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______________________________________________ 

 

 * النموذج االول : 

 0 - اإلستماع : من المواضيع التي اتت باالمتحان : 

   ابن خلدون ...,   ابو عالء المعري 

منيف  ومن االسئلة التي اتت عليه :  بن عبدالرحمن عن  

مدن سيرة(  ج والنهاية البداية(  ب المتوسط غرب(  أ:  مؤلفاته * من  

باإلستماع كثير مركز تكون فبدك!  والنهايات المتوسط شرق هي مؤلفاته وللعلم...  مدن سيرة(  ج:  الجواب  .. 

مذكره مش( ج بغداد حلف ضد وقف ألنه( ب الحكم نظام لمعارضته( أ ؟ بغداد من طرد لماذا*   

بغداد حلف ضد وقف ألنه( ب جاوبت أنا بس عارف مش:  الجواب  

؟؟ وين من أخذها جامعية شهادة * أول  

القاهرة:  الجواب  

؟؟ أقيم وين تكريم في وصارله الروايات عن اللي المؤتمر*   

القاهرة:  الجواب  

؟؟ للروايات تفرغ * أين  

فرنسا في:  الجواب  

0333 -2114)  الوفاة وتاريخ الميالد تاريخ معطيك باإلستماع طبعا ؟؟ عمره * كم   

سنة 10:  الجواب  

؟؟ فيه عمل عمل أول * ما  

نفطية شركة في هناك ليعمل 0312 عام دمشق:  االجواب  



؟؟ وأمه ابوه وين * من  

العراق من وأمه السعودية من ابوه:  االجواب  

عنه اقرأوا اللينك هاي حال كل على...  ناسيهم سؤالين كمان فيه  : http://www.nwarh.com/vb/t584.html 

 .. 2 - اإلستيعاب الخارجي ..  قطعة عن عالقة اللغة بالتفكير بس كأسئلة مش مذكر

 3-  اإلستيعاب من فقرات الكتاب .. ما فيه اشي صعب .. بس كمان مش مذكر

 .. 4 - النحو والصرف

والمثنى السالم المذكر بالجمع الملحق على ركزوا:  أوال  

سهل واجماال والصحيح المعتل على ركزوا:  ثانيا  .. 

باإلمتحان اسئلة اصعب وهمه متذكرهم اللي األسئلة:  ثالثا  .. 

حمآن( ج حموان( ب حميان( أ ؟؟"  حم"  كلمة مثنى *  ما  

تشنيص حمآن( ج حطيت بس الجواب بعرف ما أنا  

بالمثنى ملحق على تحتوي ال اآلتية الجمل احدى (2  .. 

مهمة مش بس ناسيها تكملة فيه...)  الجنتين كلتا( أ  ) 

عشرة اثنتا منها تفجرت( ب  ... 

العالمين كال رأيت( ج  .. 

العالمين كال رأيت( ج الجواب عاألغلب بس بعرف ما كمان  .. 

والمعجم واإلمالء الترقيم عالمات  : 

صعب اشي فيه وما الكتاب من ادرسهم..  والمعجم الترقيم عالمات  

 بصير القواعد عرفت واذا..  بالبداية الهمزة قواعد بعطي الدكتور بالعادة..  عالهمزة كثييييييير ركزوا اإلمالء 
كثييير سهل  

 
____________________________ 

 * النموذج الثاني : 
 

اجا نص االستماع عن ابن خلدون واألسئلة عنه مش موحده فلو قرأتوا عنه لحالكم قبل االمتحان بكون كويس 
 من....

 * بس األسئلة الي أجتني:
 متى انتقل إلى األندلس 
 متى انتقل إلى المغرب

سنوات 4كم هي المدة التى خال فيها بنفسه :   

مرات 1كم مرة تولى القضاء :   

 أين الدار الحمراء : في المغرب ) مش متأكد من كلمة الدار المهم إشي أحمر(

العرب سنوات : في الصحراء مع 4أين انعزل مدة ال   



مجلدات  1كم مجلدا مقدمته :   

االشي .... مش عارف الجواب -المغرب ج -االندلس ب -كان كاتبا عند خلفاء : أ  
 
 

القراءة الخارجية نص طوله عشر أالف واثنين وثالثين ونص صفحة بتجاوب عاألسئله من القطعة .. مش 
 صعبة بس محيره )مش مهم أكتبلك أسئلة القطعة الخارجية(

..........................  
 وأسئلة القطع تاعت الكتاب سهلة جدا :

 حليمة المجنونة:
ماذا قصد ب تحتال في قطعة حليمة المعتوهه يعني تقتص أوقات السعادة ) الكتاب مش معي مش متأكد من 

% (011الجملة   

اب مش معي مش متأكد من ماذا قصد ب أما آن لحليمة أن تجهض يعني أتوقع متى ستعود لحالتها الطبيعية )الكت

% (011الجملة   

 المجنون الحقيقي في رأي الكاتب بحليمة المجنونة ) هو الذي يطلق العيارات النارية(
 المقامة

 أخذ االسكندري في الحيلة الثانية الطعام واللباس وال الطعام والزوجة وال المال والزوجة وال أبصر شو
 اتصف االسكندري :: بالحيلة

ري ) متدينا وال محبا للمساعدة وال انتهازيا (ظهر االسكند  
 حاول االسكندري تمديد المهلة في الحيلة األولى ) حتى يهرب(

 مرحبا
 أكثر من الفعل الماضي ليدلل على الفراق

 معنى حبنا كان خرافة ) كان الحب وهميا ( 
 االحترام

 رأى أن سمتين تغلبان على العامة هما ) الخوف والطمع(
سهالتإلخ أسئلة   

....................... 
 مثنى حمو )حموان(

..... الجواب ) ابن / بن (  الملك عبد هللا الثاني .. الحسين ... طالل )ابن/ ابن وال ابن/ بن وال بن / بن( -  
أي الجمل تحتوي على ملحق بجمع المذكر السالم  -  
الجمل التالية  ا في جمله بتتوافق مع أي معنى من" نوادبه" بقلك مثال كلمة  -  
مثنى عصى  -  
مثنى مصطفى -  
مع بعضها من حيث العدد )مفرد ومثنى وجمع(ما هي الكلمات غير المتناسقة  -  
من حيث النوع ) مذكر سالم وال مؤنث سالم وال .... ( ما هو المجموع غير المتناسق  -  
أي الكلمات التالية ال تجمع جمع مذكر سالم ..) قضاة( -  
جمله وبقلك كم فعل صحيح ومعتل ) بنوعوا بطريقة السؤال عن الصحيح والمعتل ونفس االشي سهل(وبعطيك  -  
إمالء) أعلى وسمى وال أعال وسما وال أعال وسمى ..... ( -  
وهمزة الوصل والقطع بيجي عليها أسئلة كثير وسهالت )مثال بقلك شو الجملة الصحيحة من حيث اإلمالء( -  
ير سهالت وبيجي عليها أسئلة كثير عالمات الترقيم كثي -  
والمعجم بقلك رتب الكلمات حسب ورودها في معجة الوسيط أو لسان العرب برضو سهالت والدكتور -  
 

في نمط اسئلة بقلك أي الجمل صحيحة أو أي الجمل فيها خطأ بتجاوب اعتمادا على<< انو ال تاء وال كاف * 
. يعني ما بصير تقول لوحده أين ذهبتي .. الصحيح تقول أين ذهبٍت ؟مااااااااااا برتبط فيهم ياء المخاطبه ..  

  الحالة اللي بتكون فيها ياء يما تكون ياء المخاطبة ... زي .. اذهبي .. ال ترجعي 

 

 

special thx to :   حسام عضيبات , مالك المومني 


