
 ابـــعالمستـوى: الـرّ                  األستبذة بلحسه سبميتسمعون        088-088متوّسطت:
 تبنـالــمـــّدة: سـبعـ                                                        9898-9802العـبم الّدراسي:

 بوية في مبدّة اللّغت العربيّت للفصل الثّ المرالبت المستمرّ 

ىبْ، رمغ اٌغ   ِٓ ػذد وجشأ ػٍٝ رذزٛٞ اٌزٟ ٌٚخاٌذ   رٍهرشٛٔغٛا،  خ١ٕ١  اٌص   غخثبٌٍ   ١ٓاٌص   رؼشف الـىّــص:

١ٓ، رزأٌ  ١ٛػٟاٌش   اٌذضة ٌذىُ ٚرخضغ ع١ٛٞا٢ شقفٟ اٌش    ِٕبطك (5)ٚ خِمبطؼ (22) ِٓ وضشأ ِٓ ف اٌص 

ب ،اٌّغبدخ د١ش ِٓ خدٌٚ وجشأ صبٌش رؼزجش ٚ ، ػبصّزٙب ثى ١ٓاٌذىُ خرار١    خ١بد١  اٌغ   جٙبداٌٛ ِٓ رؼذ   وّب أٔٙ 

ٛ   ،اٌؼبٌُ فٟ ٌٚٝاأل اٌخّظ  ث١ٓ ِٕزششا وبْ ِب ثغجت ٚرٌه شىبٌٗأٚ األطؼّخ ٌٛاْأث ١ٕٟاٌص   اٌّطجخ ع٠زٕ

 ٚال ؼبَاٌط   ِٓ حػذ٠ذ بصٕبفٚ ٠مذ ِْٛ أ ضخّخ جذا ٚالئُ ٠صٕؼْٛ فىبٔٛا اٌذبوّخ الالداٌغ   ػٙذ فٟ األثبطشح

 ،سصاأل ٚوزٌه ،ج١ّؼٙب والداأل فٟ رمش٠جب ٠ٛباٌص   خصٍصٍ ٠ٚذخٍْٛ اٌخضشٚاد ػٓ ِطجخُٙ ٕٟغ٠غز

 ٚرمب١ٌذ ػبداد ُ٘أ دذأ بٞاٌش   ٠ؼذ اٌؼشبء خٚجج ثؼذ ،ىبو١ٓٚاٌغ   ٛوبداٌش   ثذي اٌؼ١ذاْ ِٓ  خِجّٛػ ٠غزخذِْٛ

 ٠ّغه ْأ ٠جت ال ٗٔ  أ وّب ،١ٛفاٌض   س٠زذذ   ث١ّٕب ٠جشد ال وٟ ِغطٝ بٞاٌش   وٛة ف١أرٟ ،١ٕٟاٌص   ؼتاٌش  

 خصاٌش   فُ ذا١ٌ   رخفٟ ثذ١ش ػال٘بأ ِٓ اٌىٛة ٠ّغه ثً ،اٌىٛة ػ١ٍٗ اٌزٞ ٠ٛضغ غ١شاٌص   ثبٌط جك خصاٌش  

 .(٠ششة ٚ٘ٛ)

 ٜد  أ ِب ٚ٘زا (سضاأل عطخ ػٍٝ ٠ؼ١ش ِب وً ذَٛاٌٍ   ِٓ ٠زٕبٌْٚٛ) ُٙٔ  أ ١ٓاٌص   فٟ اٌّؼشٚف ِٓ           

 ٠ٚشجغ هانوو خِٕطم فٟ ظٙٛسٖ أثذ ٚاٌزٞ اٌذبٌٟ وٛسٚٔب ف١شٚط خطش٘بأ خ،لبرٍ ١شٚعبدف حػذ ظٙٛس ٌٝإ

 ٠ّىٓ ال ٗٔ  أ ٚروش ،ٚغ١ش٘ب ؼبث١ٓٚاٌض   ٚاٌفئشاْ وبٌخفبف١ش د١ٛأبد رٕبٚي ٌٝإ اٌجبدض١ٓ دغت ظٙٛسٖ عجت

 ٚاسرذاء خخص١  اٌش   ظبفخإٌ   ٘ٛ ِٕٗ ٌٍٛلب٠خ اٌٛد١ذ ج١ًاٌغ   ْ  أٚ األد٠ٚخ خالي ِٓ اٌف١شٚعبد ٘زٖ ٌّضً صذٞاٌز  

  ّ  ،اٌؼبٌُ فٟ ٛاسئاٌط   خدبٌ ػالْإٚ ثبٌخٛف ؼٛساٌش   ٌٝإ ٜد  أ ٘زا ٚوً ،ثبٌّصبث١ٓ خزالطاال ٚػذَ بِبداٌى

 ػٕذ ِٓ ٘ٛ ٚثالء ِصبة وً ْ  أ ) ٠ذسن اٌّغٍُ ْ  أ ال  إ مبس٠شاٌز   دغت اٌف١شٚط ٘زا ظٙٛس عجبةأ رؼذاد ٚسغُ

١ٓ، ِٕز (رؼبٌٝ هللا  ٔؼٟ ٕ٘ب ِٚٓ شاِؤخ   ال  إ ٠ظٙش ٌُ اٌف١شٚط ٌٚىٓ األطؼّخ ٘زٖ ِضً رزٕبٚي ٟٚ٘ مذَاٌ فبٌص 

  .٠ًّٙ ٚال ٠ًّٙ اٌزٞ فٙٛ ثٗ اعزغبصزُٙ ثؼذ اإل٠غٛس ِٟغٍّػٍٝ  ٚجً ػض هللا عذٌٙبأ اٌزٟ خ١ٌٙ  اإل اٌؼٕب٠خ

                     عه األوتروت بتصّرف                       األسئلت                                    

                                                                   ( ن09)الجزء األوّل:

                                                           ن(80)ت األولي:الوضعيّ 

ٛ   اعزٕجظ ِٓ اٌغ ٕذ -1  ١ٕٟ ثّخزٍف األطؼّخ.ع اٌّطجخ اٌص  عجت رٕ

 ٛاسئ.اٌط  دبٌخ  ٗٚ إػالٔ  خٛفش عجت شؼٛس اٌؼبٌُ ثبٌفغ   -2

 .( االخزالط )ٚ ٘بد ضذ ٌفظخ  ( اعزغبصخ )اششح ٌفظخ  -3

 فى ش فٟ فىشح رشًّ ِضّْٛ إٌ ص. -4

 ن(80)بويت:ت الثّ الوضعيّ 

 .صإٌ    ّٔظ ش٠ٓثّؤش   ثش٘ٓ  -1

 .صإٌ   فٟ خثؼذ٠   أخشٜ ٚ خلج١ٍ   إدبٌخ ػٍٝ دي   -2

 .صإٌ   ِٓ بٌفظ١   بثذ٠ؼ١   ٕبِذغ   اعزخشط -3

 ( ٠ٓ، ِٕز اٌمذَ ٚ ٟ٘ رزٕبٚي ِضً ٘زٖ األطؼّخ    فبٌص   ): زٙبرغ١ّ   ثؼذ خا٢ر١   خاٌج١ب١ٔ   ٛسحاٌص   ًدٍ   -4

 .صإٌ   ِضّْٛ خالي ِٓ ِغزفبدح ل١ّخ سلذ   -5

 ص إػشاة ِفشداد.أػشة ِب رذزٗ خظ فٟ إٌ   -6

 اوزشف اٌّذً اإلػشاثٟ ٌٍجًّ اٌٛالؼخ ث١ٓ لٛع١ٓ. -7

 ص.اٌّزوٛس٠ٓ  فٟ إٌ  خ ٌٍؼذد٠ٓ أثشص اٌىزبثخ اٌذشف١   -8

 -فحة اقلب الص   -                                                                                                                   
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 (ن80)الجزء الثّبوي:

 ت:ت اإلدمبجيّ وضعيّ ال

١ٓ اٌش ١ٛػ١  الّسيبق:  ١ٕ١خ اٌذذٚد  ( ش١ٕغ١بٔغ )ٚ أطٍمذ ػ١ٍٙب رغ١ّخ  مخ اإل٠غٛسػٍٝ ِٕط خع١طشد اٌص  ٚ رؼٕٟ ثبٌص 

    ١ٓ رّبسط ع١بعخ ١١ٕ١ٓ إ١ٌٙب، ف١ّب ٠خشٝ اإل٠غٛس ِٓ أذصبس صمبفزُٙ، ٚ ِٓ د١ٕٙب  اٌص  اٌجذ٠ذح، أزمً ػذد وج١ش ِٓ اٌص  

 بػخ ٚ اٌٛالء ٌٍذبوُ.ِغٍّٟ إٌّطمخ، ٚ رججشُ٘ ػٍٝ اٌط   اٌمّغ ٚ االضطٙبد ضذ  

 ([45]ز٠ٓ ِىشٚا اٌغ ١ئبد أْ ٠خغف هللا ثُٙ األسض أٚ ٠أر١ُٙ اٌؼزاة ِٓ د١ش ال ٠شؼشْٚ أفأِٓ اٌ  ) لبي هللا رؼبٌٝ  :1نـدـالس
                                                                                                                                                  سورة النحل                                                                                                                          

 عمران آل سورة ([54] اٌّبوش٠ٓ خ١ش هللا ٚ هللا ِىش ٚ ِىشٚا ٚ)  رؼبٌٝ هللا لبي :2دـنـالس  

 "خ ٚ اإلخبء ٚ اٌٛفبء اٌّذ٠ٕخ اٌؼظّٝ ٟ٘ اٌزٟ ٠غٛد ف١ٙب اٌؼٍُ ٚ اٌذش٠   "اٌذىّخ:  رمٛي :3ـنـدالس  

ٛ  س ػٓ ٘زا اٌؼذٚ اٌخفٟ اٌزٞ ضشة دٌٚخ اٌص  فٟ ٔص رفغ١شٞ ٚصفٟ، رذذ    عليمت:التّ                 ي ١ٓ ٚ اٌزٞ لذ ٠زذ

  خ.اٌّٛضٛع، ِؼزّذا ػٍٝ ِىزغجبره اٌمج١ٍ  ٕب خطٛسرٗ ػٍٝ ج١ّغ شؼٛة اٌؼبٌُ، ِجشصا سأ٠ه فٟ إٌٝ ٚثبء دم١مٟ، ِج١  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *****كـببلتّوفي*****
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