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 ةيبرعلا ةغللا ةدامل لوبقلا رابتخا
ARABIC	ADMISSION	EXAM     

 
 

ATHS	  :ةيوناثلا
G9	  :ّفّصلا

30	Minutes	  :ىوتْسُملا All :ةّدملا
Arabic	Language ةّيبرعلا ةغُّللا -  :ةّداملا 

	  :بلاّطلا مسا
	  :بلاّطلا ةّيوه مقَر

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 ةلئسألا ددع ةّيلكلا ةجرّدلا ةراهَملا حِّحصُملا مسا

 
 

	100 ةيبرعلا ةغللا تاراهم 15 
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 ِةَلِئْسَألا نع ْبِجَأ َُّمث ،ًةَنِّعَمَتُم ًةءارق )ناجْرـمــــلا(:ناونعب يلاتلا َّصَّنلا أَرْـقا :ةيليلحتلا ةءارقلا /لَّوألا ُلاؤُّسلا

  :هب ةقلعتملا
 

 ٌظفل ناجرملاو .ةّيندعملا ّداوملا نم ُّدَعُـي ال هّنأ مغر ّيلحلا ِةعانص يف اهمَدقَأو ،ةميركلا ِراجحألا ِرهشأ ُدحأ وه ُناجْرمـــلا .1

 هِبشُيو ،هِرُّجحَتب َدامجلا هِبشُي ثيح ؛دامجلاو تابَّنلا ّيَملاع نيب ٌطّسوتم وهو ،)نمحرلا( ةروس يف ميركلا نآرقلا يف رِكُذ ٌّيبرع

  .ةبِّعشتُم ٍرْضُخ ٍناصغأو قورع تاذ ،رحبلا رعَق يف ةتبv اًراجشأ هنْوَكب تابَّنلا
 هايملا يف رَهظَت تvاويحلا هذهو ،هنيوْكَت يف ةقيقَّدلا تvاويحلا ُنييالم ْتَدعاس يذلا ّيريجلا رجحلا نم ناجْرـمــلا نّوكتي  .2

 َلكايَه ُكرتت ةقيقدلا ُتvاويحلا هذه تومت امَنيحو ،ءارضخو ،ةيجسفنبو ،ءارفصو ،ةيلاقتربو ،ةرفُّصلل ةلئام ءارمس ةليمج ٍلالِظب
 .)ةّيناجرملا باعِّشلا( ىَّمسُت رحبلا عاق يف َزجاوحل ٍتاساسأ ُنوُكَت ّيريجلا رَجَحلا نم

 ناجرملا دياصمف ،هيف ةدوجوملا ِرُزُجلا َلوحو ،طّسوتملا رحبلا ئِطاوش نم برُقل� ناجرملل ةّيملاعلا ِدياصملا ُّمهأ ُرِشتنت .3
 بونج يف )ناكوير( رزُج لوح ايسآ ةّراق يفو ،اسنرفل ّيبونجلا لحاّسلاو ،برغملا رئازجلاو سنوت ئطاوش ىلع رشتنت رمحألا

 ريبك حاجنب ومنيف ،دوسألا ناجرملا اّمأ .نوللا ّيجسفنب ناجرملا نم ٌعون )اينروفيلاك( بونج يف اكيرمأ يف َفِشُتكا دقو ،ن�ايلا
 .رمحألا رحبلا يفو ،ايلارتسأ نم ّيلامّشلا ءزجلا ئطاوشو ،ّيزيلاملا )ليبخرألا( لوح

 يف هظفح بجي ثيح ؛ةنّيللا راجحألا نم هنأل ☐ هب ىّلحتي وأ هينَتْقَـي نأ دارأ نمل ةصاخ ةيانع ىلإ ناجْرـمـــلا جاتحي  .4

 ،ةميركلا راجحأل� صاخ شامق يف هُعضو وأ ،ةبالص ِرثكألا ىرخألا ةميركلا راجحألا نم هريغب ّكَتحي ال ىتح لصَفْـنُم ناكم
 لعافتت ثيح ؛ةَفَّفَُخم تناك امهم هُفِلتُت اّ§أل ،نوباصلا عاونأ ضعبو ،نوميللا ريصعو ،ّلَخلا :هنع ضامحألا داعبإ كلذك بجيو

 .هل ةنّوكملا مويسلاكلا تvوبرك عم ةلوهسب
 وهو ،نمّثلا ةظه� تارهو®ا عاونأ رخفأ هنم عنصُي يذلا ةميركلا راجحألا عاونأ نمثأ نم وهف ؛ةديدع ُدئاوف ناجرمللو .5

 ةّحصل ديفم هنأ امك ،بائتكالا نِم صّلختلا يف دعاسُي ثيح ؛ةّيدسجلاو ةّيسفنلا ةّحصلل ةديفم رصانع ىلع هتبيكرَت يف يوتحي
 ةقاط رداصم هنم ىَقَـتسُتو ،ةرشبلا ³الخ ةّيويح نم دِّدَجُيف ،مسجلا لخاد ا²يعيبط ا²يئايميك ًالعافت جتني هّنأل ،هتراضنو دلجلا

 .اهررَض نم ليلقتلاو ،يعافألا ّمس ريث´ نم صّلخَّتلل تاجالعلا لضفأ دحأو ،مسجلا
 قَلَخ نَم َناحْبُس :ُناسِّللا ُمِتْمَتُـيف ،ًالاَمج ضيفَيو ،نيرظانلل ٍةعتمم ناول· ّعِشُيو ،عسّتيو ّدتمي ،عئار ٌملاع ناجرملا ََملاع َّنإ .6

  !راحبلا ِقامعأ يف هَعَدْوَأو ،َلامجلا اذه
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 :َةحيحَّصلا َةباجإلا َِرتْخا ،ّصّنلل َكِمهَف ِءْوَض يف

 :ّصن هّنأ ىلع ُّصَّنلا اذه ُفّنصُي1- 

   ّيفيظو                ّيتامولعم  ّيصَصَق                             تالحِّرلا بدأ   

 :ملاع ىلإ ناجرملا يمتني ،قباسلا ّصّنلا ىلإ ِدانتسال� 2- 
 تابنلاو دامجلا نيب تابنلا دامجلا ناويحلا

 :ــب ُقّلعتت ةسيئرلا ةركفلا ،ةعباّرلا ةرقفلا ىلإ دانتسال� 3- 
 ناجرملا ةبالص ةجرد ناجرملا ىلع شامقلا ريث\ ناجرملe ةيانعلا قئارط ناجرملا ىلع ضامحألا ريث\

 :ةّينيّدلا بتاكلا ةفاقث ىلع ّلدت يتلا ةرقفلا ،ِّصّنلا ىلإ دانتسال�4- 

 ةسماخلا ةرقفلا       ةعبارلا ةرقفلا ةيناثلا ةرقفلا                                                                                  ىلوألا ةرقفلا
 رصانع ىلع هتبيكرَت يف يوتحي وهو":ةرابع يف )هتبيكرَت( ِةملَك يف )ءاهلا( ريمَض دوعي ،ةسماخلا ةرقفلا ىلإ دانتسال� -5
 :"ةّيدسجلاو ةّيسفنلا ةّحصلل ةديفم

 دئاوفلا تارهو®ا     ةميركلا راجحألا                                 ناجرملا
  :"لامجلا اذه قَلَخ نَم ناحبس" :ةرابعلا هيلع ّلدت يذلا يغالَبلا ضَرَغلا ،ةريخألا ةرقفلا ىلإ دانتسال� 6-

 ّينمتلا ريذحتلا باجعإلاو بّجعتلا                                                                                    ءاعّدلا
 تارهو®ا عاونأ رخفأ هنم عنــــــــصُي " :ةرابعلا يف ةدراولا )ةظه�( ةملَك تافدارُم نِم ،ةــــــــسماخلا ةرقفلا ىلإ دانتــــــــسال�7- 

 :"نمّثلا ةظه�
 ةردt                                    ةلوبقم ةيلاغ                                                                                          ةصيخر
:ديفُيل ؛ةريخألا ةرقفلا يف عراضملا لعفلا بتاكلا مدختسا  -8 
 بَلّطلا رارمتسالا لامتحالا                                                                    قباس ثدح نع ثيدحلا

 :ّيزا®ا ريبعَّتلا اهيف َدَرَو يتلا ُةلمجلا 9-
 رس} ناجرملا َملاع  دْلِجلا ةّحصل ديفُم ناجرملا  

                                   نيرظانلا
 هايملا يف ُعونلا اذه رشتْنَـي  

                      ةدورب رثكألا
 ىلع ناجرملا ىّذغتي
  ةقيقدلا تانئاكلا

 دارأ نمل ةصاخ ةيانع ىلإ ناجرملا جاتحي " :ةرابعلا عّبرم يف اهُعَضَت ميقرت ةمالع بسنأ ،ةعباّرلا ةرقفلا ىلإ دانتسال� 10-  

 " ☐ هب ىّلحتي وأ هينَتْقَـي نأ

 : ! - ؛
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 :ةبسانُملا ةمِلَكل@ غارَفلا ألما :ّيوغُّللا قيبطّتلا :يناّثلا ُلاؤُّسلا

 
  .__________ ناــجْرـمـلا َّنإ )1

     ْنعــــئار                               اًعـــــئار                         ٌعــــئار                                  ٍعــــئار

 
 .__________ هللا قْلَخ عَدْبَأ ام ،هللا َناحبُس )2

 ):( )!(  )؛( )-(
 

  .__________ اهُدَرفُمو ،ىـــمــــعـلاـــب اوـــبـــيـصُأ نيذلا صاخشألا ينعت ،عَمج )ءاــــّفـــِكَأ( ةملك )3

   ؤفك                        ٌفيفــَـك                           ٌّفَك                                 ءْفُك

                                 

 .َةلئسألا __________ ْنأ لبق اًدّيج ّصّنلا يئرْقا )4

                          اوــــّلـحــَت                       يّلـــحــَت                     ّالــــــحـــَت                            َّلـــــحـــَت  

 

  .ةيناجرملا باعّشلا ريمدت يف __________ نحن )5

         اـــنرــَّثَأ                    ْتَرـــَّثَأ                           َنْرـــــــَّثأ                                  اورـــــــَّثَأ     

 
 
 

 
 زُّيمَّتلاو قيفْوَّـتل� ْمُكَل انئاعُد َعَم ،ُةلئسألا ِتَهَـتْـنا

 


