
  قسم المراآز الجماهيرية            وزارة التربية والتعليم

  منهاج هيال        النهوض بأبناء الشبيبة–مديرية المجتمع والشباب 

  

   سنوات تعليمية10 لامتحان في اللغة العربية 
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____________:اسم العائلة__________                          : االسم الشخصي  
___________:مرآز التعليم_____________                           :رقم الهوية  

__________:  االسم–مدير مرآز التعليم   
 
 
 

 التوقيع             
                                            ____________                  /__/__التاريخ 

 

  دقيقة90: مدة االمتحان

  דקות90: משך הבחינה

.ا االمتحان فهم المقروء والمعرفة اللغويةيفحص هذ  

:الى الممتحن العزيز  

.قسم المراآز الجماهرية يرى بنزاهة االمتحان التزامًا ال يمكن تجاوزه من قبل الممتحن  

فااللتزام بنزاهة االمتحان يتطلب التزامًا باإلرشادات والتعليمات الشفوية والكتابية التي تعطي قبل 

. البدء باالمتحان  

 

 

 

 

 



 ל " שנ10 –שפה וספרות ערבית  -דגם מבחן 

 نشكرآم على تعاونكم ونتمنى للجميع

 النجاح                   

 قسم المراآز الجماهيرية    

  ة/ارشادات للمتحن
  

  

االرشادات والتعليمات في هذا االمتحان مكتوبة بصيغة المذآر وهي موجهة للممتحنات 

  .والممتحنين على حدٍّ سواء

  

  

  :يتألف االمتحان من قسمين

  

  

  درجة) 60          (  اسئلة في مجال فهم المقروء) 4(مكّون من     :القسم األول

  

  درجة) 40(    اسئلة في مجال اللغة والتعبير) 3(مكّون من     :القسم الثاني
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  :إقرأ النص التالي بتمعن ثم أجب عن األسئلة التي تليه

  

  )الجاحظ(دعوة حريص  
  

  وآاَن؛ِه منزِل قرَبرُتا ِص فلّم؛ ليالً ِ عجاِم الن مسجِد ِم النقاُشٌ ني محفوظَبِحَص

 في هذا  تذهُبأيَن:  وقاَلُه عنَد سألني أن أبيَت،ن منزلي ِمِ  الجامعمسجِدإلى   أقرَبمنزلُه

، ثلُه ِم الناُسلم يَرأ َب وعندي ِل، ناٌر معَك وليَس في ظلمٍة وأنَت ومنزلي منزلَك،والبرِد المطِر

 ِ قأ وطَبَب ِلِ بجام ني جاَء ثمًَّ فأبطأ ساعة . فِملُت َمَعه. إال لُه ال تصلُح،ً  جودة بِه ناهيَكتمٌرو

 ٍر مطُ  ليلة ثمَّ،ُه ورآوُد الليُل وهَو،ُهلظ وِغٌ أَب ِل إنُه،ثمانيا أبا ُع:  قالُتْدا مَد فلّم،تمٍر

  الغليُل وما زاَل،فًا طَرِ  الفالجَن ِم تشكو تزْل ولْم،نِّ في السِّ قد طعنَت رجٌل وأنَت،طوبٍةوُر

 وال ًال ال آِآ آنَت، تبالْغأ ولْمَب الِلفإن أآلَت. شاءَع  بصاحِب لسَتِ  في األصلوأنَت،  إليَكيسرُع

 َن ِم سوٍءبتنا في ليلِة  بالغَت وإْن. إليك أشهى ما آاَن األآَل قطعَت ثمَّ،َكباَع ِطشَترَّ وَح،تارآًا

.  وآاَنآاَن:  غدًا لئال تقوَل،هذا الكالَم  وإنما قلُت. وال عسًال نبيذًا لَك نعدَّ ولْم، بأمرَكِ االهتمام

 ؛ فيِه وبدا لُهَبِخَل بِه:  قلَت، لَك وقد ذآرتُه، بِهأجئَك ألني لو لم؛ ي أسد ناَب بيَن قد وقعُتواِهللا

 .ليَّ ولم ينصْح عْقشِفلم َي:  قلَت، فيِهَك ما علي آلََّكولم أذآْر ، منُهَك ولم أحذْر، بِهوإن جئُت

  ونوٌم االحتمالِ بعُضف ئَت وإن ِش، وموُتٌ  فأآلةئَت فإن ِش. جميعًاِ ناألمرْي َن ِم إليَكرئُتفقد َب

  .ةعلى سالم

 َ ولقد أآلتُه جميعًا فما هضَمُه إال الضَِّحُك . فما َضِحكُت قط ُّ آَضِحكي ِتلَك الليلة

ي َمن يفهُم طيَب ما تكلَم بِه ألتى عليَّ الضَِّحُك أو ولو آاَن مع. والنشَّاط والسُّروُر فيما أظنُّ

  .ولكنَّ َضِحَك َمن آاَن وحَدُه ال يكوُن على َشطِر ُمشارآِة األصحاب. لقضى علّي
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  درجة) 60 (:القسم األول

  درجة) 10(          .اآتب األسباب التي علل بها النقاُش دعوته الجاحَظ للمبيِت عنده. 1

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________  

  درجة) 15(          .اآتب خمسة تعليالت أتى بها النقاش إلقناع ضيفه بعدم أآل اللبأ. 2

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________  

لقد جمع النقاش الطرافةَ  وخفةَ  الروح والحرَص الشديد في أقواله وتصرفاته، اعتمد على . 3

  درجة) 20(                   .النص واآتب جميع األقوال التي تظهر ذلك

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________  

  درجة) 15       (     .إقرأ الجمل التالية في النص وفّسر آال  منها حسب السياق. 4

   ________________________________________ناألمرْي َن ِم إليَكرئُتَب    

  _______ ____________________________________ فيِه وبدا لُهَبِخَل بِه    

   ______________________________________شاٍءَع  بصاحِب لسَتِ وأنَت   

  ___________________________ة  على سالم ونوٌم االحتمالِ بعُضف ئَتوإن ِش   
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  _______________________________   ال يكوُن على َشطِر ُمشارآِة األصحاب 

  

  

  درجة) 40 (:ثانيالقسم ال

  درجة) 15  ( .التعابير الناقصة التي عمد الجاحظ إلى حذفها طلبًا لإليجاز الكلمات أواآتب . 5

  _________________________________________________ فلما مددت -

  . وال تارآًاًال ال آِآآنَت ___________________________ فإن  أآلَت اللبأ ولم تبالغ -

  .بتنا في ليلة سوء_____________________ ________________  وإن بالغت -

___________  ئَت وإن ِش،وموُتفأآلةٌ  _______________________فإن شئَت  -

  .ة على سالم ونوٌم االحتمالِ بعُضف________ 

  درجات ) 10.                 (بّين آال  من الفاعل والمفعول به في آل جملة من الجمل االتية. 6

  ________________________________________________لنقاش  صحبني ا-

___________________________________________________________  

  ________________________________________ جاءني المضيف بطبق تمرٍ  -

___________________________________________________________

  _______________________________________________مثله  لم يَر الناس -

___________________________________________________________  

  ____________________________________________ أآلُت اللبأ بدون مبالغة -

___________________________________________________________  

  ________________________________________ النقاش ضيفه  نصح محفوظ -

___________________________________________________________  

". ولكن من آان وحده ال يكون على شطر مشارآة األصحاب: "تتضمن آخر عبارة من النص. 7

  درجة) 15(

رة من خمسة اسطر أو أآثر مالحظة نفسية عميقة حول طبيعة الضحك ومتطلباته، اآتب فق

  .توضح ذلك معتمدًا على النص وعلى تجاربك الشخصية ومطالعاتك الذاتية

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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