّصلي .ج
 َواِصِلي .د

 
 

 صحيحة؟ بصورة 5 وَ  18 العددان ُكتب مجلة أيّ  يف .38
 اجلديد مثانيَة عشرَة شّقة سكنّية، ويف كّل شّقة مخسُة ُغرف. يف املبّن .أ

 يف املبّن اجلديد مثانيَة عشَر شّقة سكنّية، ويف كّل شّقة مخُس ُغرف. .ب
 عشرَة شّقة سكنّية، ويف كّل شّقة مخُس ُغرف. يف املبّن اجلديد مثاينَ  .ج
 رف.شّقة سكنّية، ويف كّل شّقة مخسُة غُ  عشرَ  يف املبّن اجلديد مثاينَ  .د

 
 جذر كلمة "استطالع" هو: .39

 ط. ل. ع .أ
 ع س. ط. .ب
 ت. ل. ع .ج
 ط. ا. ع .د

 

 

 



 مسترتاا؟ ضمرياا الفاعل جاء التالية اجلمل من أيّ  يف .40
ن ُيني الوالء. .أ  الوزيرات أقسمن

 الوزيرة أقسَمت ُيني الوالء. .ب
 الوزيران أقسما ُيني الوالء.  .ج
 الوزراء أقسموا ُيني الوالء. .د

 
 من األفعال اخلمسة؟ أيٌّ من األفعال التالية هو .41

 .تناضلُ  .أ
 .ترتضي .ب
 تنتظرنن. .ج
 تنظُرين. .د

 
 

 جتارب من قالوها" هي: خالصةالوظيفة النحويّة للكلمة البارزة يف اجلملة "إّن تلك األمثال  .42
 اسم إّن. .أ

 .خرب إنّ  .ب
 .نعت .ت
 .بدل .د
 

 موصول؟ اسم على تشتمل التالية اجلمل من أيٌّ  .43
 .ما مِسعنُت أخباَرك السارّةَ  .أ

 ".أنت؟من : "قل ل .ب
 .مسعنُت ما قـُلنتَ  .ج
 ما أمجَل البحَر! .د

 



 تشتمل على حال؟ التالية اجلمل من أيٌّ  .44

 يفحص الطبيب الطفل الباكي. .أ
 .يفحص الطبيب أطفاالا يبكون .ب
 .يفحص الطبيب طفالا وهو يبكي .ج
 يفحص الطبيب األطفال وهم يبكون. .د

 

 الصحيحة؟ بصورته" األسباب تعدَّدت" اجلملة يف" تعدَّد" الفعل من الفاعل اسم ورد يلي ممّا مجلة أيّ  يف .45
 .األسباب ُمتَـَعدِّدة .أ

 .األسباب َمعندودة .ب
 .األسباب ُمَعدِّدة  .ج
 .األسباب َعديدة .د

 
 اجلملة "البنت الصُّغنرى حضَرت" بصيغة املثّّن هي:  .46

 البنتان الصُّغنَريَتان حضَرات. .أ
 غرياتن حضَرات.البنتان الصَّ  .ب
 البنتان الصُّغراتن حضَرات. .ج
 الصُّغنَراين حضَرات.البنتان  .د

 
 للمجهول؟  تشتمل على فعل مبينّ  التالية اجلمل من أيٌّ  .47

 انكسر الزجاج. .أ
 استقبلننا ضيوفنا. .ب
 أسأل هللا أن ُتشفى قريباا. .ج
 يُقابِلوننا أحسن مقابلة. .د

 



 عطف؟ حرف التالية تتضّمن اجلمل من أيٌّ  .48
 رجع األب وهو ُيشي على مهله.  .أ

 أنتما جمتهدان ومها جمتهدان. .ب
َتين فسأساعدك. .ج  إن ساعدن
!  .د  اُدُرس فتنجحن

 

 مصدر الفعل "تصاََل" هو: .49
 صالح. .أ
 إصالح. .ب
 تصليح. .ج
 تصاَُل. .د

 
 

 مهزة قطع؟مهزهتا يف اجلمل التالية  البارزةأّي كلمة من الكلمات  .50
   العاّق يُفِقد األهل صربهم بنالا .أ

 الوقت املخّصص لالمتحان. انتهى .ب
 احلقيقة لوقٍت طويل.اخفاء يصعب  .ج
 من األصدقاء يف العرض املسرحّي. ثنانالتقى ا .د

 
 
 
 
 
 



 حني نقول لشخص "كأّنك اي أاب زيد ما غَزونت" نعين:  .51
 لينته فعل شيئاا غري الذي فعله.  .أ

 أّن كّل ما فعله كان بغري فائدة. .ب
 أّن كّل ما فعله كان ذا فائدة. .ج
 لينته مل يفعل ما فعل. .د

 
 فيه؟تشتمل على مفعول  التالية اجلمل من أيٌّ  .52

 سأزورك يوم األحد. .أ
 منُت نوماا عميقاا. .ب
 حان يوم السفر. .ج
 مشينَت كّل النهار. .د

  



 (درجة 30) الفصل الثالث
 التعبري الكتايب

 توجيهات: 

 :عند تقييم التعبري الكتاّب يؤخذ بعني االعتبار ما يلي

 .الرتكيب وداللة األلفاظصّحُة اللغة وسالمتها، من حيث: الصرف، النحو، اإلمالء،  :درجات( 7اللغة )

 الدّقة يف استعمال عالمات الرتقيم يف املواضع اليت تستوجب ذلك. :الرتقيم )درجتان(

 :درجات( 6املبىن )
ا للدخول يف صلب املوضوع  .كتابة مقّدمة متهيدا

 .تقسيم النّص إىل فقرات )ينبغي أن يكون تقسيم الفقرات مبنيًّا على أساٍس منطقّي(
 .التسلسل الزميّن و/ أو الرتابط املنطقّي بني أفكار املوضوع وجوانبهمراعاة 

 .استعمال الروابط املالئمة بني اجلمل والفقرات
إهناء املوضوع بصورة ُتشعر القارئ أبّن النّص قد اكتمل، ومتَّ بشكل غري مبتور )كتابة خامتة، أو تلخيص ملا سبق، أو 

 .نظر شخصّية، أو طرح تساؤالت تثري تفكري القارئ( تقدمي اقرتاحات وحلول، أو تقدمي وجهة
 

ر مجيع العناصر املطلوبة يف املهّمة املعطاة. عليك أن تَنتبه إىل  :درجة( 15املضمون ) جيب أن يشتمل النّص على ذِكن
 .مجيع مرّكبات املوضوع الواردة يف صيغة املهّمة املطلوبة، إذ سُتحاَسُب على كلٍّ منها على حدةٍ 

 
االكتفاء  -جميئها بصيغة اجلمع رغم-هاّم: حني يُطَلُب منك ذْكُر أسباب/ نتائج/ اقرتاحات...، ُُيِكنك  تنويه

 .، مع الشرح بتوسُّع؛ أو أن تذُكر أكثر من اثَننْي مع الشرح بدون توسُّع…بذِْكر سبَبنْي/ نتيجَتنْي/ اقرتاَحنْي 

 
 
 
 



 150-120سطًرا )حوايل  15حّّت  12املقرتحَتنْي واكُتب عنها ما بني ِاخرَتْ موضوعًة واحدًة من املوضوعَتنْي 
 .كلمة( يف دفرت االمتحان

 . فقط بقلم حرب اُكتب املوضوعة
 . دفرت امتحانه لن يُفَحص املمتَحن الذي سيكتب املوضوعة بقلم رصاص

 

 1املوضوعة 

ُيّر اإلنسان بكثرٍي من التجارب يف حياته. حتّدث عن التجارب ودورها يف حياة اإلنسان، مّث اُذُكر جتربةا واحدة 
 انجحة مَررنت هبا ُمبيِّناا العقبات اليت واَجَهتنك خالهلا، وجتربةا أخرى فاشلة ُمبيّـناا األسباب اليت أّدت إىل فشلها. 

 2املوضوعة 

كثرياا عن جمموعات من الشبيبة املتطّوعني الذين يقومون حبمالت لتنظيف األحياء يف يف اآلونة األخرية نسمع  
البلدات. َبنيِّ موقفك من هذه الظاهرة ُمتطرِّقاا إىل حسناهتا وآاثرها علينا كأفراد بشكٍل خاّص وعلى جمتمعاتنا وبيئتنا 

 . بشكٍل عامّ 
 


