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  إجابة نموذج
 الثانوية العامة إتمام شهادةالمتحان النموذج االسترشاي 

  2022/2023للعام الدراسي  في مادة اللغة العربية 
رقم  اإلجابة الرمز

 السؤال
 1 البصمة الكربونية. ب
 2 الموارد الطبٌعٌة المتاحة مع استهالك السكان لها.عندما تتعادل  أ
 3 تحسين جودة الحياة عمى األرض.  ج
 4 اتخاذ قرارات تحقق التنمٌة واستثمار الموارد ب
 5 عجز حاد في الموارد الطبيعية.  د
 6 من إجمالً الطاقة فً العالم.( %3)الطاقة النظٌفة ال تتجاوز ج
 7 ، ومن الرياح.الشمسمن الطاقة التوسع في إنتاج  أ

 مقال
 )إنتاج إجابة(

            والغاز.  الكيرباءاستيالك ترشيد  -1
 . إيجاد بدائل لمكيرباء والغاز -2
 استخدام وقود بديل صديق لمبيئة. -3
 .المنزلية أو التخمص اآلمن منياالنفايات  تدوير -4

 :معيار تقدير الدرجة
 وثيقة الصمة ،مختمفة ،مستوفًيا أربعة اقتراحاتإذا أجاب الطالب  درجتان

 بمصادر االنبعاثات الضارة التي تحيط بالمنازل ووسائل النقل والنفايات. 
درجة 
إذا أجاب الطالب بثالثة اقتراحات مختمفة وثيقة الصمة بمصادر االنبعاثات  ونصف

 الضارة التي تحيط بالمنازل ووسائل النقل والنفايات.
درجة 
 إذا أجاب الطالب باقتراحين مختمفين وثيقي الصمة بمصادر االنبعاثات  واحدة

 الضارة التي تحيط بالمنازل ووسائل النقل والنفايات.
نصف 
 د وثيق الصمة بمصادر االنبعاثات الضارة حإذا أجاب الطالب باقتراح وا درجة

 التي تحيط بالمنازل ووسائل النقل والنفايات.
اقتراحات غير وثيقة الصمة بالفقرة.أو إذا ترك السؤال دون إذا اقترح الطالب  صفر

 إجابة
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 9 ىرًبا من صعوبة العموم التي درسيا فييا. د
 10 ترعى األسرة وتدّبر شئون البيت. ج
 11 تجريح. وأا، دون إىانة ا وتحذيرً ح أن حديث أمو كان توجييً ّض و  أ
 12 بالمالطفة والمزاح. اناىتمام و حرص ممزوج أ
 13 نتيجة. د
 14 نجد الطعام وفيًرا مشبًعا لذيًذا. –عمى ضحكيا  –فكنا  ج
 15 اتفق الكاتبان في االعتراف بفضل األم وتضحيتيا، وزاد  طو حسين ذكر فضل أبيو. ج
 معيار التقدير. 

جالل و اتخاذ أخيو مثاًل أعمى في العمم.  من جانب الصبي: درجتان تقدير وا 
 ) درجة( مثل قولو: " أليس يكفيني أن أكون مثمك؟"

 )نصف درجة(إذا أخطأ في واحد منيا يأخذ 
وسألو أخوه: ما رأيك في حرص واىتمام مثل قولو: " من جانب األخ:

 )درجة("القراءات؟ تجويد القرآن ودرس
 )نصف درجة(إذا أخطأ في واحد منيا يأخذ 

أو  ،إذا لم يأِت بدليل وال توضيح لطبيعة العالقة بين الصبي وأخيو صفر
 أو ترك السؤال دون إجابة. ،َوَصَفيا خطأ
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 17 ا عبر القناة.اإلشادة بانتظام حركة السفن وتأمين سالمتي ب
 18 سعي الشعب لمنيوض ببالده في كافة المجاالت. أ
 19 تأكيد القضاء عمى أطماع الطغاة في أرض مصر.    د
 20 اإلنجازات العظيمة وراءىا تضحيات أعظم. أ
 21 غنِّ من ساقوا ليا أرواحيْم مستشيدينا.       ج
 22 ة بعودة المالحة إلى القناة.اإلعجاب واالعتزاز باألبطال الذين حققوا النصر والسعاد ب
 23 .استعارة مكنية د
"، ومعيا: "شدوه"،" ُتطِربتكرار لفظة  ب شادتو بالنصر. " غنِّ  24 "،"ألحان"  أبرز فخره وا 
 25 ظيور العاطفة الجياشة تجاه الوطن وقضاياه. أ
 26 عمق النضال الوطني والثورة ضد االستعمار. ج
 27 التطمع إلى اآلفاق ولكن طموحاتيم تفوق واقع عصرىم. د
 28 .من حزن وألم وصراع ما بين العدل والظممعبر عن الواقع بما فيو  أ
 29 .تحققت؛ فقد أكد الشاعر اشتياقو لوطنو ودعاءه لو أن ينعم باألمن ب
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 30 .تالزميما رغم التناقض في الرأي د
 31    .في الحديثاستفاضتيما  أ
 32 .مئتشام ب
 33 .الطبيعةبعنف  إحساس الصديقاستعارة مكنية، أكدت  د
 34 .تعمم عن شخص ما مزاجو لتعمم كيف يفكرحسبك أن  ج
 35 .يصيح في ىذه األشجار صياح الفِزع، وسر جمالو التوضيح ب
 36 .عناصر الصورة الكمية أوضح عند أصالن منيا عند الكاتب أ
 37 .محدودية الشخصيات، وقمة األحداث ب
 38 .جمع بين السرد والحوار القصصي؛ إلقناع القارئ بوجية نظره ج
 39 .رفع خبر إنّ  د
 40 فّكر. أ
 41 .حال ب
 42 .فاعل مرفوع أ
 43 .بدل ج
 44 .مضارع مرفوع ج
 45 .مفعول بو ب
 46 .مفرد –ما  أ
 47 .مصدرّية ظرفية د
 48 .جممة اسمية أ
 49 .و محبة في القموبإنكم أولي العمم والفضل لذو  ب
 50 .تفضيل ب
 51 .الُعمييات أ
 52 .رعون مكارم األخالقيإن  ذوي الفضل  د
 53 .تداُرك أخطائك أ
 54 .ُتْرَعين، ُتفَعين ج
 55 .ال بائًعا وطًنا يعيش عزيًزا د
 56 .وأنا راجي رضا هللا ب
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 :معيار تقدير الدرجة
 .ٌجدوك فً شدة ٌعٌنوك صالحٌن: أيُّ اإلجابة درجتان

 :يليما ته إذا توافر في إجابيستحقهما الطالب 
 )نصف درجة( .وضع أداة الشرط )أي( 
 نصف درجة( .(صالحٌنما بعدها بالٌاء ) رج( 
 )نصف درجة(. جزم فعل الشرط بحذف النون )ٌجدوك(  
 )نصف درجة(. جزم جواب الشرط بحذف النون )ٌعٌنوك( 

بشروطها غٌر فاء الجزاء  على الرغم من أن وضعملحوظة: 
 الفاء لسبب صحٌح ا وضعطالب  أن  لكن لو، فً هذا السؤال مطلوب  
 .مع بقاء الفعل مرفوع ا صحٌحة ا، تحسب إجابةنحوٌ  

درجة 
 ونصف

 قاعدة واحدة من القواعد األربع.تطبٌق إذا أخطأ فً 
درجة 
 واحدة

 قاعدتٌن من القواعد األربع.تطبٌق إذا أخطأ فً 
نصف 
 درجة

 ثالث قواعد من القواعد األربع.تطبٌق  إذا أخطأ فً
 القواعد األربع، أو ترك السؤال بال إجابة.تطبٌق إذا أخطأ فً  صفر
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حوالي ىبط إلى  2222أعمنت الرابطة العالمية لصناعة السيارات أن إنتاج العالم عام  أ
 .مميون سيارة ثمانية وسبعين
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 59 .تفنيد –زعم  د
 
 
 
 
 
 
 

 معيار تقدير الدرجة:
3 

 درجات
  .، كما ورد في منطوق السؤالتضمينيا في الكممة عمى اكتمال العناصر المطموب

 عمى ترابط األسموب وتماسكو. درجة
 .من حيث اليجاء، والسالمة النحوية سالمة المغةعمى  درجة
 .وضع عالمات الترقيم في مواضعيا الصحيحة  درجة

 (.من اإلجابة كل عنصر ينقصعن  درجة نصفيخصم )
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