
  قسم المراآز الجماهيرية            وزارة التربية والتعليم

  منهاج هيال        النهوض بأبناء الشبيبة–مديرية المجتمع والشباب 

  

   سنوات تعليمية10 لامتحان في اللغة العربية 

  

 ל" שנ10–שפה וספרות ערבית -למבחן דגם תשובון
 

  ة/ارشادات للمتحن

 

 
  درجة) 60 (:القسم األول

  درجة) 10(          .باب التي علل بها النقاُش دعوته الجاحَظ للمبيِت عندهاآتب األس. 1

__________________الطعام_وجود_,الطقس_برودة_,الليل_ظلمة_,_المنزل_قربة__

____________________  

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

 _الخروج_من_تمنعه_الطقس_برودة_,أطرافه_ضعف_,الجاحظ_سن_آبر_,اللبأ_غلظة

 ____________________النيام_البيت_أهل_يوقظ_قد_خروجه_حاجته وعند_لقضاء

________  

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

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

______________ينصح_ولم__علي_يشفق_لم...........أسد_نابي_بين_وقعت_قد_واهللا_

_____________________________________جميعا_األمرين_من_برئت_فقد_

__________سالمة_على_ونوم_اإلحتمال_فبعض_شئت_وإن_,وموت_فأآلت_شئت_فإن

___________  

  

  

  



 ל" שנ10 –תשובון למבחן דגם שפה וספרות ערבית 

  

  درجة) 15       (     .ل التالية في النص وفّسر آال  منها حسب السياقإقرأ الجم. 4

- _ناألمرْي َن ِم إليَكرئُتَب    

  __________________________________النصيحة_وعدم_البخل_من_عذرت_

-  فيِه وبدا لُهَبِخَل بِه    

____________________به_السماح_تستصعب_نفسه_وأن_خالب_تقديمه_عن_امتنع_

______________  

- _شاٍءَع  بصاحِب لسَتِ وأنَت   

  _________________________________أآوال_ليس_انه_أي_

ِ بعُضف ئَتوإن ِش    -ة  على سالم ونوٌم االحتمال

  _______________________بالسالمة_والفوز_الجوع_على_الصبر_

-    ال يكوُن على َشطِر ُمشارآِة األصحاب 

______________________األصدقاء_مع_للضحك_وموازيا_مساويا_يكون_ال_أي_

_  

  

  

  درجة) 40 (:ثانيالقسم ال

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

  يدي___ فلما مددت -

  . وال تارآًاًال ال آِآآنَتاألآل   _في_ فإن  أآلَت اللبأ ولم تبالغ -

  .بتنا في ليلة سوءالطعام _في  وإن بالغت -

 ئَت وإن ِش،وموُتفأآلةٌ  _____________________فكله__فإن شئَت  -

  .ة على سالم ونوٌم االحتمالِ بعُضف_____ ________ الجوع_على_فصبرت____

  درجات ) 10(.                 بّين آال  من الفاعل والمفعول به في آل جملة من الجمل االتية. 6
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 ל" שנ10 –תשובון למבחן דגם שפה וספרות ערבית 

- صحبني النقاش -

  _____________________________________________فاعل_:_النقاش_

_______________________________________به_مفعول_صحبني_في_الياء_

_______________  

-_ جاءني المضيف بطبق تمرٍ  -

  _____________________________________فاعل_:المضيف_

____________________________________به_مفعول_جاءني_في_لمالمتك_ياء_

_________________   

- لم يَر الناس مثله -

  _____________________________________________فاعل_:الناس_

________________________________________________به_مفعول_:مثله_

________  

- أآلُت اللبأ بدون مبالغة -

  _________________________________________فاعل_أآلت_في_اءالت

________________________________________________به_مفعول_:_اللبأ

________  

- نصح محفوظ النقاش ضيفه  -

  ____________________________________مضاف_وهو_فاعل_:_محفوظ

________________________اليه_مضاف_والهاء_مضاف_وهو_به_مفعول_:_ضيفه

___________________________  

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

  درجة) 15(

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

  .لشخصية ومطالعاتك الذاتيةتوضح ذلك معتمدًا على النص وعلى تجاربك ا

األقل_على_طرفين_وجود_من_بد_ال_,طرف_من_أآثر_الى_تحتاج_والممازحة_المضاحكة_

 ___________غيره_مع_يضحك_آمن_ليس_لوحده_يضحك_الذي_ألن_
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