
 

 

 100العالمة:           /                                                            االسم: __________                    

 مّدة االختبار: ساعتان ونصف                                                                                                            

 

الفصحى وإتقانه لمهاراتها يشّكل هذا االختبار معياًرا للتّأّكد من امتالك المتقدّم لهذا االختبار التّجريبّي للغة العربية 

المكتسبة خالل المرحلة الثّانوية كافة، ليستخدمها في المواقف الحياتيّة المختلفة، نظًرا إلى أهّميتها، إذ يحتاج إلى التّحاور 

ة وتحليل بلغٍة سليمٍة وبأسلوٍب واضحٍ وسهٍل، بعيدًا من العامية. كما يبيّن هذا االختبار مدى سالمة لغته، وقدرته على البرهن

 النّّص وفهمه لإلجابة بسهولة.

من خالل هذا االختباِر، سيتمّكن المتقدّم لالختبار من فهم األسئلة، ومعرفة المهام المطلوبة منه بوضوح، ليجيب 

قدرته بطريقة صحيحٍة، وليعبّر كتابيًّا بشكٍل صحيحٍ. وسيكون في كتاباته قادًرا على التّعبير بأسلوبه الخاص، إذ سيتبيّن لنا 

 اللّغويّة وإبداعاته الكتابيّة في أثناء تأليف جمل خاّصة به.  

كما سيتبيّن لنا في أثناء المحادثة قدرته على استثمار معارفه وتوظيفها في مكانها المناسب ومدى نشاطه، إضافة 

 إلى سلوكه وثقته في نفسه في أثناء اإلجابة الّسريعة من دون تلعثم أو تلّكؤ.

 

 هذا االختبار متنّوعة، وهي تتألّف من أربعة أقسام:تعّد أسئلة 

 دقيقة( 60القسم األول: القراءة )

 دقيقة( 60القسم الثّاني: الكتابة )

 دقيقة( 30القسم الثّالث: االستماع: )

 دقائق(10القسم الّرابع: المحادثة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقرإِ النّّص اآلتي وأجب عن األسئلة اآلتية:

 العالمِ الّسياحةُ حوَل 

 عادةِ بالسّ  عورِ ، والشّ ، واالسترخاءِ رفيهِ التّ  ، بهدفِ كنِ السّ  بيئةِ  ن  ما بعيدً  الوقتِ  قضاءِ  ها عملية  بأن   ياحةِ السّ  تعريف   يمكن   .1

 غمِ على الرّ  ،عشرِ  ابعِ السّ  في القرنِ  ،ةِ في أوروبا الغربيّ  ت  تي بدأ  الّ  الحديثةِ  ةِ االجتماعيّ  نظمياتِ للتّ  نتيجةً  د  ع  ت   ، وهي  والمتعةِ 

 االختبار التّجريبّي الموّجه لكّل َمن أراد معرفة مستواه في اللّغة العربيّة

 



 

 ،عديدةٍ  أنواعٍ  ي إلى ظهورِ ، ما يؤدّ ، واالهتماماتِ األنشطةِ ب ياحة  السّ  ترتبط   ، وقد  ةِ الكالسيكيّ  القديمةِ  ها في العصورِ وجودِ  من  

 .ة  يّ بّ الطّ  ياحة  سّ ال، وياضةِ الرّ  ، وسياحة  األعمالِ  سياحة   :منها

أكثر  ح  ، يوضّ ةِ العالميّ  ياحةِ والسّ  فرِ السّ  عنِ  اا سنويًّ تقريرً  ةِ المتحدّ  مِ لألم   ابعةِ التّ  ةِ العالميّ  ياحةِ السّ  ة  منظمّ  ت  أصدر     .2

مليار  1.3عن  الوافدين إلى ما يزيد   احِ يّ السّ  عددِ  الرتفاعِ  قرير  هذا التّ  ، وأشار  العالمِ  أنحاءِ  في جميعِ  احِ يّ ا للسّ استقطابً  البلدانِ 

 نصفِ  من   أوروبا أكثر   ت  ، واستقبل  احِ يّ السّ  عددِ  ازديادِ  ناحيةِ  ن من  ي  أفريقيا وأوروبا أكبر منطقت   من   كل   ، وتعد  2017 عامِ الفي 

 مليون   63نحو  وهو   ،هذا العددِ  ع شرِ  من   أفريقيا أقل   ت  ، بينما تلق  سائحٍ  مليون   671 يبلغ   بعددٍ  ،في العالمِ  احِ يّ للسّ  ّيِ الكلّ  العددِ 

 .حسبف سائحٍ 

 ،الهادئِ  آسيا والمحيطِ  من   القادمون   اح  يّ ، يليهم السّ ةِ الخارجيّ  ياحةِ % من السّ 48 المسافرون األوروبيون نسبة   ق  حقّ   .3

 ياحة  السّ  وتعد  . دوالرٍ  مليار   1.34 بلغ   ذي قد  والّ  % على مستوى العالمِ 5بنسبة  ولّيِ الدّ  ياحّيِ السّ  اإلنفاقِ  إلى ارتفاعِ  باإلضافةِ 

 .بالقطاراتِ  ا، وأخيرً البحرِ  ، ثم  البرِّ  طريقِ  عن   ا، ثمّ ا واستخدامً شيوعً  األكثر   الوسيلة   الجوِّ  طريقِ  عن  

 بتطويرِ  ، وذلك  للوجهةِ  المستدامةِ  ةِ ياحيّ السّ  نميةِ على التّ  الحفاظ    أهّميّةً هي  ةِ العالميّ  ياحةِ بالسّ  قةِ القضايا المتعلّ  كثرِ أ من     .4

 يجب   ةً مهمّ  ةً قضيّ  ذلك   ل  يشكّ  إذ  ؛ المةِ والسّ  األمنِ  ماتِ بمقوّ  االهتمام  و ،ةِ بيعيّ ، والطّ ةِ قافيّ ، والثّ ةِ واالجتماعيّ ، ةِ االقتصاديّ  المواردِ 

 تيسيرِ  ،الحرارّيِ  واالحتباِس  المناخِ  رِ كتغيّ  ،المختلفةِ  العواملِ  من   ى الّسياحةِ عل المحافظةِ  عبر   م  والمنظّ   بهاالجاد   االهتمام  

، يرانِ الطّ  ، وخدماتِ ، وقضايا الهجرةِ فرِ السّ  ، وجوازاتِ أشيراتِ ؛ كالتّ فر  السّ  تي تمنع  الّ  العوائقِ  إزالةِ على  والعملِ  فرِ السّ 

 .فرِ السّ  وجهةِ  في مكانِ  احِ يّ المحليين والسّ  انِ كّ السّ  من   لكلِّ  إيجابّيٍ  وتأثيرٍ  دةٍ جيّ  تجربةٍ  توفيرِ و ،أخيرِ ، والتّ سومِ والرّ 

األولى  العالمِ  وجهة    ، فهي  احِ يّ للسّ  ااستقطابً  ولِ الدّ  أكثرِ  من   وهي   ،العالمِ  حول   زيارةً  األكثرِ  البلدانِ  من  فرنسا  تعد    .5

 مثل باريس، وليون، وستراسبورج، وجبالِ  ،ةِ قافيّ الثّ  ؛ كالمدنِ ةِ ياحيّ السّ  يةِ األهمّ  ذات   في األماكنِ  عٍ تنوّ  ا فيها من  م  ، لِ ياحةِ للسّ 

 سبعٍة وثالثين  وغيرها، باإلضافة إلى  ائعةِ الرّ  ، والحدائقِ بةِ الخاّل  ةِ ، والقرى الفرنسيّ واطئِ ، والشّ جِ زلّ التّ  ومنتجعاتِ ، األلبِ 

  الّتي إسبانياوتليها . زةِ المتميّ  ةِ ها العالميّ لقيمتِ  واسعٍ  على نطاقٍ  معروفة   لليونسكو، وهي   اتابعً  ا،ضخمً  اعالميًّ  اتراثيًّ  اموقعً 

ها يتِ ها وأهمّ بسحرِ  األجانب   وار  الزّ  تجذب   إذ  لليونسكو،  ابعِ التّ  العالمّيِ  راثِ التّ  مواقعِ  من   مدينةً  عشرة   على ثالث   تشتمل  

 تعد   إذللمسافرين العالميين،  الجذبِ  عواملِ  ا من  ا كبيرً عددً  م  قدّ ي   شاسع   بلد   وهي   ،ة  المتحدّ  الواليات  تأتي  ،ذلك   وبعد  . الفريدةِ 

 الواليات   ، ويزور  نةِ السّ  على مدارِ  احِ يّ مثل نيويورك، ولوس أنجلوس، والس فيجاس وجهةً للسّ  ،ةِ األمريكيّ  المدنِ  من   العديد  

 ةِ ياحيّ السّ  البلدانِ  أكثرِ  تركيا من    كما تعد   ،ةِ المتحدّ  ، وكندا، والمملكةِ المكسيكِ  من   القادمين   األجانبِ  ياحِ السّ  من   اعددً  ة  المتحدّ 

 إلى المواقعِ  ، باإلضافةِ اإيج وبحرِ  المتوسطِ  األبيِض  على البحرِ  ةِ احليّ السّ  لغناها بالمنتجعاتِ  ذلك   ، ويعود  احِ يّ استقطابًا للسّ 

                                                             .القديمةِ  المدنِ  وآثارِ  القديمةِ  األديرةِ  بما في ذلك   ،عةِ المتنوّ  ةِ اريخيّ التّ 

                                                                                                                                                 

 عبير عمر زبون

 بتصرف

 

 

 دقيقة( 60القسم األول: القراءة )

 أواًل: في فهم النّّص المقروء 

اخترت  هذه األسئلة المرتبطة بفهم النّّص ألنّها تبيّن مدى فهم المتقدّم لالختبار وقدرته على التّركيز قبل اإلجابة، كما 

 تبيّن لنا وجهة نظره وكيفية تعليله لإلجابات إلقناع اآلخرين بوجهة نظره.

: في فهم النّّص المقروء   أوالا

 اختيار من متعدّدس: 

 يمكن إثبات فهمه للقراءة، من خالل تقديم اإلجابة الّصحيحةنعم / ال وأسئلة متعددة الخيارات : 

 تعّرف الّسياحة بـ: .1

 قضاء وقت في مكان آخر بعيد .أ

 قضاء وقت بعيدًا من المنزل .ب

 االبتعاد من المنزل .ت

 ترك العمل لفترة وجيزة .ث



 

 

 تهدف الّسياحة إلى: .2

 النّفس وقضاء وقت ممتعالتّرفية عن  .أ

 االبتعاد من أماكن العمل .ب

 ترك المنزل بهدف تغيير جو .ت

 االسترخاء فحسب .ث

 

 أصدرت منظمة الّسياحة العالمية تقريًرا عن: .3

 مدى استقطاب البلدان للّسيّاح .أ

 أكثر البلدان استقطابًا للّسيّاح .ب

 أن أوروبا وإفريقيا من أكثر البلدان استقطابًا .ت

 قطابًا غير معروفةأن البلدان األكثر است .ث

 

 ارتفع اإلنفاق الّسياحي بسبب: .4

 الّسياح القادمين من آسيا والمحيط الهادئ .أ

 الّسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم .ب

 الّسيّاح القادمين من أوروبا .ت

 الّسياح الّذين انتقوا عبر البر .ث

 

 إجابات قصيرة على أسئلة مختلفة:س. 

 المستدامة من خالل: يتّم الحفاظ على التّنمية الّسياحيّة .5

 

 

6.  :يجب البحث لذا، . بدالً من إخباره مباشرة يقترح ذي الّ " الخفي"فهم المعنى  ا الّسؤالب هذتطلّ يسؤال االستنباط

 ".الخفي"عن أدلة من العبارات التي توحي بهذا المعنى 

 

_________________ 

_________________ 

 المختلفة كـ:يجب االهتمام بالّسياحة وبعواملها  .7

  :يجب البحث لذا، . بدالً من إخباره مباشرة يقترح ذي الّ " الخفي"فهم المعنى  ا الّسؤالب هذتطلّ يسؤال االستنباط

 ".الخفي"عن أدلة من العبارات التي توحي بهذا المعنى 

 

 _____________ 

 _____________ 

الّسفر، تليها بلدان أخرى، حدّد بالتّدّرج البلدان األكثر استقطابًا تحتّل بعض الدّول المكانة األكثر أهمية من ناحية  .8

 للّسّكان وصواًل إلى األقل:

 وع من األسئلة تحديد ترتيب األحداث في المقطعب هذا النّ يتطلّ : سلسلالتّ  سؤال



 

 
 التّدريجي.بالعودة إلى النّّص، ذكر الكاتب أماكن عديدة يمكن زيارتها في فرنسا، دّونها بالتّسلسل  .9

 وع من األسئلة تحديد ترتيب األحداث في المقطعب هذا النّ يتطلّ : سلسلالتّ  سؤال

 

 أعد ترتيب األفكار اآلتية لتحصل على فقرة متماسكة: .10

 وع من األسئلة تحديد ترتيب األحداث في المقطعب هذا النّ يتطلّ : سلسلالتّ  سؤال

 

 _ الّسياحة أداة تسويق حضارية للدّول.

 الّسياحة رافدًا من روافد االقتصاد المحلّي_ تعدّ 

ا من ميزانية الدّول  _ كّل ما نحصل عليه من الّسياحة يشّكل جزًءا مهمًّ

 _ الّسياحة وسيلة تبادل الثّقافات والتّعّرف إلى عادات الّشعوب وتقاليدها.

 _ بإمكان المسافر أن يكون سفيًرا لدولته في التّعريف بثقافتها.

 

 

 

 

  ثانياا: في القواعد 

اخترت هذه األسئلة ألنّها تبيّن مدى تذّكر المتقدّم لالختبار للقواعد اللّغوية الّتي ستفيده الحقًا في أثناء توظيف القواعد 

 اللّغوية والنّحوية في التّعبير الكتابي

 

 س: اختيار من متعدّد:

 للقراءة، من خالل تقديم اإلجابة الّصحيحة: يمكن إثبات فهمه نعم / ال وأسئلة متعددة الخيارات 

 ، ما إعراب الهاء في بأنّها:كنِ السّ  بيئةِ  ن  ما بعيدً  الوقتِ  قضاءِ  ها عملية  بأن   ياحةِ السّ  تعريف   يمكن   .11

 ضمير متصل في محل رفع خبر إن .أ

 ضمير متصل في محل نصب خبر إن .ب

 ضمير متصل ال محل له من اإلعراب .ت

 الجرضمير متصل في محل جر بحرف  .ث

 

 ، ما إعراب استقطابًا:احِ يّ ا للسّ استقطابً  أكثر البلدانِ  ح  يوضّ  .12

 مفعول به منصوب .أ

 تمييز منصوب .ب

 نعت منصوب .ت

 مفعول مطلق منصوب .ث

 

  بها، ما إعراب الجادّ:الجاد   االهتمام   يجب   .13

 فاعل مرفوع بالّضمة .أ



 

 مبتدأ مؤخر مرفوع بالّضمة .ب

 خبر مرفوع بالّضمة .ت

 نعت مرفوع بالّضمة .ث

 

 أواخر الكلمات اآلتية بالحركات المناسبة:حّرك  .14

 التّذّكر والتّحليل: يتطلّب هذا الّسؤال تذّكر القواعد وتحليل موقع الجملة ووضع الحركة المناسبة

الّسياحة وسيلة للقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل أمام الّشباب، فكثير من الدّول الّسياحيّة تعمل على توظيف 

 .مثل وظيفة المرشد والدّليل الّسياحي ،تي تتعلّق بخدمة الّسياحالمنشآت الّسياحية والمطاعم والوظائف الّ مواطنيها في 

 

 اقرأ الجملة اآلتية، وحدّد األخطاء اإلمالئيّة الواردة فيها: .15

 التّفكير والتّحليل: يتطلّب هذا الّسؤال التّفكير بشكل الكلمة وتحليل موقعها لضبط األخطاء

 ووهذا بال شّك يعدّ  ،ذين يعرفهم في بالدهلويطلع على أقوام آخرين غير ال ،جديدة نالمسافر رحاله في أرضيحّط  

ا من علماء النّفس ينصحون من يتعّرض ألمراض التّوتر واالكتئاب أن يسافر حتّى يغيّر مغامرةً للكثيرين، بل إّن كثيرً 

 .من نفسيّته

 

 دقيقة( 60القسم الثّاني: الكتابة )

اخترت هاتين المهّمتين من أجل التّأّكد من قدرة المتقدّم لالختبار على التّعبير الكتابي وتوظيف القواعد اللّغوية 

 والنّحويّة في أثناء التّأليف، ومن أجل تبيان مدى امتالكه للكتابة اإلبداعية.

 

 المهّمة األولى: اكتْب رسالةا من مئة وخمسين كلمةا: )خمس عشرة عالمة(

سافرت في مهّمة عمل إلى الواليات المتحدّة األميركية، وعانيت بعض الّصعوبات في التّأقّلم مع واقع الحياة هناك، 

ومع اختالف الثّقافة بين بلدك وبلد االغتراب إضافة إلى العادات. اكتب رسالة إلى رفيقك في الوطن، تعلمه فيها بما حدث 

  عانيتها وكيف تغلّبت عليها.معك، مخبًرا إيّاه عن الّصعوبات الّتي 

 كلمة ) خمس وعشرون عالمة( 250المهّمة الثّانية: كتابة مقالة قصيرة من 

تعدّ الّسياحة وسيلة ترفيه لإلنسان، إضافة إلى أنّها تعّرفنا إلى ثقافة البلد الّذي نسافر إليه. اكتب مقالة متماسكة  

 ل الّسفر إليها، ولماذا؟،األجزاء، تتحدّث فيها عن أهّمية الّسياحة بالنّسبة إليك وإلى زمالئك، عارًضا لألماكن الّتي تفضّ 

 رهانّي، واضعًا عالمات التّرقيم المناسبة.معتمدًا مؤشرات النّمِط الب

 دقيقة(30القسم الثّالث: االستماع )

 يبيّن هذا النّّص قدرة المتقدّم لالختبار على االستماع الجيّد من أجل اإلجابة بشكل واٍف على األسئلة.

: استمع إلى النّّص األّول بعنوان "الّسياحة وأهّميتها"، وأجب عن األسئلة اآلتية:  أوالا

 س: اختيار من متعدّد

 يمكن إثبات فهمه للقراءة، من خالل تقديم اإلجابة الّصحيحةنعم / ال وأسئلة متعددة الخيارات : 

 تعّرف الّسياحة بأنّها: .16

 االنتقال الدّاخلي  .أ

 االنتقال إلى الخارج .ب

 االبتعاد من مكان اإلقامة الدّائمة .ت

 حالنّزو .ث



 

 

 الّسفر الّسياحي بهدف: .17

 معيّنالحصول على أجر  .أ

 البحث عن عمل .ب

 ترفيه عن النّفس .ت

 قضاء وقت بهدف اإلفادة .ث

 

 

 الّسياحة الدّاخلية هي: .18

 زيارة مكان ما داخل الوطن الواحد .أ

 الخروج إلى مكان ما .ب

 االنتقال إلى أماكن مختلفة داخل الدّولة الواحدة .ت

 زيارة خارجيّة .ث

 

 

 امإل الفراغ بالكلمة المناسبة: .19

 اختيار الكلمة المناسبة ووضعها في مكانها الّصحيحسؤال: إتمام الجملة، إذ يتطلّب 

 

حلة ول ________ خالل الرّ مة إليه من قبل الدّ يستخدم  _________ خالل رحلته المنتجات و_________ المقدّ 

 ائح في رحلته.زة؛ لتعكس أفضل تجربة للسّ تي تسعى ________ أن تكون خدمات مميّ والّ 

 

 إعادة سرد نّص مسموع: .20

 النّّص الّذي استمعت إليه، مرّكًزا على األفكار الّرئيسة.أعد سرد 

 .للمقطع"الغرض األساسي"ئيسة تحديد ب أسئلة الفكرة الرّ تطلّ : تيسةئالفكرة الرّ سؤال 

 

 دقائق( 10القسم الّرابع: المحادثة )

كيفية لفظ الكلمات إذ يجب أن يجب أن تكون المحادثة باللّغة العربية الفصحى، وعليك االنتباه إلى مخارج الحروف وإلى 

 تكون واضحة ومفهومة.

 

 الموضوع األول: )دقيقتان( )ثالث عالمات(

 لديَك دقيقتان فحسب لإلجابة عن الّسؤال اآلتي:

 حدّثنا عن تجربة عشتها في أثناء سفر قمت  به، وما الفائدة الّتي حقّقتها؟  .1

 

عليها، وسيكون لديك دقيقة واحدة للتّحّدث عنها. )سبع دقائق(  الموضوع الثّاني: سأعطيك بعض األسئلة، عليك االّطالع

 )اثنتا عشرة عالمة(

 معلومات سابقة، وتحتاج هذه األسئلة إلى سرعة البديهة في اإلجابةتنبؤ بناًء على يقوم على : ؤنبّ التّ سؤال 

  

 إذا أردت  الّسفر إلى بلٍد ما، اذكر اسم البلد الّذي ترغب به؟ ولماذا؟  .2

 دقيقة واحدة لإلجابة()لديك 



 

 

 

ا؟ ولماذا؟  .3 ا أم بحًرا أم جوًّ  هل تفّضل الّسفر برًّ

 )لديك دقيقة واحدة لإلجابة(

 قيل إّن الّسفر يبدّل مزاج اإلنسان؟ هل توافقنا الّرأي؟ ولماذا؟ .4

 )لديك دقيقة واحدة لإلجابة(

  

 مقبول فإّن مستواه 50/100 إن نال المتقدّم لالختبار معدّل:  ملحوظة مهّمة:

 فإّن مستواه جيّد   70/100                                                                     

 فإّن مستواه جيّد جدًّا 80/100                                                                     

 فإّن مستواه ممتاز 90/100                                                                     

 


