
                       

 100العالمة:           /                                                            االسم: __________                      

 مّدة االختبار: ساعتان ونصف                                                                                                             

 

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

إذ يحتاج إلى التّحاور بلغٍة يتها في حياته العلمية أواًل والعمليّة الحقًا، ة المختلفة، نظًرا إلى أهمّ ليستخدمها في المواقف الحياتيّ 

من بلدان عربية مختلفة. لذا، ه مضطر إلى التّحاور مع أفراٍد سليمٍة وبأسلوٍب واضحٍ وسهٍل، بعيدًا من العامية، خصوًصا أنّ 

 النّّص وفهمه لإلجابة بسهولة.يبيّن هذا االختبار مدى سالمة لغته، وقدرته على البرهنة وتحليل 

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

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

 غويّة وإبداعاته الكتابيّة في أثناء تأليف جمل خاّصة به.  اللّ 

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.

 

 بار متنّوعة، وهي تتألّف من أربعة أقسام:تعّد أسئلة هذا االخت

 دقيقة( 60القسم األول: القراءة )

 دقيقة( 60القسم الثّاني: الكتابة )

 دقيقة( 30القسم الثّالث: االستماع: )

 دقائق(10القسم الّرابع: المحادثة )

 

 

 

 

 

 أخالقيات اإلعالن

. المبيعاتِ  لتنشيطِ  رويجّيِ التّ  في المزيجِ  امًّ مه اعنصرً  يشّكل   اإلعالن   أن   سويقِ والتّ  اإلدارةِ  العون في علومِ الضّ  علم  ي -1

 بشراءِ  هِ إلغرائِ  لى الجمهورِ إ ة  والمرئيّ  والمسموعة   المقروءة   ئل  ساالرّ  م  ذي يقدّ الّ  شاط  النّ  ذلك   ه  بأنّ  بساطةٍ  فونه بكلِّ ويعرّ 

، العمالءِ  ، كسب  اأيضً  هِ من أهدافِ  ، فإن  لعةِ بالسّ  الجمهورِ  لى تعريفِ إ . وإضافةً مدفوعٍ  أجرٍ  مقابل   ،و خدمةٍ أ ،سلعةٍ 

 االختبار المدرسّي الموّجه لتالميذ المدارس



 العالمة   لهذِه الوالءِ  لبناءِ  المعلنِ  من   ه  توجّ  اأيضً  ين والمستقبليين. وهو  المستهلكين الحاليّ  بين   المبيعاتِ  أرقامِ  وزيادة  

 .المعلنةِ  والجهةِ  المستهلكين   بين   المتبادلِ  واالحترامِ  قةِ الثّ  ، ولتعزيزِ أو تلك   ة  جاريّ التّ 

، في طول البالد ارقات تقريبالطّ   معظمأنّ  أسف ا نجد بكلّ نام، فإنّ ظر في ما حولنا هذه األيّ وإذا ما أمعنّا النّ  – 2

ها انتحى معظم   ل إن  ، بظيف  النّ  اإلعالنّي   لوك  السّ في  المألوفِ  حدود   ت  تجاوز   ةٍ إعالنيّ  بلوحاتٍ  وعرضها، مليئة  

 نا.نا وأذواق  ق  أخال ه  نا، وال تقبل  شيمِ  من   ، ليس  ارخيصً  ىمنحً  باإلعالنِ 

 كي يعطي   المستهلكِ  في تشويقِ  ئيسة  الرّ  المادة   ليكون   ابشعً  اباحيًّ  إاستغالاًل  المرأةِ  جسد   ،في ما نرى ،اإلعالن   استغل   لقدِ 

 .لعةِ السّ  تلك   على شراءِ  ه  وموافقت   ه  والء  

، ريقِ الطّ  على قارعةِ  عاريةٍ  ه  من أن تلقى شب يّةً همّ كثر  أأ انا دورً في مجتمعاتِ   للمرأةِ أن   المعلنون   ادة  السّ  وقد نسي   -3

 ها.لجسدِ   القبيحِ هذا العرِض  باحيةِ إها في قيمت   وكأن   ،ليها المارون  إ ينظر  

ما  في كلِّ  اوية  الزّ  حجر   نا، وهي  ، وأخت  ناابنت   نا، وهي  أم   ما هي  هذه، إنّ  المرأة   أن   المعلنين   بعِض  أذهانِ  عن   وغاب   -4

في  بهِ  ذي تضطلع  الّ  مِّ مهال ورِ هذا الدّ  أجلِ  نا. ومن  حضارتِ  جوهر  يبيّن  نا وصورت   ينقّ ينا ود  يسعنا ورفع  ي  أنهِ من شأنِ 

 . كلِّهااألديانِ   تعالى فيها للا  م  نا، كر  مجتمعاتِ 

 ها اإلهانة  نرضى ل   لقى هنا وهناك؟ وكيف  ت   رخيصةً  ها سلعةً جسدِ  من   نجعل   نا أن  على أنفسِ  ا نقبل  بنا إذً  فكيف    - 5

 نا؟نا وتربيتِ في تنشئتِ  ائم  الدّ  لها الفضل   ؟ أليس  الحياةِ  نا في هذهِ وجودِ  أسبابِ  أهمِّ  من   وهي  

 ن  م عظيمٍ  على قدرٍ  ها كإنسانٍ تكوينِ  لها، ولجوهرِ  ةِ ح القبياإلعالناتِ  هذهِ  ها إذا ما سألوها عن  ألطفالِ  األم   ماذا تقول   - 6

 ؟ناخالقِ  عند   واالحترامِ  ةِ يّ األهمّ 

 وخلقٍ  ،سليمٍ  ذوقٍ  كل   ه   يرفض  هم بشكلٍ مدارسِ  على مفارقِ  ةِ اإلباحيّ  المناظرِ  هذهِ  لتبريرِ  هِ لتالميذِ  يالمربّ  ماذا يقول   -7

نا... اتقوا كم وأبنائِ م: اتقوا للا في أبنائِ له   ونقول   ...اإلعالنِ  لى وكالءِ ، وإكافة إلى المعلنيننا هذا نداء   ه  نا نوجّ إنّ  ؟كريمٍ 

 إلبرازِ  والمال   م الجهد  أنفقت   ذا لو  ... وحبّ اخً متفسّ  ا، ال مشرذمً امتماسكً  اه، كما تريدونه أنتم، قويًّ ذي نريد  نا الّ للا في مجتمعِ 

 كم.م ولنشاطاتِ لك   الجميعِ  احترام   تي تنال  الّ  يرةِ الكث ةِ كم العلميّ بوسائلِ  ،لعِ السّ  جودةِ 

ها، بفضلِ  ، واالعترافِ قديرِ ، والتّ ها من االحترامِ حق   تي تناديكم. أعطوا المرأة  الّ  ةِ كم المهنيّ لضمائرِ  مع  السّ  رّكزوا[ـ 8

 ها، وهم عمدة  ها وبناتِ ألبنائِ  ه  ذي تورث  الّ  ة  العفّ  جدار   م  تهدّ ، وة  قيّ ها النّ صورت   ه  تي تشوّ الّ  خيصةِ الرّ  ن اإلعالناتِ ا مبعيدً 

 .]ناهات  أمّ  ت  ح  ل  ذا ص   إلها قائمة إاّل  تقوم   تي لن  الّ  متعاقبةِ نا المجتمعاتِ 

 خير الحناوي "بتصرف"          

 2004تموز  6فير" لسّ ا          

 دقيقة( 60القسم األول: القراءة )

 أواًل: في فهم النّّص المقروء 

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

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

 

( :  (سبع عالماتس: اختيار من متعّدد: ضع دائرةً حول  اإلجابة  الّصحيحة 

 



 هو:اإلعالن   .1

 أ. نشاط يقدّم الّرسائل المتنّوعة ويغري الجمهور

 ب. نشاط له فوائد متعدّدة

 ج. نشاط قائم على تقديم فوائد فريدة في نوعها

 د. نشاط يقدّم رسائل معيّنة

 

 . تمتلئ الّطرقات بلوحات إعالنيّة2

 أ. تجاوزت المتوقّع

 ب. تعدّت المألوف

 ج. ارتقت إلى أبعاد عديدة

 الجميعد. تجاوزت 

 

 

 

 

 . معظم اإلعالنات لم تكن ضمن:3 

 أ. حدود األخالق واألذواق

 ب. حدود تقبّل الجميع

 ج. حدود الموافقة عليها

 د. حدود المقبول

 

 . استغّل اإلعالن جسد المرأة:4

 أ. استغالاًل أخالقيًّا

 ب. استغالاًل غريبًا

 ج. استغالاًل غير أخالقي

 د. استغالاًل طبيعيًّا

 

 اإلعالن المستهلك من أجل: . يشّوق5

 أ. شرائه بال تفكير

 ب. تقبّل فكرته 

 ج. اإلقبال عليه

 د. شراؤه بعد موافقته



 

 . للمرأة في مجتمعاتنا دور مهم، وهو:6

 أ. هي المربّية والمعلّمة

 ب. هي أفراد عائلتنا

 ج. هي أّمنا

 د. هي المفّكرة

 

 

 

 

 

 . كّرم للا  سبحانه وتعالى المرأة، ألنّها:7

 أ. تعكس صورة المجتمع وتعدّ صورة حضارته

 ب. ترفع شأن المجتمع

 ج. تسهم في ازدهار المجتمع

 تعكس تطور العقلية الجماعيةد. 

 

 )ثماني عالمات( إجابات قصيرة: س. 

 . يقصد الكاتب بالعالمة التّجارية:8

 أ. اإلعالن

 ب. الماركة المسّجلة

 ج. التّلفاز

 د. العالمة اإلعالنية

 

 الّسلوك اإلعالني النّظيف يعني:. 9

 أ. خلّو اإلعالن من الّصور اإلباحيّة

 ب. اشتمال اإلعالن على جسد المرأة 

 ج. التّركيز على جودة الّسلع

 د. دخول المرأة وحضورها بشكل طبيعيّ 

 

 . يعدّ النّّص مقالة اجتماعية، ألنّه:10

 أ. يتناول موضوع اإلعالن



 ب.  يشتمل على حقائق كثيرة 

 ج. يعدّ موضوعه قريبًا من الواقع

 د. يشتمل على رأي الكاتب

 

 

 

 

 . قصد الكاتب بعبارة "تهدّم جدار العفّة":11

 أ. تلتزم باألخالقيات الحسنة

 ب. تلتزم بابتعادها من المواد اإلعالنية 

 ج. ال تجعل المرأة جسدها عرضة للنّشر

 د. عرض جسدها في اإلعالنات الممّولة

 

  أربع عالمات( بما يناسبها:صل كّل جملة( 

 

. فكيف  بنا إذًا نقبل  على أنفِسنا أن  نجعل  من  جسِدها 12

 سلعةً رخيصةً ت لقى هنا وهناك؟

 جملة تفيد الّطلب                                 

 استفهام إنكاري                                  . أليس  لها الفضل  الدّائم  في تنشئتِنا وتربيتِنا؟13

نا هذا إلى المعلنين كافة، وإلى وكالِء 14 . إنّنا نوّجه  نداء 

 اإلعالنِ 

 استفهام انفعالي                                 

 جملة تفيد التّوكيد                                  . اتقوا للا في أبنائِكم وأبنائِنا...15

 

 

 )ثماني عالمات( يناسب ها: أكمل الجملة بما * 

 . يشّكل اإلعالن مادة دسمة، لتوّخي:16

       _______. 

 ________. 

 

 . يجب إبعاد المرأة من اإلعالنات، ألنّها ليست:17

_______. 

_______. 

 



 

 

 . إذا كنت تريد إجراء إعالن ما، تعتمد على:18

_______. 

_______. 

 عبر مواقع التّواصل االجتماعي، حدّد فائدته:. قّررت اإلعالن عن بيع شيء ما 19

_________. 

_________. 

 

  ثانيًا: في القواعد 

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

 والنّحوية في التّعبير الكتابي

 

 (اختيار من متعّدد: )أربع عالمات  .1

 ":ما إعراب "لوحات ،إعالنيّة   لوحات  مليئة ب

 مضاف إليه  .أ

 اسم مجرور .ب

 نعت مجرور .ت

 مفعول به .ث

 تعرب كلمة المقروءة على الّشكل اآلتي:. المقروءة  بأنّه  ذلك  النّشاط  الّذي يقّدم  الّرسائل   .2

 مفعول به منصوب .أ

 تمييز منصوب .ب

 نعت منصوب .ت

 خبر منصوب .ث

نا .3  : الواو هنا:أن يرفع نا ويسعد 

 آداة ربط .أ

 حرف عطف .ب

 حرف ال فائدة منه .ت

 آداة وصل .ث

نا الّذي نريد ه،  .4  :ما إعراب "اتّقوا"اتقوا هللا في مجتمع 

 فعل أمر مبّني  .أ

 منصوب فعل أمر .ب



 فعل ماٍض مبني .ت

 اسم فعل .ث

   

5.   :  اضبْط أواخر  الكلمات  بالحركة  المناسبة 

حولنا هذه األيّام، فإنّنا نجد بكّل أسف أّن معظم الّطرقات تقريبا، في طول البالد وعرضها  ما وإذا ما أمعنّا النّظر في

 ()عالمتان .باإلعالنات مليئة

 

 ي: في التعبير الكتابلقسم الثّانيا 

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

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

 

 عشرة عالمة( )أربع المهّمة األولى: اكتْب رسالةً من مئة وخمسين كلمةً:

تطلب من مدير الّشركة الّتي توّظفت فيها حديثًا أن يسمح لك باستالم مسائل اإلعالنات وكيفية التّرويج لها،  

 عارًضا لوجهة نظرك  بالموضوع.

 

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

 لى هذا الحدّ"؟إ األمر   يصل   أن   واء. لكن هل يجوز  سّ لى الوالمشتري ع للبائعِ  ، خدمةً ، وال شكّ عالنِ  في اإلإنّ "قيل: 

 القيمِ  ، وصونِ اإلنسانِ  على كرامةِ  المعلنين بالمحافظةِ  التزامِ  ، وضرورة  اإلعالنِ  ية  ح فيها أهمّ أنشئ مقالة توضّ 

 .اهنِ الرّ  من الواقعِ  بأمثلةٍ  كلّه ذلكا في مستعينً  ها،من دونِ  تي ال بقاء لألوطانِ الّ  ةِ األخالقيّ 

 

  

 

 

 دقيقة(30القسم الثّالث: االستماع )

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

 

 "، وأجب عن األسئلة اآلتية:بعنوان " أهّمية اإلعالنات أواًل: استمع إلى النّّص األّول

 

 ()أربع عالمات س: اختيار من متعّدد

 يعدّ اإلعالن أداة مهّمة: .1

 في العمليات التّجاريّة المتنّوعة  .أ

 في العلميات االقتصادية  .ب



 في عمليات مختلفة ومتنوعة .ت

 في عمليات التّأثير والتّأثّر .ث

 

 يشّكل اإلعالن وسيلة اتصال: .2

 تعتمد على التّأثير في غير واحد .أ

 تعتمد على التّأثير في األطفال  .ب

 تعتمد على التّأثير في بعض النّاس  .ت

 تعتمد على المهتّمين فحسب .ث

 

 يعتمد اإلعالن على التّأثير، باالعتماد على: .3

 وسائل معيّنة .أ

 طرائق متنّوعة ومتعدّدة .ب

 وسيلة واحدة معروفة لدى الجميع .ت

 طريقة تعتمدها الّشركات الكبيرة فحسب .ث

 

 

 لإلعالن أهّميته في: .4

 مكان معيّن ومحدّد  .أ

 بشكل عامالحياة  .ب

 مكان العمل .ت

 الوسائل اإلعالميّة .ث

 

د  العناوين  الكبرى المتعلّقة  بكيفية   .1 ْعها في خريطة  اإلفادة من اإلعالن بالعودة إلى النّّص المسموع، ارص  ض  ، و 

: )ثالث عالمات(  للمفاهيم 

 



 

 

 

 ()خمس عالمات امإل  الفراغ  بما يناسب ه : .2

؛ من خالل اهتمامه بمتابعة ______لإلعالن بدوره في تحقيق النمّو االقتصادّي  _________تظهر األهمية 

عدّل _____ نشأة؛ مّما يؤدّي  _______أو الّسلع الحالية أو الجديدة، وي ساعد ذلك على زيادة م  نتجات الم  األفراد لم 

 .إلى زيادة حجم اإلنتاج

 

 

 

 ثانيًا: 

إلى خبروفاة ملكة بريطانيا، اذكر لنا ملّخًصا لما سمعته، معبًّرا بجمل إنشائية عن بينما كنت تشاهد نشرة األخبار استمعت 

 عالمات()خمس  مدى تأثّرك بالخبر.

 

 دقائق( 10القسم الّرابع: المحادثة )

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

 تكون واضحة ومفهومة.

 

 الموضوع األول: )دقيقتان( )ثالث عالمات(

 لديك  دقيقتان فحسب لإلجابة عن الّسؤال اآلتي:

: اسمك، عنوان الّسكن، دراستك، عملك، وأكثر اهتماماتك. .1  اذكر  لمحةً صغيرةً عنك 

 

اإلعالن



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

 ()ثماني عالمات

 إذا طلب منك التّرويج إلعالن ما، ما هي األفكار الّتي تقترًحها؟  .2

 )لديك دقيقة واحدة لإلجابة(

 تحبّذ دخول المرأة عالم اإلعالنات؟ ولماذا؟هل  .3

 )لديك دقيقة واحدة لإلجابة(

 عالن يتميّز بالتّركيز على المرأة أكثر من المنتج؟ هل يعجبك؟ ولماذا؟في أثناِء توّجِهك  إلى العمِل، صادف ك  إ .4

 )لديك دقيقة واحدة لإلجابة(

 في يوٍم ما قّررت بيع منتج معيّن، أترغب في اإلعالن له عبر التّرويج بصور أو كلمات؟ وما الفرق بين االثنين؟  .5

 )لديك دقيقة واحدة لإلجابة(

 

 

 

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

 فإّن مستواه جيّد   70/100                                                             

 فإّن مستواه جيّد جدًّا 80/100                                                            

 فإّن مستواه ممتاز 90/100                                                            

 


