
�للَُّغُة �لَعَرِبيَُّة�أبريــل  2009 

  �ل�صــف

)EMSA( برنامج �لقيا�س �خلارجي لتح�صيل �لطالب

الّرجاء التاأكد من ح�صولك على ورقة اإجابة منف�صلة عن الورقة االختباريّة.  

�صة يف ورقة االإجابة. الّرجاء كتابة اال�صم واملاّدة يف امل�صتطيالت املخ�صّ  

الّرجاء التاأكد من اّتفاق لون الورقة االختبارّية مع العالمة الواردة يف ورقة االإجابة.  

حيح اإال اإذا  �ص�ؤ�اًل. كل �صوؤال يليه اأربعة بدائل. بديل واحد فقط هو ال�صّ يت�صّمن هذا االختبار 40   

كانت هناك تعليمات بجانب ال�صوؤال.

الّرجاء ا�صتخدام قلم الّر�صا�ص فقط يف تظليل دوائر االإجابات يف ورقة االإجابة.  

حيحة من بني البدائل �أ، ب، ج اأو د وظلل الدوائر يف ورقة �الإجابة ملادة �لّلغة �لعربيّة. اخرت االإجابات ال�صّ  

اإذا اأخطاأت يف اإجابتك. قم مب�صح التظليل يف دائرة االإجابة متامًا ثم ظّلل دائرة اإجابتك اجلديدة.  

كل اإجاباتك يجب اأن تكون مدّونة يف الورقة املخ�ص�صة لالإجابة.  

الزمن املخ�ص�ص لالإجابة: �صاعة وخم�س ع�رشة دقيقة.  

تعليمات �الختبــار
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�قر�أ �الإعالن �الآتي، ثم �أجب عن �ل�ص�ؤ�ل رقم )1(:   1

�إالَم ي�صري �الإعالن �ملجاور؟    

احلّداد �أ 

اخل�ّصاب ب 

الّزّجاج ج 

د  ال�ّصمكرّي

�أّي �الأ�صماء �لتي حتتها خطٌّ متثّل م�صبًّها به يف �لبيت �ل�ّصعرّي:   2

حيح للكلمة �لتي حتتها خطٌّ يف �جلملة: ) �صافر امل�صلم من بلٍد الآخر طلًبا للعلم (؟ ما �مل�قع �الإعر�بّي �ل�صّ   3

مفعول به  �أ 

مفعول فيه   ب 

مفعول مطلق  ج 

مفعول الأجله د 

حيحة �إمالئيًّا فيما بني �لق��صني يف �جلملتني )  4 ، 5  (؟ ما �لكلمة �ل�صّ   

4
مَتّهل حّتى ) توؤوب - تاأوب ( �صاملًا اإىل اأهلك.

ب�أ

املواطن يدرك ) العب  –   العبء ( املُلقى على عاتقه جتاه وطنه.

ب�أ
 5

اإّنا الُعمر مركٌب يطلب الّنا�ص       عليـه املَُنى وفيـه املَُنون؟ 

دجب�أ

�خرت �إجابًة �صحيحًة من 

كّل �إجابتني متجاورتني.

مطلوب فوًرا...

رجٌل قادٌر على �صناعة االأدوات املنزلية كالكيزان 

 
ّ
واالأقماع ونحوها من �صفائح احلديد املطلي

بالق�صدير وغريه.
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ما �لكلمة �لتي تت��فق يف �ملعنى مع �لكلمة �لتي حتتها خطٌّ يف �جلملة: ) هذه ال�ّصاة عجفاء (؟     6

�صمينٌة  �أ 

قوّيٌة  ب 

ُم�صّنٌة    ج 

د  هزيلٌة

ما �لفكرة �لّرئي�صة �ملت�صّمنة غالف �ملجّلة ) كيف تق�لها الأطفالك ( ؟   7

رعاية القدرة على االبتكار عند االأطفال. �أ 

اال�صتمتاع باملناف�صة والتغّلب على االنفعال. ب 

ن�صائح واأ�صاليب لغوّية مفيدة ملحاورة االأطفال. ج 

تنمية الكفاءة وتعزيز ال�ّصخ�صّية لدى االأطفال. د 

كان ر�صول اهلل – �صّلى اهلل عليه و�صّلم – اإذا َحَزَبُه اأمٌر �صّلى   

ما معنى: )�إذ� َحَزبَُه �أمٌر ( يف �جلملة �ل�ّصابقة؟   8

خ�رس اأمًرا �أ 

جنح يف اأمٍر ب 

احتار يف اأمرٍ  ج 

ا�صتّد عليه اأمٌر د 

حيح؟ �أّي �جلمل �الآتية وردت فيها عالمة �لرّتقيم ) �لفا�صلة ( يف م�قعها غري �ل�صّ   9

واهلِل، الأن�رسّن املظلوم. �أ 

راأ�ص احلكمة، َمافة اهلل. ب 

اإذا �صدقتني احلديث، عفوُت عنك. ج 

�صاهدُت طفاًل، عالمات الرباءة بادية على حمّياه. د 
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ا�تّّ�صلت ) الم �الأمر ( بكلمة ) تكن ( يف �جلملة: ) لتكن واحًدا مّمن يفتخر بهم الوطن (.   

�أّي �لكلمات �لتي حتتها خطٌّ يف �جلمل �الآتية تتّفق مع كلمة ) لتكن ( يف ن�ع �لالم؟   10

لرتتفع عن الّدنايا مت�صك مبكارم االأخالق. �أ 

لتحذر من زاّلت الل�صان واأ�صدقاء ال�ّصوء. ب 

ّحة تناول املفيد من الغذاء. لتن�صاأ موفور ال�صّ ج 

لتنهى عن فعل ذميم  عليك باالبتعاد عنه اأواًل. د 

ما �لذي ق�صده �ل�صافعّي بكالمه؟   11

ثمن الكالم بل�صم يعرفه َمن يقدره. �أ 

االإن�صات واالنتباه لالآخرين فنٌّ ميكن اكت�صابه. ب 

م على تعّلم العلوم. التخّلق مبكارم االأخالق مقدَّ ج 

التقدير واالحرتام خلق املتاأدِّب يف جمل�ص العلم. د 

ما �لغر�س �لبالغّي من ��صتخد�م �أ�صل�ب �الأمر يف �لبيت �ل�ّصعرّي �ل�ّصابق؟   12

الّتعظيم والّتهويل �أ 

الّتهّكم والّتحقري ب 

الّتوبيخ والّتقريع ج 

الّن�صح واالإر�صاد د 

 – رحمة اهلل – يقول:
ّ
كان االإمام ال�صافعي

كنُت اأُ�صّفح الورقة بني َيَدْي مالك �صفحًا رقيقًا؛ هيبة لئاّل ي�صمع وقعها.

فَدع الوعيد فما وعيدك �صائري         اأََطنني اأجنحة الّذباب ي�صري؟
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�أّي �لكلمات �لتي حتتها خطٌّ ورد بها خطاأٌ �إمالئّي يف �لعبارة �ل�ّصابقة؟   13

مب ت�حي جملة: ) جبينه ك�صفحة املراآة ( يف �لعبارة �ل�ّصابقة؟   14

فاء والّتالألوؤ ال�صّ �أ 

البيا�ص والّنور ب 

الهيبة ورفعة املكانة  ج 

اجلمال وح�صن الهيئة د 

حيحة للكلمة �لتي حتتها خطٌّ يف �جلملة : )اإّنا ي�صعد الفتى بنجاحه الفّذ (؟ ما �حلركة �الإعر�بيّة �ل�صّ   15

الك�رسة �أ 

ّمة   ال�صّ ب 

الفتحة  ج 

د  ال�ّصكون

عرف ال�ّصاعر اأّن ممدوحه و�صيئ الوجه، متالألئ الّطلعة، ال يفتاأُ م�صّمًرا يف ال�ّصري، دائًبا جبينه ك�صفحة املراآة.

دجب�أ
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�أي �جلمل �الآتية تعرب عّما �ص�ره �لكاتب يف �لفقرة �ل�صابقة؟   16

املال يجعل �صّيده مرموق املكانة عند النا�ص. �أ 

املال ما هو اإال و�صيلة للو�صول اإىل ال�صعادة. ب 

املال يجمع النا�ص حولك لكنه لن يحقق مبتغاك. ج 

املال �صبب من اأ�صباب ال�صعادة اإذا ما بذله �صاحبه يف خري نف�صه. د 

�أّي �جلمل �مل�صّطرة متثل ت�صبيه عالقة �لنا�س ب�صاحب �ملال يف �لعبارة �ل�صابقة؟   17

1 �أ 

2 ب 

3 ج 

4 د 

يقول ابن عبا�ص ال�صحابي اجلليل – ر�صي اهلل عنه - :

النا�ص ل�صاحب املال األزم من ال�صعاع لل�صم�ص، وهو عندهم اأعذب من املاء، واأرفع من ال�صماء، 

واأحلى من ال�صهد، واأزكى من الورد، خطوؤه و�صيئاته ح�صنات، قوله مقبول، وُيرَفع جمل�صه، وال 

ّل حديثه. مُيّ

12

4 3
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فدعة (، ثّم �أجب عن �الأ�صئلة ) 18 – 20 (: �قر�أ ن�ّس ) �لعقرب و�ل�صّ   

فدعة كما وردت يف �لنّ�ّس؟ �أّي �الأق��ل �الآتية متثّل �صخ�صيّة �ل�صّ   18

َمْن اأ�رسع َكُث ِعثاره. �أ 

الَغدر ِمن ِجن�ص اللِّئام. ب 

اجلزاُء ِمن ِجن�ص العمل. ج 

َمْن حفر ُحفرة الأخيه َوَقع فيها. د 

�أّي �الأفكار �الآتية تُعّد فكرة جزئيّة؟   19

م�صري االأ�رسار �أ 

خيانة العقرب ب 

احلذر من االأ�رسار ج 

اجلاهل عدّو نف�صه د 

ما جمع �لكلمة �لتي حتتها خطٌّ يف �ل�صطر �لثاين؟   20

فف �صِ �أ 

فوف �صُ ب 

فاف �صِ ج 

اأ�صفاف د 

اأراد عقرب اأن يجتاز نهًرا، ولكّنه كان يخ�صى اقرتاب املاء خوًفا من الغرق، واإذ ب�صفدعة تقرتب 

ّفة الّنهر؛ فا�صتقبلها العقرب بلطٍف قائاًل لها: من �صِ

ّفة الّثانية من الّنهر؛ فاأكون لك من ال�ّصاكرين. اأرجو اأن تنقليني على ظهرك اإىل ال�صّ

فدعة: اأخاف اأن تل�صعني. ال�صّ

العقرب: هذا غري معقول، ثّم اإّنك بنقلك اإّياي تقّدمني يل م�صاعدة لن اأن�صاها لك.

تغّلبت  الّنهر؛  ُعر�ص  اأ�صبحا يف  واأركبته على ظهرها، وملّا  العقرب،  فدعة بكالم  ال�صّ اقتنعت 

فدعة؛ فغرقت وغرق معها. على العقرب طبيعته ال�رّسّيرة؛ فل�صع ال�صّ

فدعة �لعقرب و�ل�صّ
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�قر�أ �حل��ر �لذي يدور بني حممد وعه�د، ثّم �أجب عن �ل�ّص�ؤ�ل رقم ) 21 (:   

ما �مل�صكلة �لتي يطرحها �حل��ر �ل�صابق؟   21

تدليل ال�صغري وتلبية كل رغباته. �أ 

غرية االأخوة من بع�صهم البع�ص.  ب 

تف�صيل االآباء لبع�ص االأبناء على غريهم. ج 

فر�ص االبن االأكرب �صيطرته على االآخرين.    د 

يُطلق على �مل�صافة بني طرف �الإبهام وطرف �ل�ّصبابة �إذ� فتحتهما ...   22

ُم   الُب�صْ �أ 

ْتُب الرَّ ب 

ج  الَعَتُب

الِفرْتُ د 

) اأءمتن َمن خانني ؟ (     

�لكلمة �لتي حتتها خطٌّ يف �جلملة �ل�ّصابقة بها خطاأ �إمالئّي.   

فما �ل�ص�رة �ل�صحيحة لكتابة �لكلمة؟   23

اأاأمتن �أ 

اآمتن ب 

اأمتن ج 

ءاأمتن د 

ال اأخ�صى �صيئًا ما دام اأبي موجوداً؛ 

الأنه �صيقف اإىل جانبي.

اترك لعبتي يا حممد، �صوف اأخرب 

اأمي حااًل. اأمي، اأنقذيني.
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�قر�أ ن�ّس ) �لعقل و�لقلب (، ثّم �أجب عن �الأ�صئلة ) 24 – 26 (:   

ما هدف �لكاتب من هذه �لفقرة؟   24

تعريف كّل من العقل والقلب. �أ 

و�صف دور كّل من العقل والقلب.  ب 

تو�صيح عمل كّل منهما مع �رسب اأمثلة. ج 

مقارنة بني العقل والقلب ودور كّل منهما. د 

تُعّد �جلملة �مل�صّطرة يف �لنّ�ّس �ل�ّصابق فكرًة ...   25

عاّمة �أ 

رئي�صة  ب 

جزئية  ج 

ثانوّية  د 

�أي �لكلمات �لتي حتتها خّط يع�د عليها �ل�صمري �ملظّلل بالّل�ن �الأخ�رش؟   26

املعدة  �أ 

اجل�صد  ب 

كّل  ج 

دور د 

�لعقل و�لقلب

التقى يومًا العقل والقلب، ودخال يف حوار؛ ليبني كل منهما اأهميته:

قال القلب: اأنا ال�صبب يف حياة االإن�صان؛ فهو الي�صتطيع العي�ص دوين؛ الأنني اأبث الدم يف ج�صمه كله.

فرّد عليه العقل: اأنا اأف�صل منك؛ فاأنا الذي اأحكم االإن�صان، واأجعله يت�رسف كما اأريد.

وا�صتّد الّنقّا�ص؛ فقال القلب: بل اأنا االأهّم؛ الأنني �صبب بقائه، ووجوده يف هذه الدنيا.

العقل: و لكني �صيدك، واأنا من يوجه اإليك االأوامر، ودون وجودي ي�صبح االإن�صان جمنونًا ال طعم حلياته.

وهنا تدخلت املعدة وقالت: عالم اخلالف يا اإخوان؟ فكلنا معًا ن�صّكل هذا اجل�صد، وهو ال ي�صتطيع 

اال�صتغناء عن اأّي منا، فلكّل دور ال ي�صتطيع االآخر اأن يوؤديه .
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�قر�أ �لنّ�ّس �الآتي، ثّم �أجب عن �الأ�صئلة )27، 30(:   

ما �ملغزى �حلقيقّي من �لفقرة �ل�صابقة؟   27

االإح�صا�ص مب�صاعر االآخرين واجب اإن�صايّن. �أ 

معرفة اأحوال النا�ص دافع للّتعاطف والّت�صاهل معهم. ب 

ال�ّصخط والغ�صب م�صاعر نح�ص بها يف مواقف متعددة. ج 

�رسورة االهتمام باالأطفال، ومراعاتهم يف جميع االأحوال. د 

ما �لعالقة �لتي تربط بني �جلملة ) 1 ( و�جلملة ) 2 ( يف �لفقرة �ل�صابقة؟   28

تعليل  �أ 

توكيد      ب 

�صبب ونتيجة  ج 

�رسح وتو�صيح د 

ورة الكاملة ب�صبب    كثري ِمن �صخطنا واحتجاجنا على النا�ص واالأحداث واملواقف يعود اإىل اأّننا مل نَر ال�صّ

، اأو ب�صبب العجلة يف فهم االأمور، اأو ب�صبب عدم وجود اإمكانّية للح�صول على ذلك. كم 
ّ
ق�صورنا الذهني

حدثت م�صاورات، ثّم تبنّي اأنه ال م�صّوغ لها، واأنها حدثت ب�صبب عدم فهم االأمور كما يجب، واملوقف 

فنام  الطريق طوياًل؛  وكان  قطار،  عربة  االأربعة  اأطفاله  مع  هذا رجل ركب  ال�صورة:  هذه  ح  يو�صّ االآتي 

بع�ص الركاب، وا�صتغرق اآخرون يف قراءة كتاب اأو رواية، لكّن اجلميع �صعر باالأذى الذي اأحدثه �صخب 

االأطفال الذين كان اأكربهم يف ال�صابعة ِمن العمر، وحتملوا ذلك فرتة من الزمن، ثّم قام غري واحد منهم اإىل 

االأب يوؤنبه على ترك اأطفاله يرك�صون ويلعبون يف ممر العربة؛

ُتوفيت هذا  اإّن والدتهم  االأب:  فقال  االأب، وا�صتغرب احلا�رسون ذلك؛  ان�صكبت دمعة من عني   وهنا 

ال�صباح، 

واأنا غري قادر على ال�صيطرة عليهم يف هذه الظروف. وهنا انقلبت م�صاعر كل َمن يف عربة القطار ِمن م�صاعر 

ليالعبوهم  اإىل مقاعدهم  االأطفال  اإىل م�صاعر رحمة وحنان وعطف، واأخذوا يجذبون  �صخط وغ�صب 

ويعطوهم بع�ص احللوى؛ ليخففوا عنهم املاأ�صاة التي مل ي�صعر االأطفال بعظمها؛ ل�صغر �صّنهم.   

1

2
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يف �أّي ماّدة نبحث يف �لقام��س �ملحيط عن �لكلمة �لتي حتتها خطٌّ يف �ل�ّصطر �الأخري؟   29

اأ�صا  �أ 

اأ�صى  ب 

اأ�ص�ص   ج 

اأ�صي د 

�أّي �جلمل �الآتية تُعّد �صحيحة بناًء على ما ورد يف �لفقرة �ل�صابقة؟   30

تقدير معاناة االآخرين دليل رحمة القلوب.  �أ 

عجز تفكري االإن�صان عن االإحاطة بكّل االأمور. ب 

امل�صاجرات واملناو�صات �صببها عدم تقدير ظروف االآخرين. ج 

الفو�صى التي اأحدثها االأطفال كانت نتيجة املحنة التي ميرون بها. د 

�خرت �إجابتني �صحيحتني.
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ما �لغر�س �لبالغي من �أ�صل�ب �الأمر يف �لبيت �ل�ّصعرّي:    31

) قد ر�ّصحوَك الأمٍر اإْن َفطنَت له      َفارَباأ بنف�صَك اأْن ترعى مع الَهَمل (؟   

االإر�صاد  �أ 

االلتما�ص  ب 

الّتمّني ج 

الّدعاء د 

�أي �جلمل �الآتية تربط بينها عالقة �ل�صبب و�لنتيجة؟   32

اإْن ت�صته ماَل غريك، تبَق يف ا�صطراب م�صتمٍر. �أ 

اإْن مل تدرك احلاجة بالرفق، فباأّي �صيء ُتدرك. ب 

ام�ِص يف طريقك بهّمة عالية، وبعزمية ثابتة دونا تردد. ج 

ال ت�صغل زمن عمٍل باأداء عمٍل اآخر؛ فلكّل عمل وقت حمّدد. د 

ما �الإعر�ب �ل�صحيح للفعل �لذي حتته خّط يف �جلملة: ) لن حتقق النجاح ما مل ت�صع اإليه (؟   33

فعل م�صارع مرفوع وعالمة رفعه ال�صمة. �أ 

فعل م�صارع من�صوب وعالمة ن�صبه الفتحة.  ب 

فعل م�صارع جمزوم وعالمة جزمه ال�صكون.  ج 

فعل م�صارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة. د 
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حيح لعالمة �لرّتقيم ) �لفا�صلة �ملنق�طة ( يف �جلمل �الآتية؟ �أّي �مل��قع متثّل �ال�صتخد�م �ل�صّ   34

؛ خذ بيدي.
ّ
بني �أ 

واهلّل؛ الأقومَن بواجبي. ب 

بلى؛ اأُدرك اأّن احرتام الوالدين واجب. ج 

فلتكن الّتقوى عماد قلبك؛ تنل اأجًرا عظيًما. د 

�أّي �لكلمات �لتي حتتها خطٌّ يف �جلمل �الآتية جاءت مبعنى ) قطع (؟   35

�َصَطر الكتاب �أ 

ب  �َصَطر العدّو

�َصَطر الفاكهة  ج 

�َصَطر اخل�صب د 

ما �لكلمة �لتي ال تتفق مع �لكلمات �الأخرى يف �جلذر �لثالثي؟   36

الذخائر  �أ 

الذخرية  ب 

املذاخر  ج 

املذراة د 

�خرت �إجابتني �صحيحتني.
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�أّي �أدو�ت �لقيا�س ت��فق ما حتته خطٌّ يف �حلديث �ل�رّشيف؟   37

الباع �أ 

ال�ّصرب ب 

اع  ال�صّ ج 

املرت د 

ما �ملق�ص�د باملق�لة �ل�ّصابقة؟   38

الولد الّباّر يقّدم لوالده اأف�صل ما عنده. �أ 

الوالد ماأمور بتوفري الّنفقة والعطاء الأبنائه. ب 

طاعة الوالد عالمة من عالمات االأدب واالأخالق. ج 

حّق الولد على الوالد اأن يح�صن تربيته روحّيا وبدنّيا. د 

 �صّلى اهلّل عليه و�صّلم قال: “املكيال مكيال اأهل املدينة، وامليزان ميزان اأهل مّكة”.
ّ
ُروي اأّن الّنبي

قيل قدميًا: ما َنَحل والٌد ولَده من نحٍل اأف�صل من اأدٍب ح�صن.
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األ�صُتم خرَي َمن ركب املطايا                واأندى العاملني بطوَن راِح؟     

�أّي �الأبيات �ل�ّصعرية تت��فق يف �لغر�س �لبالغي من �أ�صل�ب �ال�صتفهام مع �لبيت �ل�ّصعرّي �ل�ّصابق؟   39

اأنلهـــــو واأّيــــاُمنـــــا تذهــــــُب     ونلعـــُب واملـوُت ال يلعــُب؟   �أ 

اإالَم وفيـــــَم َتنقُلنـــــا ِركــــــاٌب   وناأُمُل اأن يكــــوَن لنـــا اأواُن؟   ب 

متى يبلــُغ الُبنياُن يومــــًا متـــــاَمهُ   اإذا كنَت تبنيِه وغــرُيك َيهِدُم؟  ج 

هل ي�صمَعـــّن النَّ�صـــُر اإْن نــاديُتهُ   اأم كيف َي�صمُع ميٌِّت ال ينطُق؟ د 

حيح للكلمة.  ال�صّ
ّ
قد ُتكتب بع�ص الكلمات على �صورتني متلفتني، ميّثل كلٌّ منهما الّر�صم االإمالئي   

�رتني فيما ياأتي حتّقق ذلك؟ ففي �أّي �ل�صّ   40

رنا

رنى

�صما

�صمى

�صنا

�صنى

منا

نى

 �أ   

ب   

ج 

د 

�خرت �إجابتني �صحيحتني.
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