
 

Arabic 4.11 Last                         AYDI 2022 /T1 1 

AYDI EST. 

Translation – Open Learning 
 

 
    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.03.2022 
 

 زًاع امعىاةدجد. 

 

 امنؼح امعسةٌح

11 
األخريجاملحارضج   



 

Arabic 4.11 Last                         AYDI 2022 /T1 2 

 أسعد اهلل أوقاتكم...

 جدًدا  ومكننا طنقىو ةامحدًث عن االمذحان... امٌىو من نأخر نطا  

 النصىص الجي ثطرقنا إليها هي:

 ...أعائُش إن أهنْك فحتِك قاديل .1
 ...ًا نَِظٌام  ََسَي ألقسِب َعْهد   .2
 ...جاَء دَشـسًُن ًا حتٌتَح ُعْمسي .3
 ...أًها امشايك وما ِةَك داءُ  .4
 ...دُىِقَد امنََّىيمقـد كـنـُر َجـنْدا  قتَْه أَْن  .5
 ...ُضِن امنَفَع َواِحِمنها َعىل ما ًَصًنُها .6
 ...امفه ًتدأ من دمشَق ةٌاغــــــه .7
 (غري مطلىب يف االمجحان)...ضربا  فنظطنُي ضربا  وازقتٍ فسَجا   .8
 

 مالحظات حىل النصىص:

 . كام وزد يف املحارضاخ ال شًادج وال نقطان نظ واحد فقط من هره امنطىص طٌأيت .1
 هٍ امىازدج يف املحارضاخ فقط. امكنامخ املطنىب إعساةها من هره امنظ .2
 

 ىية املطلىةة: نفسها الىاردة يف املحارضات وهي:القضايا النح  

 فعه األمس(. –امفعه املػازع  –حاالخ ةناء )امفعه املايض  .1

 حاالخ رصف االطم املمنىع من امرصف مع األمثنح .2

ةاإلغافح ألنىاع أخسي من املنادي كاملسخم ونداء امندةح أنىاع املنادي مع األمثنح.  .3
 واالطذؼاثح.

 عالماخ اإلعساب امفسعٌح مع األمثنح. .4
 حاالخ دُكرس فٌها همصج إنَّ وجىةا  مع األمثنح. .5
 .امذىكٌد املعنىي مع األمثنح .6
 امذىكٌد امنفظٍ مع األمثنح. .7
 امتدل مع األمثنح املناطتح. .8
 مثنح املناطتح.األطامء امخمظح )امظذح( مع األ  .9
 املفعىل املطنق وأذكس أنىاعه وما ًنىب عنه. .11
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 األفعال امخمظح مع األمثنح املناطتح. .11
 .أعدادا  مكذىةح مع مساعاج االطم امري ًنٌها إىلاألزقاو امعدد: دحىًه  .12
مذى ًرصف االطم املمنىع من امرصف مع  وةنيامذنىًن( األطامء املمنىعح من امرصف ) .13

 األمثنح املناطتح.
 .طسًقح اطذخدامهاحسوف امعطف  .14
 املشذقاخ )اطم امفاعه واطم املفعىل( وةني طسًقح ضىغ كه منهام. .15
 . امحاالخ امذٍ ًجث دقدًم امخرب عىل املتذدأ مع األمثنح .16
 

 املىضىع:

 :املىضىعات املطلىةة

 أدب املهجر . 1

 .اللغة العرةية وكيف نطىرها. 2

أن ًحذىي املىغىع عىل مقدمح منحىظح: ًجث أن ًكىن امخط واغحا  ومسدتا ، وًجث  -
 وعسع وخامتح ةأفكاز منظمح.

 

 وهٍ: رشوط املقامحاملطنىب من هرا امقظم فقط  القسم النظري: )املقالة(

 أن دكىن مخذرصج مىجصج إذ إنَّها دُنرش يف امطحف واملجالخ. .1
 أن دكىن واغحح يك دُقسأ من امناض امعادًني أو أنطاف املثقفني واملثقفني. .2
ــال  .3 ــهه ف ــىع امظ ــن امن ــرا امجــنع األد  م ــىن ه ــوا  وأن ًك ــث ن ــه  يجصننن أن دُكذَ فٌ

: امكذاةــح ةأطــنىب ضــعث ةــاالعذامد عــىل امظــجع وامطتــاي وامتــدًع وامتٌــان، الصنننعةاملؤمــف )
 من املحظناخ امنفظٌح(. كوامجناض وإىل ما هنام

 ًجث أن دكىن مفهىمح وػري معاظنح.   .4
 نىو( امذٍ ًحددها امكادث.أن دحمه شٌئ ا من امنقمح )ام .5
 أن دكىن مشىقح منقازئ، أي أن دحظى ةحته واهذاممه. .6
ــه أغــاف شــٌئ ا  .7 ــى ًشــعس ةأن ــح حذ ــازئ مــن املقام ــٍ امق أن دحمــه هــدفا  فــام أن ًنذه

 إىل معنىماده وأن هرا امكالو أثَّس فٌه.

  ملخص رشوط املقالة:

 ةامكادث وادطامها امذكنف، عن وامتعد امنؼح، وطهىمح كذاةح، مؼح امنو واعذامد وامحجم، امطىل
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 . وميكن أليٍّ كان أن ًكذث املقال، ةعكع امشعس وامسواًح. وًقىل امنّقاد.وثٌقا   ادطاال 

 ثقدم الخرب عىل املتجدأ وجىةاً م  األمثلة:حاالت 

 جار ومجرور(: –إذا كان املتجدأ نكرًة والخرب شته جملة )ظرف  .1
 دون امعسًن أةاٌخ: . أ
 مٌظ متذدأ مؤخس و)يف ةٌذنا( جاز ومجسوز خرب مقدو. يف ةٌذنا مٌظ: . ب
 املتجدأ محصىر:  .2
 شًٌد: متذدأ مؤخس. .ما حارٌض إال شًدٌ  . أ
 وما محمٌد إالّ زطىل. . ب
 إذا كان يف املتجدأ ضمري يعىد عىل الخرب .3
 منفنِّ رشوطه. . أ
 منعنم أدواده. . ب
 إذا كان الخرب اسم اسجفهام ألن أسامء االسجفهام من أسامء الصدارة. .4
 َمْن ضدًُقَك. )َمْن منعاقه وما مؼري امعاقه(. . أ

 ملحىظة مهمة: قد يأيت النمىذج كامالً كام يف املحارضات م  أسئلجه.

 
... 

 لكم التوفيق والنجاحنرجو 
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