
 ت وتوطين املعرفتت في املحافظت على الهوٍّ ت اللغت العربيّ يّ أهمّ 

أحمذ دسوَؾ. د

ُل، والفهم ت الخـىمهّم د بىثير مجشّ  ص ًخجاو ِعبين ئليها دوًسا ها املىدلغاث الشاكُت لذي أبىائجلعب ال 

ُّ وإلافهام، وكماء الحاحا ُّ ث الُىم  .زه ألاؼُاء في حُاة البؽشت ه  ت؛ مع الدعلُم بأهّم

خّم   ت، مثل فالحُاة ًمىً لها أن جخحّلم ٍو : الخىاـل بين أوشافها مً خالٌ الىظائل غير اللغىٍّ

ُحاث إلاعالن عً الحاح ت أو اللىاعت أو السخي والشلا؛ وهى ما إلاسؼاداث والشمىص البعُىت، ـو

 هلحظه على هىاق واظع في عالم الىُىس والحُىان مً 
ّ
شة مً حىلىا، وفي مشاحل الىفىلت املبى 5 

  أعماسها، وعىذ روي 
ّ
لت الزًً ال ًيل

ّ
 سمًضاالحىاّط املعى

ّ
 ؛ ومع مىن الىاط ئال

 
لً حعير حُاتهم ر

عبّ  ًحا أو رون عً سغباتهم دون أن ًىذسحىا في مشاحل َو الخعبير املخفاوجت، ولىًحا أو والكت، أو جفٍش

  ؛جلمًُحا
ً
ُذهم الفىشّي الخعبيرّي زشاًء، وال ؼيل املعشفت املىسوزت عنهم ضحالت ودون أن ًخفاوث ـس

 .أو عمًلا

  ًّ ى
 
 " اللغت"ل

ْ
ن مً ِبي ت ُمىخلاة، جللى العىاًت على ًذ أبىائها حُُفي ؼيِلها الزي ًخيىَّ ُّ  ت هالم

ً
بعذ  ال 10 

ت والجماٌ فيها، وحعخغّل في حؽىُل أـى  ،حُل  ِبىاها الصحُحت الجمُلت جلً أدواٍث  ٌ الصحَّ

مل الفىش الشاقي واملؽاعش العامُت مً فشد ئلى فشد، ومً حماعت ئلى حماعت، ومً حُل ئلى لَح 

عاًعا على معخىي امليان، وزشاءً 
ّ
هاّمها زه اللغت جخجاوص معلى معخىي الضمان. ه   حُل؛ وجضداد اح

ىاء ألافشاد ئلى مشحلت ب -املىىوت بها مشحلت مجّشد كماء الحاحاث، والخعبير عً الشغباث 

 15 .والجماعاث، وحؽُِذ املعاِسف والحماساث

ت"و  ُّ مفي ماليها املج ،"العشب في اللُام بذوسها  جأحي في ُملّذمت اللغاث التي هجحذ ،ُذ وجشاثها العٍش

تمً  ٍت بأّم ْذ الحماسّي الشفُع، واسجل الصحشاء؛ لخيىن هي ولغتها كائذة الحماسة  في اللبائل املخىاٍس

 واملعشفت على معخىي العالم كشوًها عذًذة مخىالُت.

  ًّ ى
 
باث  ل

ّ
ش، وأن حعخجمع كىاها ملىاحهت مخىل

ّ
اللغت في حالشها الُىم في حاحت ئلى أن جخزه

ت أبىائها ئلى اللُام  الحالش واملعخلبل في املجاٌ املعشفّي والحماسي، وأن جيخهي بفمل وعي وِهمَّ 20 

ت، واظخعادة بعن مالمح الىحه املهّذدة بالمُاع ْش   .بذوسها الحلُلّي في املحافظت على الُهىٍّ
ّ
ولىخزه
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ىا في عفش جلعب فُه حالت لغاث الؽعىب 
ّ
 أو لعًفا  -أه

ً
ا في املحافظت على هُان  -كّىة دوًسا مهمًّ

باث ألاهىاء وألاحذار مً حىله.ومالمحها ألاّمت
ّ
 لخلل

ً
ي فُه، وجشِهِه ُعشلت  ، أو الخفٍش

ت لالحخُاح   ُّ يا الالجُي لُا وآظُا وأمٍش ت للذ حعّشلْذ هثيٌر مً لغاث ئفٍش ُّ أمام كّىة اللغاث ألاوسوب

ت   ،الغاٍص
ً
لت

َّ
ت، ُممث ُّ ت  في عفش الخىّظع الاظخعماسّي بعذ الثىسة الفىاع في اللغاث إلاهجليزًّ 25 

زا الاحخُاح ظلىذ  ت. وأمام ه  ُّ ت وألاملاه ُّ ت والبرحغال ُّ ت على هحى خاّؿ، وِمً وسائها إلاظباه ُّ والفشوع

مت "الُىوعيى"
ّ
َستها مىظ عذ أسواجها،  لغاث هثيرة، كذَّ ْذ أخشي وجفذَّ

َ
بأهثر مً زالزمائت لغت؛ وَلُعف

ت ئرا ظاَعَذهم أبىاء هزه  ـّ ًذا مً المعف الزي كذ ًإّدي ئلى العلىه، خا عىن لها مٍض
َّ
وهم ًخىك

ِ هزه الىائفت ألاخيرة،  .اللغاث أهفعهم على جحلُم الهذف
ّ

ت في مفاف ُّ وهم ًمعىن اللغت العشب

سون لها مًذي صمى لّذِ عىن أن جخحّلم خالله أهذافهموٍُ
ّ
ا ًخىك ها، وفَخح عُىن  - ًُّ

َ
حماها هللا وحِفظ 30 

 .أبىائها على الخىش املحُي بهم

ت    ُّ ًّ العشب ى
 
ذ مً الفمىد في  -والحمذ هلل-ل ـمذث وكاومذ. وهي حعخىُع أن جبزٌ املٍض

في مجاٌ كذساجه  ول   -الحالش، والخأّهب للمعخلبل، واظخعادة أمجاد املاض ي؛ ئرا كام أبىاؤها 

 .اللُام به لهي بما ًيبغ -واهخماماجه وواحباجه 

ح على زلافاث العالم   تها، وعلى الخفخُّ زه ألاّمت على حؽىُل ُهىٍّ ت ه  ُّ للذ ظاعذث اللغت العشب 35 

لً ألازش اللائل
 
ت مً : "العابلت عليها واملعاـشة لها، وكذ وان ؼعاسها في الخفّخح ر ُّ لِعذ العشب

ت، فهى عشبّي أحذهم بأبُه  ُّ م العشب
ّ
ت لعان؛ فَمً جيل ُّ ما العشب

ّ
 ".وال بأّمه، وئه

عع مفهىم  
َّ
ُّ "اح ُّ ئلى زلافت إلامبراوىسٍّ  الجيغ العشبّي  ِلخخجاوَص وزلافتها  "تالعشب ت التي لم ت إلاظالم

  - فليجلَخِفش على علىم اللغت والذًً 
ّ
ت وئه َُّ ْث مً خالٌ اللغت ئلى الثلافت العلم ُّ ما امخذَّ ت إلاوعاه

ُّ  في الىّب  ال ُّ  ؛اث والجبر، والفلً والفُذلتوالجشاحت، والٍش ذ جشحماث الىخب العشب
َّ
ت ألعالم وظل 40 

ان، وابً الهُثم، وابً الىفِغ وغيرهمالضهشاوّي : مثل َُّ ؽاسِ  -، وحابش بً ح
ُ
ن في جمثُل هخب ح

 ُّ ُّ املعشفت العلم عاع املفهىم، وزشاء ى اللشن الثامً عؽش، ت حتّ ت في الجامعاث ألاوسوب ِ
ّ
ا مً اح

ً
اهِىالك

 ُّ ت للعلىم والحُاةاملعشفت، وئزشاء اللغت العشب َُّ  .ت، واظخخذامها في املجاالث الح



  ُّ  عها أن جمت في فترة اهىالكها وجىظُّ وكذ اظخىاعذ اللغت العشب
ّ
ل همىرج اللغت التي ًحشؿ ث

ىا بمعشفتها، بل اظ فىن مً غير أبىائهااملثّل 
ّ
  ثخعاس على أن ًخحل

َ
 45 -مً اللغاث ألاخشي  ىثير الها حشوف

ـّ  ُّ وخا ُّ  -ت ت اللغاث إلاظالم ت في ئًشان وأفغاوعخان، ليي جىخب بها ولماتها، ومً بُنها اللغت الفاسظ

ىخَ   -وما جضالان -ت في الهىذ وباهعخان، اللخان واهخا واللغت ألاوسدًّ 
ُ
ُّ ج   .تبان بالحشوف العشب

 
ًّ ل لغاث  ى

 ُّ   ت أخشي واهذئظالم
ُ
  ىخب بالحشف العشبّي ج

 
ذ عً ر

َّ
 للخخىُي املوجخل

ً
م لً الحشف؛ هدُجت

َ
حى

 ُّ حاَسبت العشب
ُ
ًت في مل ُّ وفي ملّذ  .اللشن العؽٍش رث حشوفها ئلى ت التي غيّ مت هزه اللغاث اللغت التره

 ُّ ُّ الالجُي ُّ ت بعذ ظلىه الخالفت العثماه  ت في أعلاب الحشب العامل
 
اللغاث لً ت ألاولى، وجبَعْتها في ر 50 

ت في مىىلت جشهعخان، والتي جامل ُّ ِؽشة في ظهٌى آظُا إلاظالم
َ
 لاَظم الىفىر عليها اىد

ّ
حاد لفين والاج

ُّ  ُتيّ ُڤالعى  ُّ بخخى -ت، وحاولىا العابم بعذ الحشب العامل م وبثىسة زلاف
َ
ت على َمَذي هحى ُي ُمحى

ُّ هما حذر  .م الىخابت بهوجحٍش ئصالت الحشف العشبّي  -زالزين عاًما  ل ت الش يء هفعه في اللغاث إلافٍش

ىخ
ُ
ُّ التي واهذ ج ُّ ب بالحشوف العشب ذ ت، وعلى سأظها اللغت العىاحل

ّ
لُا، والتي ظل ت في ؼشق ئفٍش

ىخ
ُ
ُّ ج ُّ 4691ت حتى ظىت ب بحشوف عشب ُّ  ِع ت وول، حُىما ـذس كشاس باصالت الحشوف العشب ت الالجُي 55 

ُّ في أًًما حَذر رلً كذ زه اللغت، و مياجها في ه   لُااللغاث إلاظالم  .ت في غشب ئفٍش

ُّ وللذ حاَولذ ه    حاث مىز أوائل ث ـُت راتها؛ فظهش زه الحشب أن جمخذَّ ئلى داِخل اللغت العشب

ً، جذعىها ئلى أن هىخب  ُّ  -هحً أًًما  -اللشن العؽٍش ت؛ بذعىي حعهُل لغخىا العشبُت بحشوف الجُي

 
َ

ُّ الحشو  جذاُولها في العالم، وما صلىا هشي صْحف  ف الالجُي
ّ

ن ث في هثيٍر مً ُمذت على واِحهاث املحال

ُّ العالم العشبّي  ل ظاهشة ظلب
ّ
ؽي ٌُ لِ ؛ مّما 

َ
ُّ ُم بأّمت جحش ت ال ج تها ؿ على أن جيىن لها شخف تها وُهىٍّ 60 

 
ّ
 .تاملعخلل

ؽُذ بالخجاس  لىاًيبغي  
ُ
ُّ في الىكذ هفعه أن و في " اللغت"ت ُّ شة، التي أدسهذ أهّم ت املعاـب العامل

خزْث 
ّ
ت ألاّمت، أو اج ُّ ت في ظبُل املحافظت  املحافظت على شخف ُّ أو  ،تهاعلى كىّ خىىاث ئًجاب

ُّ ئحُائها وجىظُفها بلىّ  ُّ ة في الحُاة العلم ت ألاّمت ت والعمل ُّ ب علُه ئحُاء شخف
ّ
ت؛ مّما جشج

 65 تها.واملحافظت على كىّ 

ًْ ُملّىماث الصّحت والحُاة   ت التي جملً ِم ُّ ُّ  ئّن لغخىا العشب ت الظدُعاب مخخلف والجماٌ واللابل

، عاًتحمًُعا ما حعخحّله مً الحماًت والشّ ٌ لها بحاحت ئلى أن هبز -ف والعلىم والخعبير عنها املعاس 



اجها على ألِعَىدىا وأكالمىا في معخى اهى ا مً حٍش
ً
ٍاتها املخخلفت، بحعب امللام املىاظب، فال الك

 ؛ حذًثوعخخذم لغت ُمخلّعشة في مىكف 
ّ

ن في الىكذ راجه بالخىأ  ًىفش الىاط منها، وال هتهاو لئال

ت في الخعبير
ّ
ث ئلى فاوالالخ ؛تىعها في معامالجىا الاكخفادًّ وهحشؿ على الذعىة ئلى ؼُ ؛وعذم الذك 70 

 
ُ
ُّ لىّ الظاهشة الخىيرة التي ج ُّ بت ر وحه املذن العشب الحشوف ي فيها ت، التي جخخلالشواهاث ألاحىب

 ٌُ ا 
ً
خىاواللغاث اخخالو ِّ لت َمذسوظت مُتها في والعمل على جى ؛س يء ئلى شخف وظائل ئعالمىا بىٍش

 
ً

ت هادفت، بذال ُّ عىد في هثيرومىهج
َ
 مّم   مً الفىض ى التي ح

َ
ؽاها ه

ُ
 ذه.لشؤه وما وعمعه وما و

  
 
ُّ زٌ خىىاث حادّ حشؿ على بلً ههز غ العلىم في املذاسط  ت فية لخىظُع مجاٌ اللغت العشب جذَس

 مت بِ ط وّل حامعاث الذهُا العلىم املخلّذ ملارا جذسّ : مىه الدعاٌؤ الزي ال بّذ  حوالجامعاث، ووش 
ُ
غاتها ل 75 

 
ّ

ت، ئال ُّ ت  اللىم ًّ   -هحً في حامعاجىا؟ هل اللغت البىلىذ
ً

ُعاب مفىلحاث أهثر كذسة على اظد - مثال

 ُّ ت في لعىسٍّ وعخفُذ مً الخجاسب الشائعت للجامعاث ا وملارا ال ت؟ الىّب والهىذظت مً اللغت العشب

 ُّ  مً أفمل ألاوّباء العشب، محافظتها على اللغت العشب
ً
حت جها ؼٍش غ الىّب، وجخٍش ت في جذَس

ت التي ٌعملىن بها؟ وهل ًشجبي الخلّذم العلمّي بالذساظت  ُّ وأهثرهم هجاًحا حّتى في املجخمعاث الغشب

ت والاظخفادة منها؟  ُّ ت؟ أو بذساظت اللغت ألاحىب ُّ َِغ باللغت ألاحىب
َ
ل
َ
ت جىوُىً أ ُّ  80 االخعلُم باللغت اللىم

ت اللعلم وجأهًُذ   ؟!للُهىٍَّ

م ُىم لِغ مً المشوسي أن هجذ الحّل الحاظهثيًرا مً ألاظئلت التي هىشحها على أهفعىا ال ئّن    

 
 
 ىىّ لها غًذا، ول

 
ِفّش على وشحها ومىاكىا مع ر

ُ
ُّ لً هبغي أن ه ى هفل ئلى ت؛ حتّ ؽتها مىاكؽت علم

ُّ ىاظإلاحابت امل ِردُّ اللغت العشب
َ
ًذا مً مالمح ، وحمعها تهات حُىٍّ بت التي كذ حعت عتردُّ ألاّمت مٍض

تها وُهىٍّ  ُّ ًذا مً الّخىوين والاهدتها، شخف بين مخخلف وبلاث  ؽاس الحلُلّي وحعتردُّ املعشفت مٍض 85 

 .تألاّم 



 ــــئلت:ـــــــــــــــــــــــألاســ
زه ألاؼُاء" )العىشأي   .1 ه الخعبير "ه 

ُ
 (؟2مّما ًلي ال ٌؽمل

 دوس اللغاث الشاكُت. .أ 

 الفهم وإلافهام. .ب 

ت. .ج  ُّ  كماء الحاحاث الُىم

ُل. .د   مهّمت الخـى

 

 ؟9-1أّي عباسة مّما ًلي صحُحت بمممىجها، بحعب ألاظىش  .2

ا لخحلُم الخىاـل بين ألافشاد. .أ 
ً
 اللغت لِعذ ؼشو

ت  .ب  ُّ  في املجخمع. ألافشادللخىاـل اللغىّي بين ال أهّم

 لخىاـل بين ألافشاد بذون اللغت.اال ظبَُل لخحلُم  .ج 

 الخىاـل بين ألافشاد. غير كادسة على جحلُماللغت  .د 

 

تما  .3 زهاالتي أساد الياجب أن  الفكرة ألاساسي  ُىس والحُىان، ومشاحل  مً خالٌ ٌعس 
ّ
ألامثلت عً الى

فىلت 
ّ
 (؟6-5)ألاظىش  ...الى

 .اللغت ال ًىحفش في جحلُم الخىاـلدوس الّخأهُذ على أّن  .أ 

غت  .ب 
ّ
ت الل ُّ  وألاحُاٌ. ألاحىاط ملخخلفالّخأهُذ على خفـى

غت .ج 
ّ
أهُذ على اظخمشاس الحُاة بفمل وحىد الل

ّ
 .الخـ

ُذ الفىشّي الخعبيرّي الّخأهُذ على جفاوث  .د   .الـش

 

 ؟   على أدّق وحه ممىً، بحعب الىّق جىّمل معنى الجملت الّخالُت مّما ًلي أّي ئحابت   .4

اهُت _____ حاء في الفلشة ألاولى".
ّ
 "الفلشة الث

 جفّعش ما. .أ 

   .جىفي ما .ب 

 .جىّشس ما .ج 

 حعّمم ما. .د 



غت"يلمت الملارا ولع الياجب  .5
ّ
 ( بين مضدوَحين؟   11 ىش )الع "الل

 .بمفهىم مخخلفيها لإلؼاسة ئل .أ 

ت". .ب  ُّ  ألّجها اخخفاس  لـِ "اللغت العشب

 .  الىّق  الىلاػ فيمحىس  ألّجها .ج 

 . مجاصّي  ىلإلؼاسة ئليها بمعنً  .د 

 

ت  .6  (؟ 11ليلمت "العىاًت" )الّعىش لما الىظُفت الىحىٍّ

 .بهمفعٌى  .أ 

 .فاعل .ب 

" .ج  ًّ ى
 
 .خبر "ل

 .هائب فاعل .د 

 

 (؟15-11ما الفىشة التي أساد الياجب جأهُذها في الفلشة الثالثت )ألاظىش  .7

ا. .أ  ًُّ ا وزلاف ش املجخمع فىشًٍّ  اللغت أداة لخىٍى

فاٌ بين الىاولين بها.اللغت وظُلت  .ب 
ّ
 لالج

خىّىس  .ج   .مً حُل ئلى حُل اللغت وائً حّي ًىمى ٍو

 اللغت هي العبُل ئلى جحلُم الحاحاث والشغباث. .د 

 

 ؟15-13أّي عباسة مّما ًلي هي الصحُحت بحعب ما حاء في ألاظىش  .8

 املهاّم املىىوت باللغت جخجاوص املشحلت. .أ 

 اللغت جخجاوص املهاّم املىىوت بها. .ب 

 مىىوت باملهاّم التي جخجاوصها اللغت.املشحلت  .ج 

 املشحلت جخجاوص املهاّم املىىوت باللغت. .د 

 

 

 



 (؟17ٌعىُد الممير املىففل "هي" )العىش  ئلى مارا .9

 ألاّمت. .أ 

 الصحشاء. .ب 

ت" .ج  ُّ  ."العشب

 اللبائل. .د 

 

 ؟الفقرة الخامسة ما نفهمه من بحسب، (21ياجب بـِ "مالمح الىحه" )العىش مارا كفذ ال .11

ت ومّيزاتها.خفائق  .أ  ُّ  ألاّمــت العشب

ت وميّ  .ب  ُّ  زاتها.خفائق اللغت العشب

ت ومّيزاتها. .ج  ُّ  خفائق الحماسة العشب

ت الخفائق  .د  تهىٍّ ُّ  ومّيزاتها. العشب

 

 (؟31-29)ألاظىش  دظتالياجب في جهاًت الفلشة الّعا هجىحُّ مارا ًمىً اللٌى عً  .11

 .راحّي  .أ 

 .حُادّي  .ب 

ميّ  .ج 
ّ
 .تهى

 .وعظّي  .د 

 

 (؟31-24 )ألاظىش  دظتعاالمع فحىي الفلشة  ًتناقضأي  مً ألامثلت الخالُت  .12

ىن حملت  .أ  ُّ ت وحماًتها جىعُتأولم ؼّبان لبىاه ُّ  .للنهىك باللغت العشب

ت فيها. .ب  ُّ ت لغتها ورلً بعذ جشظُخ الحماسة الفشوع ُّ ل  غّيرث دولت ظاحل العاج إلافٍش

ت هي لغت وّل املعلعالث في  .ج  ُّ غت إلاظباه
ّ
ت.الل ُّ جُي

ّ
ت والال ُّ يا الجىىب  أمٍش

ىن ال ًخحّذر .د  ت جضائشٍّ ُّ  حّتى الُىم بالفشوع
 
 محاوالث الّعلىت تهمِؽها. سغم لً، ور

 

 



شوَخين؟( 32)العىش  -والحمذ هلل-عباسة الملارا ولع الياجب  .13
َ

 بين ؼ

 ألّجها حعبير راحّي، ٌعترك ظُاق الىالم.                              .أ 

 .، ًيبغي ففله عً الىالم العادّي ملّذطحعبير ألّجها  .ب 

  جشي على وّل لعان.ً، مؽهىس  حعبيرألّجها  .ج 

ت. ، ًىثر اظخعمالهعاّمّي  حعبير ألّجها  .د  ُّ  في اللهجت املحى

 

ُّ األزش اللائل: "لِعذ بما هى امللفىد  .14  ت مً أحذهم بأبُه وال بأّم العشب
ّ
ُّ ه، وئه ت لعان، فَمً ما العشب

 
ّ
ُّ جيل  (؟ 36" )الّعىش ت، فهى عشبّي م العشب

 .بأـله ووعبهالعشبّي بلعاهه، ال ِاعلم أنَّ  .أ 

ت باليعب، بل باللعان. .ب  ُّ  ال جشقى العشب

ما بلعاهً. .ج 
ّ
ت مً أبًُ وأّمً؛ ئه ُّ م العشب

ّ
 لً جخعل

ا .د  ًُّ  ن وأّمً.ى أب وئن عاسلً، احعل لعاهً عشب

 

 (؟38في كىله "لخخجاوص..." )العىش الخجاوص  الزي كفذه الياجب ما هى  .15

 ىاق اللىمّي ئلى الىىاق الذًنّي.الخىّظع مً الى .أ 

ت. .ب  ُّ ت إلاوعاه ُّ  الامخذاد مً زلافت اللغت والذًً ئلى الثلافت العلم

 الاهدؽاس مً الجيغ العشبّي ئلى الجيغ ألاحىبّي. .ج 

ت أخشي. .د  ُّ ت ئلى الترحمت بلغاث أحىب ُّ  الخىّىس مً الىخابت بالعشب

 

ذ" )العىش  .16
ّ
 (؟41ما هى خبر الفعل "ظل

 حملت "حؽاسن". .أ 

ت. .ب  ُّ  الىخب العشب

 ألعالم. .ج 

ا .د 
ً
 .اهىالك

 



 (؟45" )العىش ىثير مً اللغاث ألاخشي الاظخعاسث حشوفها ما الزي هفهمه مً العباسة " .17

ت. .أ  ُّ ت اظخعاسث حشوف اللغت العشب ُّ  لغاث غير عشب

ت اظخعاسث الىثير مً اللغاث ألاخشي. .ب  ُّ  حشوف العشب

ت اظخعاسث حشوفها مً  .ج  ُّ ت.اللغت العشب ُّ  اللغاث إلاظالم

ت اظخعاسث حشوفها مً اللغاث ألاخشي. .د  ُّ   اللغاث إلاظالم

 

ت .18 ُّ ت ئلى الالجُي ُّ ت حشوفها مً العشب ُّ  ؟52-47، بحعب ألاظىش ملارا غّيرث اللغت التره

ت. .أ  ُّ ت على اللغت العشب ُّ  بفعِل الحملت ألاحىب

ذ الحشف العشبّي. .ب 
ّ
تي جبي

ّ
ت ال ُّ  هدُجت لعلىه الخالفت العثماه

ت ألاولى. بفعِل  .ج  ُّ  مؽاسهتها في الحشب العامل

ت ألاخشي عً الحشف العشبّي. .د  ُّ ي اللغاث إلاظالم
ّ
 هدُجت لخخل

 

ت، بحعب ألاظىش   .19 ُّ فذ عً الىخابت باألحشف العشب
ّ
 ؟ 56-44أّي لغت مّما ًلي جىك

ت. .أ  ُّ  العىاحل

ت. .ب  ُّ  الفاسظ

ت. .ج  ُّ  الالجُي

ت. .د  ًّ  ألاوسد

 

 ؟58العىش  مارا كفذ الياجب بلىله "هحً أًًما" في .21

ت .أ  ُّ ل  .املزوىسة هحً، باإللافت ئلى الؽعىب إلافٍش

تألا هحً، باإللافت ئلى الؽعىب  .ب  ُّ  .املزوىسة وسوب

ت أخشي.هحً، باإللافت  .ج  ُّ  ئلى ؼعىب عشب

ت. .د 
ّ
 هحً، باإللافت ئلى ؼعىب العالم واف

 

 



 (؟58)العىش  "زي ًلفذه الياجب بالخعبير "بذعىي ما املعنى ال .21

عت حعهُل جذاولها .أ   في العالم. ِبزَس

 ِبغشك حعهُل جذاولها في العالم. .ب 

 ِبافتراك حعهُل جذاولها في العالم. .ج 

 حعهُل جذاولها في العالم. ذلُلبِ  .د 

 

 (؟63 ٌعىد الّممير املّخفل باليلمت "ئحُائها" )الّعىش مارا  ئلى  .22

 .للغتا .أ 

ت ألاّمت. .ب  ُّ  شخف

 .كّىتها .ج 

ت .د  ُّ  .الخجاسب العامل

 

ر أي  مّما ًلي  .23
 
ت، بحعب ألاظىش ال ًوف ُّ غت العشب

ّ
 ؟74-66الحماًت والشعاًت لل

ت الخاوئت. .أ  ُّ  جصحُح املفىلحاث ألاحىب

 اظخخذام لغت مىاظبت مللام الحذًث. .ب 

ت ووؽشها في املجاٌ الاكخفادّي. .ج  ُّ  حعمُم العشب

غ العلىم. .د  ت في جذَس ُّ ت بالعشب ُّ  اظدبذاٌ ألاحىب

 

غت مّما ًلي ًمىً أن .24
ُّ
 (؟69حعدبذٌ الففت "مخلّعشة" )العىش  بحعب العُاق، أيُّ ـفٍت لل

ت. .أ  ُّ  هالظُى

 ففُحت. .ب 

ت. .ج  ُّ  عاّم

ت. .د   عفشٍّ

 

 

 



ا"  .25
ً
 ( بعذ الفعل "جخخلي":72)العىش حاء املفذس "اخخالو

 لبُان هىع الاخخاله. .أ 

 معنى الفعل.لخأهُذ  .ب 

 لخأهُذ حذور الاخخاله. .ج 

 لبُان جىشاس حذور الفعل. .د 

 

 (؟72"جىمُتها" )العىش  املّخفل باليلمت ٌعىد الممير   لى مارائ .26

ت. .أ  ُّ  لغخىا العشب

خىا. .ب  ِّ  شخف

 الشواهاث. .ج 

 .واللغاث الحشوف .د 

 

 ( حاءث معىىفت على اليلمت: 75اليلمت "وشح" )العىش  .27

 بزٌ. .أ 

 جىظُع. .ب 

. .ج   الدعاٌؤ

غ. .د   جذَس

 

 

 

 

 

 

 

 



ر "صحُح" أو "خىأ"، بحعب الىّق،    .28
َ
 ًالئم مممىن وّل عباسة مّما ًلي؟ بماِاخت

ؼش ئلى  -
َ
 في الجذٌو الخالي. ئحاباجًأ

ّخطأّصحيحّالعبارة

 بعذ 
ّ

ت ئال ُّ     جىوين املعاسف وبىاء الفىش.ال ًمىً أن جنهن اللغت العشب

ت. ُّ ت والىّب ُّ ت كاـشة عً احخىاء املفىلحاث العلم ُّ     اللغت العشب

ت ٌعاهمىن في الحملت عليها. ُّ     بعن أبىاء اللغت العشب

 

 

ل الترجِب الصحُح ملشاحل جحلُم الهذف امليؽىد؟ بحعب الفلشة ألاخيرة، أي  مّما .29
ّ
 ًلي ٌؽي

ت     وشح ألاظئ .أ  ُّ  ئحُاء اللغت.        ئًجاد الحّل  لت      املىاكؽت العلم

ت      وشح ألاظئلت      .ب  ُّ  ئًجاد الحّل.         ئحُاء اللغت   املىاكؽت العلم

ت      .ج  ُّ  ئًجاد الحّل.        ئحُاء اللغت  وشح ألاظئلت      املىاكؽت العلم

ت .د  ُّ  ئحُاء اللغت.        ئًجاد الحّل وشح ألاظئلت             املىاكؽت العلم

        

ٌ بحعب ما فهمخَ  .31  ؟ه مً الىّق، ما هى الخجاوص الزي جحّذر عىه الياجب في العىش ألاّو

ُل ئلى بىاء املعاسف والحماساثهى  .أ   .جىّظع اللغت مً مهّمت الخـى

تهى  .ب  ُّ غت عذم الدعلُم بأهّم
ُّ
ت لل ُّ  .الخىاـل واملهاّم ألاظاظ

ُل اهخلاٌ اللغت مً مهّمت  هى  .ج  تئلى  الّخـى ُّ  .كماء الحاحاث الُىم

ت.هى  .د  ت ئلى أخشي غير لغىٍّ  جىّىس الخىاـل مً وظائل لغىٍّ

 

 

 

 

 



ت  :أسئلت املعرفت اللغوٍ 

 شجرةن"؟ 14. كيف نكتب العدد بشكلو الصحيح يف اجلملة "لدينا 1

 .أربع عشرةأ.   
 .أربعة عشرب. 
 أربعة عشرة.ج. 
 .أربع عشرد.  

 

"؟ 707قابٍلتي يف اجلملة "بشكلو الصحيح العدد  نكتبكيف   . 2  نشيطاتو

 كسبع.سبعمائة أ.  
 كسبعة. مائةة سبعب. 
 .سبعمائة كسبعةج. 
 سبعة مائة كسبع.  د. 

 

 بصورتو الصحيحة؟ 23. يف أٌم من اجلمل التالية ظهر العدد 3

 عشرين.ك سنة ألفىني كثالث  سأعود إىل البالد .أ 
 .سأعود إىل البالد عاـ ألفىني كثالث كعشركف .ب 
 ألفىني كثالثة كعشرين.سأعود إىل البالد سنة  .ج 
 .كعشركفسأعود إىل البالد عاـ ألفىني كثالثة  .د 

  
 تتضٌمن نعتنا؟ ال مجلة ممٌا يليأٌم  .4

 االلتواء.كثرية تنا  يعضطرقات أ. 



 .أحداثها حقيقٌية ذه ركاية ى  ب. 
 التقيتي حبارسو قوٌم البنية.ج. 
 حكمي ادلباراة الٌساخنة غري مينصف.د. 

 
 "؟ سانه فصيحلما الوظيفة النحويٌة للجملة البارزة يف العبارة "استمعنا إىل زلاضر  .5

 .نعت أ. 
 حاؿ.ب. 
 مفعوؿ بو.ج. 
 خرب.د. 

 
 "؟مستمتعةتتسٌلق اجلبل كانت أمرية  اجلملة "البارزة يفكلمة لما الوظيفة النحويٌة ل .6

   أ. حاؿ. 
 ب. نعت.

 مفعوؿ بو.  ج.
 خرب كاف. د. 

 
 ؟ أٌم مجلة ممٌا يلي حتتوم على حاؿ. 7

.مشى إبراىيم كاثق اخلطىأ.   
كيف أنت يا صديقي؟ب.    
  أصبح صديق األمس عدكِّا.ج. 
لعلَّ يف القٌصة درسنا نافعنا.د.   

 
" عليها؟"فالف مبتهجافملة "الطكيف نكتب اجل. 8  ، بعد دخوؿ الفعل "باتى



 .بتهجىنيمفالف الطبات أ.  
نيم فلنيالطبات . ب  .بتهجى

 . بتهجافمفالف الطبات  ج.
 .بتهجافمفلني الطبات  د. 

 

 ما ىي اجلملة الصحيحة حنويِّا من بني اجلمل التالية؟. 9

 يت الالعبني متعاكنوف.ل أ.  
 .الالعبوف متعاكنني يتلب. 
 يت الالعبوف متعاكنوف.لج. 
 .الالعبني متعاكنني يتل د. 

 
 الرٌأم"؟ "___ زلٌرراًت الٌصحف كاضحاتي  للفراغ يف اجلملةحنويِّا أمُّ كلمة ممٌا يلي مناسبة . 10

 أ.  كأفَّ.
 ب. كانت.

 .أمسىنٍي   ج.
  .   د.  لٍسنى

 

 ؟ةن مىبنيٌ الكلمات  جميع  جاءت رلموعة ممٌا يلي  أمٌ يف  .11

ينا،    .أ  ، ًامشً  احتمى  .اٌلذم، ألشربنَّ
 .إىل، افووفى ، حيكيفى ،  رجعى  .ب 
. .ج   لوال، ابنة، إذٍف، يتواىرفى



  ىؤالء.، أسده مهما، ًمن،     .د 
 

 كلماهتا معربة؟ جميعأٌم مجلة ممٌا يلي . 12

 .قريبناحصوؿ بعض التغرٌيات اجلميع توٌقع يأ. 
 .صعبنا األخريةعليمات التٌ  فهمي ما زاؿ ب. 
 ال تنسى فضل مىن يسديك النصيحة.ج. 
 يدخل القاعة اآلفى مخسة عشر ضابطنا.د. 

 

ذري الك . 13  "مصطفى"؟ لمةما جى

 .كص. ؼ.  .أ 
 .ك. ؼ. ط .ب 
 .مص. ؼ.  .ج 
 .م. ؼ. ط .د 

 

 " يف ادلعجم حتت ادلاٌدة:ارتقتنبحث عن الكلمة ". 14

 .ر. ؽ. م .أ 
 ر. ت. ؽ. .ب 
 .ر. ؽ. ك .ج 
 .ر. ا. ؽ .د 
  .ق 

 



 "؟ًاٍستىدَّ ادليزاف الصَّريٌف للفعل "ما ىو . 15

 اًفػٍتػىعىلى.  .أ 
 ٍستػىٍفعىلى.اً   .ب 
 اًفػٍعىلىلَّ.  .ج 
 اًفػٍعىلَّ.  .د 

 

 حيحة إمالئيِّا؟كلماهتا صجميع مجلة ممٌا يلي أٌم . 16

  ليقّْب امرؤ القيس بالٌشاعر ذم القركح. أ.  
 أحبُّ ترتيل ىذه الٌصالت صباح مساء.ب. 
. ج.   طبعنا، أكٌد مقابلة كٌل اللذين زاركنا اليـو

 متٌّن معٌلموا ادلوضوع الٌنجاح لطاٌلهبم. د.  
 

 أٌم مجلة ممٌا يلي كرد خطأ إمالئٌي؟. في 17

ـ القطار جبدار احملطٌة. .أ   ًاسطىدى
 يشمًئٌز الناس عند رليء ادلنافقني. .ب 
 أكل ئك أصدقائي، فىًجئين مبثلهم. .ج 
ذا قاضو يسارع يف إصدار  .د       األحكاـ.ى 

 
 
 
 
 



 قيم صحيحة كمناسبة؟عالمات التٌ  جميعيف أٌم مجلة ممٌا يلي كردت  .18
 الٌتفريق بني األمور. ليقّْب اخلليفة، عمر بن اخلطٌاب )رضي اهلل عنو( بالفاركؽ؛ ألنٌو أحسنى أ. 

  بني األمور.ليقّْب اخلليفة عمر بن اخلطٌاب  "رضي اهلل عنو" بالفاركؽ، ألنٌو أحسنى الٌتفريق ب. 
  ليقّْب اخلليفة، عمر بن اخلطٌاب )رضي اهلل عنو( بالفاركؽ؛ ألنٌو أحسنى الٌتفريق بني األمور!ج. 

 ليقّْب اخلليفة عمر بن اخلطٌاب  "رضي اهلل عنو" بالفاركؽ، ألنٌو أحسنى الٌتفريق بني األمور!  د.
 

 عالماًت الٌتقيم ًبرمًسها العريٌب الٌصحيح؟ جــميع  يف أمّْ رلموعةو ممٌا يلي كردٍت . 19

 ؟           ؛           !،           .أ 
        ?؛                      ,!           .ب 
       !           ,           ؟          ; .ج 
    ،           !           ;           ?        .د 

 
 كٌل ما متلكيوي مطرقة   يغدك كٌل شيء حولك أشبو مبسمار. قدمينا قيلى      عندما يكوفي  20

 حتٌل مكاف ادلربٌعات أعاله على الٌتوايل؟قيم ادلالئمة اٌل ي ينبغي أف عالمات التٌ ما ىي  -      

  . أ

    . ب

 ج.

 د. 
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 . الكلمة "تفهيم" ىي ادلصدر األصلٌي للفعل: 21

 .فهَّمى  .أ 
مى. .ب   أىفػٍهى
 تفىهَّمى. .ج 
مى  .د       .تىفاىى

 

 

 هبمزة كصل؟ا كلماهت  جميعتبدأ رلموعة ممٌا يلي  أمٌ  .22

  .ال ي، اىتدل، اثنتاف، ابتًعدٍ   أ.  
 .استجعٍ ، اٍكله ، اقتتاؿ، اابٍػتػىعىدى   ب.
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 التعبير الكتابي:

ّاكتب/ي في موضوعت من املوضوعتين التاليتين. 
ذ وظائل إلاعالم  .1

ّ
شة لضلضاٌ الُابان واملّذ البحشّي )حعىهامي(.بث

ّ
ًشا مؽاهذ مإز

ّ
ت مإخ ُّ  املشئ

ـف جلً املؽاهذ، وبّين أزشها في هفعً، زّم اهخب هُف ًمىىً إلاظهام في جخفُف املعاهاة عً 

 أهالي املىاوم املىيىبت.

 ال ًخخلف ازىان في أهّمُت جىمُت عادة املىالعت لذي أبىائىا.  .2

فىائذ املىالعت للعلل والشوح، زّم ارهش زالزت أظباب الهحعاس املىالعت في مجخمعىا العشبّي،  بّين

لت لخىمُتها.  واكترح وٍش

 
 


