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السؤال األول :) 6 عالمات ( 

اِْســتَِمعوا إِلــى إِْدوارَد يَتََحــدَُّث َعــْن َجْولـَـٍة لـَـهُ فــي َوَســط اْلَمدينـَـِة، ثـُـمَّ أَجيبــوا َعــِن اْلْســئِلَِة اْلتِيـَـِة 
َكمــا فــي النَّمــوَذِج:

مثال :   تَْنتَهي ُدروُس إِْدواْرَد فِي اْلجاِمَعِة الّساَعةَ 

1- نََزَل إِْدواْرُد ِمْن َسيّاَرِة الُْجَرِة قُْرَب    

   

2- كاَن في َمْحفَظَِة إِْدواْرَد 

 فهم المسموع
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3- أََكَل إِْدواْرُد في اْلَمْطَعِم      

4- اِْشتَرى إِْدواْرُد ِمْن ُسوِق اْلُخضاِر َواْلفاِكَهِة   

5- اِْشتَرى إِْدواْرُد ِمْن َمَحلِّ اْلَمالبِِس

6- ِمَن اْلَمناِطِق الّتي زاَرها إِْدواْرُد في َجْولَتِِه في نابلَُس
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اِني :) 7 عالمات (  َؤاُل الثَّ السُّ

ــا  ــتَِمعوا إِلَْيِهم ــبوٍع. اِْس ــَد أُْس ــنِة بَْع ــِة السَّ ــاَزةُ نِهايَ ــتَْبَدأُ إِج ــا، َس ــِرَكِة ذاتَِه ــي الشَّ ــالِن ف ــْلمى تَْعَم ســاِميَةُ َوَس
ــاَزِة   ــي اإِلج ــيَْفَعالنِِه ف ــا َس ، َعّم ــيٍّ ــي اِتِّصــاٍل هاتِف ــاِن، ف ث تَتََحدَّ

ؤاُل الّثاِلُث :) 6 عالمات (  السُّ

َف ِديِمْتري َعلى أَْصِدقاٍء ُجُدٍد. اِْستَِمعوا إِلَْيِهم يَتََحدَّثوَن َعْن أَْنفُِسِهم، َوَعْن أَْسباِب تََعلُِّمِهم اللَُّغةَ اْلَعَربيَّةَ،  تََعرَّ
 ثُمَّ أَجيبُوا َعِن الَْسئِلَِة التِيَِة َكما في النَّموَذِج:  

• مثال : ِديِمْتري ِمْن لُْنُدَن َوُعْمُرهُ ثاَلثوَن َسنَةً

إَِجاَزةُ ِديِمْتري ُمدَّتُها...........................  .1
ثوَن ُكلُُّهم يَْدُرسوَن في ....................... الُمتََحدِّ  .2

إِْدواْرُد َدَرَس ...................... في جاِمَعِة ....................  .3
ةً.......................... يُِريُد إِْدواْرُد تََعلَُّم اللَُّغِة الَعَربيَِّة َوخاصَّ  .4
َجةٌ ِمْن ............... ُعْمُر سوزانا.................... َوْهي ُمتََزوِّ  .5
تَتََعلَُّم سوزانَا في .............................ُمْنُذ .................  .6

خطأصح

دْيَقَتاِن في َمْوضوٍع خاصٍّ ِباْلَعَمِل ×َتناَقَشِت الصَّ

اتََّصَلْت ساِمَيُة ِبَسْلمى

ْهِر ُتها َشْهٌر َوِنْصُف الشَّ ِرَكِة  ُمدَّ ُة لَِسْلمى َوساِمَيَة في الشَّ َنِويَّ اإلِجاَزةُ السَّ

ِة ِلَنَّ أَْهَلها ُهناَك َنويَّ َسُتساِفُر َسْلمى إِلى الُْرُدنِّ في اإلِجاَزِة السَّ

ْيِخ ِلَنَّها َمديَنٌة َرخْيَصٌة َوَجميَلٌة هاَب إِلى َشْرِم الشَّ ُل أُْسَرةُ ساِمَيَة الذَّ ُتَفضِّ

َزْوُج َسْلمى ِاْسُمُه أَْحَمُد

َسَتقوُم ساِمَيُة َوَسْلمى ِبَتْنظيِف اْلَبْيِت َوِزياَرِة الَْصِدقاِء َوَتْنظيِم ِرْحَلٍة ِلُْسَرَتْيِهما في اإلِجاَزِة 
ِة َنويَّ السَّ
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ؤاُل الّراِبُع : ) 6 عالمات(  السُّ

ــمَّ اَجيبــوا َعــِن  ــِة ِمْصــَر ثُ ــدَُّث َعــْن َدْولَ ــِه يَتََح ــتَِمعوا إِلَْي ُس اْلُجْغرافيــا قاَعــةَ الــدَّْرِس، اِْس ــَدرِّ َدَخــَل ُم
ــِة َكمــا فــي النَّمــوَذِج  :  ــئِلَِة اْلتيَ اْلَْس

• تَقَُع ِمْصَر

ِة إِْفرْيقِيا أ- َشماِل قارَّ

ِة إِْفرْيقِيا ب- َشْرَق قارَّ

ِة إِْفرْيقِيا  ت- َشماَل َشْرِق قارَّ

 
1. يَُحدُّ ِمْصَر ِمَن اْلَجنوِب

أ- لْيبِيا

اْلّسوداُن ب- 

فِلِْسطيَن ت- 

2. َعَدُد ُسّكاِن ِمْصَر يَْقُرُب ِمْن

أ- تِْسعْيَن ِمْليوَن نََسَمٍة

ب- َخْمَسٍة َوتِْسعيَن ِمْليوَن نََسَمٍة

ت-  مائَِة ِمْليوَن نََسَمٍة

3.  تَقَُع ِمْصر َعلى ساِحِل  

ِط اْلبَْحِر اْلَْبيَِض اْلُمتََوسِّ أ- 

ب- اْلبَْحِر اْلَْحَمِر

ت- أ+ب

4.  َجوُّ ِمْصَر

تاِء ْيِف َوباِرٌد في الشِّ أ- ُمْعتَِدٌل في الصَّ

تاِء ْيِف َوباِرٌد في الشِّ ب- جافٌّ َوحارٌّ في الصَّ

تاِء ْيِف َوُمْعتَِدٌل في الشِّ ت- حارٌّ جافٌّ في الصَّ
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ياحيَِّة في ِمْصَر 5.  ِمِن اْلَماِكِن السِّ

أ- اْلَْهراُم َوَمدْينَةُ َجَرَش 

ب- اْلْْهراُم َوأَبو اْلَهْوِل

ت- َمْعبَُد اْلَكْرنِِك َوَمِدْينَةُ اْلبَْتراِء

6. نِظاُم اْلُحْكِم في ِمْصَر

أ- َملَكيٌّ

ب- ُجْمهوريٌّ

ت- ِدْيُمْقراطيٌّ
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فهم المكتوب              25 عالمة     50 دقيقة
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ُل  )6 عالمات( وَّ ؤاُل اأْلَ السُّ

قََرْأتُم في أََحِد اْلَمواقِِع اإِللِْكتُرونيَِّة َهذِه اإِلْعالناِت. اِْقَرؤوَها ثُمَّ َضعوا اإِلشاَرةَ  )      ( في اْلَمكاِن 

اْلُمناِسِب في اْلَجْدَوِل أَْدناهُ َكما في  اْلِمثاِل:

ُشقَّةٌ لِْلْيجاِر، ثاَلُث ُغَرِف نَْوٍم، َوَحّماماِن، 

َوَمْطبٌَخ َمْفتوٌح َعلى ُغْرفَِة ُجلوٍس اْلعائِلَِة.

 الَكْهَرباُء َواْلماُء َوالّصيانَةُ ِضْمَن اإلْيجاِر. 
َعلى اْلُمْستَأِْجِر َدْفُع أُْجَرِة َشْهَرْيِن ُمْسبَقاً

ٌس لََدْيِه ِخْبَرةٌ 18 َسنَةً فى تَْدريِس التّاريِخ َواْلُجْغرافيا في  ُمُدرِّ

اْلَمداِرِس اْلُحكوميَِّة في خاِرِج اْلباِلِد، َوِخْبَرةٌ 5 َسنَواٍت في 

ِة. َعلى اِْستِْعداٍد تامٍّ لِْلَعَمِل في  تَْدريِسِهما في اْلَمداِرِس اْلخاصَّ

ِة. اْلَمداِرِس أَو في الدُّروِس اْلخاصَّ

ةَ َشْهٍر َوَشْهَرْيِن َوثالثَِة أَْشهٍُر إِلى َدْولَِة  تَأْشيراُت َسفٍَر ُمدَّ

فَِر بِالطّائَِرِة َوتَْكسي اْلَمطاِر  ماراِت. نَُرتُِّب أَْيضاً تَذاِكَر اْلسَّ اإْلِ

َوَجميِع اْلَخَدماِت الاّلِزَمِة بَأَْفَضِل األَْسعاِر.

سائَُق َسيّاَرٍة ُخصوِصّي، لََدْيِه  ُرْخَصةٌ قَطَريَّةٌ َوَدْوليَّةٌ َوِخْبَرةٌ 

ياَرِة في َشواِرَع ُمْزَدِحَمٍة. جاِهز لِْلَعَمِل لَدى اأْلَْفراِد   فى قِياَدِة السِّ

فَِر إِلى اْلُمُدِن اْلُمجاِوَرِة. َوالشَِّركاِت َوالسَّ
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ِسيّارةُ تُويوتَا ياريس لِْلبَْيِع، ُموديُل 2015، ُمواَصفاٌت كاِملَةٌ، قَطََعْت 

8000 كم فَقَطُ، َضماُن الِوكالَِة، بِدوِن َحواِدَث، لَْوٌن أَْبيَُض َوِمن اْلّداِخِل 

 : ْعُر النِّهائيِّ . حالَتُها ُمْمتاَزةٌ السِّ ِجْلٌد، َوتَْكييٌف َوتَْبريٌد َوَكراٍس قَابِلَةٌ للَّطَّيِّ

9000 يُورو.

َمْطَعٌم لِْلبَْيِع في ِمْنطَقَِة الّشاِطِئ. يَْعَمُل َحالِيّاً َولََدْيِه َزبائٌِن َكثٌر. ُمَجهٌَز بِأَثاٍث 

ُم َمأُْكوالٍت ِمْن ُدَوٍل ُمْختَلِفٍَة. َسبَُب اْلبَْيِع هَُو اإِلْنتِقاُل إَلى  َحدْيٍث ُوُمرْيٍح َويُقَدِّ

اْلخاِرِج. نَْقبَُل ُعروضاً َجّديَّةً فَقَطُ.

ــنِّ يَْســُكُن فــي ِمْنطَقـَـِة ِســنِّ  َمْطلــوٌب َســيَِّدةٌ لَْلِعنايـَـِة بَِرُجــٍل َكبيــٍر فــي السِّ

ــيَِدِة اَل يَزْيــُد َعلــى األَْربَعيــَن َســنَةَ، َوأَْن  اْلفيــِل. يَِجــُب أَْن يَكــوَن ُعْمــُر السَّ

ُجــِل. ــٍة َجيِّــَدٍة، َوتَْســُكُن قَرْيبــاً ِمــْن بَْيــِت الرَّ تَكــوَن بِِصحَّ

خطأصح

ِل الَمْطبٌَخ ُمْستَقِلٌّ َعْن بَقِيَِّة اْلبَْيِت)مثال( في اإِلْعالِن األَوَّ

ُس يُريُد اْلَعَمَل في التَّْدريِس فَقَطُفي اإِلْعالِن الثّانِي اْلُمَدرِّ

ِرَكِة إاِلَّ بِتَْوفيِر تَأْشيراِت السَّفَِرفي اإِلْعالِن الثّالِِث اَل َعالقَةَ لَّلشَّ

الّسائُِق يَْعَمُل َمَع األَْفراِد َوالشَِّركاِت أَْيَضاًفي اإِلْعالِن الّرابِِع

يّاَرِة أَْكثَُر ِمْن َسنَتَْيِنفي اإِلْعالِن اْلخاِمِس ُعْمُر السَّ

ُم َمأْكوالٍت َمَحلِّيٍَّة فَقَطُفي اإِلْعالِن الّساِدِس اْلَمْطَعُم يُقَدِّ

يَِّدِة أَقَلَّ ِمْن أَْربَعيَن َسنَةًفي اإِلْعالِن الّسابِِع اَل يَهُمُّ لَْو كاَن ُعْمُر السَّ
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َؤاُل الّثاِني )7 عالمات( السُّ

َوَصلَْت ماِريّا إِلى اْلعاِصَمِة الُْرُدنِيَِّة َعّماَن، لِتَْدُرَس اللَُّغةَ اْلَعَربيَّةَ، َوبَْعَد َشْهٍر ِمْن إِقاَمتِها َكتَبَْت ِرسالَةً إِلى 

قَِم  سالَةَ ثُمَّ اِْختاروا اْلَكلِماِت النّاقَِصةَ بَِوْضِع الرَّ َصديقَتِها الْورا، تَتََحدَُّث فيها َعْن َحياتِها ُهناَك. اِْقَرؤوا الرِّ

اْلُمناِسِب َكما في النَّموَذِج:

َعِزْيَزتي الْورا،

تَحيَّةٌ طَيِّبَةٌ َوبَْعُد،

فَقَــد اْشــتَْقُت إِلَْيــِك َكثْيــراً، َوأَنــا بَِخْيــٍر َواْلَحْمــُد ِلِ، َوَصْلــُت إِلــى َمدْينَــِة َعّمــاَن قَْبــَل َشــْهٍر، هَبَطَــت .....المثــال....

ــِن، ثُــمَّ  ــُدٍق، كاَن ِســُعُرهُ غالِيــا، أَقَْمــُت فيــِه لَْيلَتَْي ْهــُت بَِســيّاَرٍة )1( إِلــى فُْن ، فَتََوجَّ فــي َمطــاِر اْلَملَِكــِة َعْليــاء الّدْولــيِّ

ســاَعَدني بَْعــُض األَْصِدقــاُء األُْرِدنيّيــَن فــي اْلبَْحــِث َعــْن َســَكٍن ُمناِســٍب، بَْعــَد ثاَلثَــِة أَيّــاٍم َوَجــَدُت ُشــقَّةً قَرْيبَــةً ِمــْن 

َمــكاِن ِدراَســتي اْلَجديــِد، كاَن يَْســُكُن فيهــا طالِبتــاِن ِمــْن أَْلمانِيــا، ِوإْســبانِيا، تَْدُرســاِن فــي اْلجاِمَعــِة األُْرُدنيَّــِة نَْفِســها 

ةٌ، َوَمكاتِــُب لِلدِّراســِة، َوتَْدفِئَــةٌ َوتَْكييــٌف،  ــقَّةُ َمْفروَشــةٌ فيهــا َكنَــٌب، وَمطبَــٌخ جاِهــٌز، َوأَِســرَّ ْلُت فيهــا. الشُّ التــي َســجَّ

ــقَِق  ، َوال يُوَجــُد فِيهــا بَْعــُض األََدواِت اْلَكْهُربائيَّــِة ِمْثــُل )2(، إِْيجاُرهــا أَْغلــى ِمــن )3( الشُّ َوتِْلفــاٌز، َوِخْدَمــةُ اإِلْنتَْرنـِـتِّ

ــَر شــاِملٍَة فَاتــوَرةَ )4(  ــي دينــاٍر َشــْهِريَّاً، َغْي ــَغ مائَتَ ــُع َمْبلَ ــةً فيهــا، أَْدفَ ــتَأَْجْرُت ُغْرفَ بَِكثيــٍر ِعْنَدنــا فــي إِْيطاليــا، اِْس

ــِل  ــةُ اْلفَْص ــِع، َوهــذا عــاَدةً بِدايَ بي ــِل الرَّ ــي فَْص ــاِم فَ ــوُّ )5( فــي هــِذِه اأْلَي ، اْلَج ــعيَدةٌ فــي اأْلُْرُدنِّ ــا َس ــاِء. أَن َواْلَكْهُرب

 ، ــْعبيَّ اأْلُْرُدنـِـيَّ ْبــُت الطَّعــاَم الشَّ ٍب ُجــُدٍد ِمــْن أَماِكــَن ُمْختَلِفـَـٍة، َوَجرَّ ْفــُت إِلــى طـُـالَّ الدِّراســيِّ الثّانـِـي فــي اْلجاِمَعــِة. تََعرَّ

ــةً اْلَمْنَســف، َوالحّمــَص َواْلفالفـِـَل، َوُزْرُت بَْعــَض اْلَمناِطــِق )6( اْلقَدْيَمــِة، ِمْثــل اْلبَْتــراِء َوَجــَرَش َووادي َرّم.  َوخاصَّ

ــم َكثيــراً،  ــِة،  )7( َمَعهُ ــِم اللَُّغ ــَرِب فــي تََعلّ ــاّلِب اْلَع ــُض الطُّ ــُن، يُســاِعُدنِي بَْع ــدوَن، َولَُغتــي  تَتََحسَّ ســوَن َجيِّ اْلُمَدرِّ

فََعَرْفــُت بِفَْضلِِهــم َكلِمــاٍت َكثيــَرةً، َواْلَكثيــَر َعــِن الثَّقَافَــِة اْلَعربيِّــِة َواأْلُْرِدنيّــِة.

، َسأَكوُن في اِْنتِظاِرِك. ْيفيِّ نَِة قَْبَل بِدايَِة اْلفَْصِل الصَّ أَتََمنّى أَْن تَزوريني قَِريباً ُهنا، في ُعْطلَِة نِهايَِة السَّ

اْلُمْخلَِصةُ    

ماِريّا
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أتكلَُّم ِبداَية الِمَثاُل الّطاِئرةُ

باِرٌد الََثِرّية الَماء

الَغّساَلة أَْسعار الَبْيع

ُمعَتِدل الّتاِرْيخ الُْجَرة
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ؤاُل الّثاِلُث ) 6 عالمات( السُّ

ِج، َوَعْن َعَملِِه، ثُمَّ  َج في جاِمَعِة النَّجاِح الَوطَنيَِّة، اِْقَرؤوا ما قالَهُ َعْن َحياتِِه بَْعَد التََّخرُّ أَْحَمُد ُمَهْنِدٌس ، تََخرَّ

أَجيبوا َعِن الَْسئِلَِة َكما في النَّموَذِج : 

ــَل  ــُت قَْب ْج ــِة، َوتََخرَّ ــِة النَّجــاِح اْلَوطَنيَّ ــطْيَن، َدَرْســُت فــي جاِمَع ــَس بِفِلِْس ــِة نابُلُ ــْن َمدينَ ــُد، ِم ــمي أَْحَم اِْس

ــِة راَم هللا ُمــدَّةَ  لِْكترونِيَّــِة، َعِمْلــُت فــي َشــِرَكِة اِتِّصــاالٍت فــي َمدْينَ ــِع َســنَواٍت فــي قِْســِم اْلَهْنَدَســِة اإْلِ أَْربَ

ــقَِّة  ثـَـالِث َســنَواٍت، َولَِكــنَّ الّراتـِـَب لـَـْم يَُكــْن َكبيــراً، ُكْنــُت أَْدفـَـُع َكثِيــراً َعلــى أُْجــَرِة اْلُمواَصــالِت َوإْيَجاِر الشُّ

ــَدْأُت  ــي، َوبَ ــُت َعَمل ــاً، تََرْك ــي أَْحيان ــْن راتِب ــا أَْكثََرِم ــي أَْدفَُعَه ــوُد الّت ــِت النُّق ــِة، َوكانَ ــي اْليَْوميَّ َوَمصاِريف

ــاِت  ْعالنَ ــَرأُ اإْلِ ــُت أَْق ــا، ُكْن ــاةَ َوَمصاريَفََه ــُب اْلَحي ــى، َويُناِس ــهُ أَْعل ــوُن راتِبُ ــٍد يَك ــٍل َجدي ــْن َعَم ــُث َع أَْبَح

اليَْوميـَـةَ فــي اْلَجرائـِـِد، َوأخْيــَراً  قـَـَرْأُت إِْعالنـَـاً فــي َجريــَدِة الَيـّـاِم، بِتاريــِخ 15-12-2-2016م ، ُكتـِـَب 

فيــِه :

َمْطلوٌب ُمَهْنِدسو إِلِْكترونِيّاٍت

تِّصاالِت اْلفِلِْسطينيَِّة َعْن حاَجتِها لُِمَهْنِدسيَن إِلِْكترونيِّيَن، لِْلَعَمِل فيَها َعلى أَْن يَكونوا: تُْعلُِن َشِرَكةُ اإْلِ
1. يَْحِملوَن َدَرَجةَ اْلبَكالوِريوَس في َهْنَدَسِة اإِللِْكترونِيّاِت

ِص 2. ِخْبَرةً اَل تّقِلُّ َعْن 3 َسنَواٍت في َمجاِل التََّخصُّ
ِم بَْيَن 22-45 َسنَةً 3. أَْن يَكوَن ُعْمُر اْلُمتَقَدِّ

الّراتُِب الشَّْهِريُّ أَْلٌف َومائتا ُدوالٍر أَْمرْيِكيٍّ َمَع إِجاَزٍة َسنَويٍَّة ُمدَّتُها َشْهٌر. 

ِرَكِة في نابُلَُس، ِمْنطَقَِة َرفيديا، أَْو إِْرسالُها َعلى  َعلى َمْن يَْحِمُل المَؤِهالِت اْلَمْطلوبَةَ تَْقديُم سْيَرتِِه الّذاتيَِّة في َمقَرِّ الشَّ
plt72@hotmail.com ُِّعْنواِن اْلبَريِد اإِللِْكترونِي

آِخُر َمْوِعٍد لِتَْقديِم الطَّلَباِت ُهَو 1-1-2017م

ِرَكِة ميَن بِتاريِخ 10-1-2017م ، الّساَعةَ التّاِسَعةَ َصباحاً في َمقَرِّ الشَّ َمْلحوظَةٌ  : َسيَكوُن ُهناَك اِْمتِحاٌن لِْلُمتَقَدِّ
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ُل َمكاِن َعِمَل فيِه أَْحَمُد  • أَوَّ

أ- َشِرَكةُ اِتِّصاالِت في َمدينَِة نابُلَُس

ب- َشِرَكةُ اِتِّصاالٍت في َمدينَِة رام هللا  

ت- قِْسُم اْلَهْنَدَسِة اإِللِْكترونيَِّة في جاِمَعِة النَّجاِح اْلَوطَنيَِّة 

َل ِلَنَّ   1-  تََرَك أَْحَمُد َعَملَهُ اْلَوَّ

أ- الّراتَِب فيِه  ُمْرتَفٌِع

ب- َمصاريُف اْلَحياِة َكثيَرةٌ أَْعلى َمَن الّراتِِب أَْحياناً

ت- أ+ب

 
ِصِه ُمّدتُها 2-  لَدى أْحَمَد ِخْبَرةٌ في َمجاِل تََخصُّ

أ- َسنَتاِن

ب- ثاَلُث َسنَواٍت

ت- أَْربَُع َسنَواٍت

3-  قََرأَ أَْحَمُد إِْعالَن اْلَعَمِل في  

ْنتَْرنِتِّ اإْلِ أ- 

ب- اْلَجريَدِة

ت- التِّْلفاِز

ِرَكةُ في اْلُمتَقَّدِم لِْلَعَمِل فيَها 4-  تَْشتَِرطُ الشَّ

تِّصاالِت بََكالوِريوَس في َهْنَدَسِة اإْلِ أ- 

ب- أاَل يَزيَد ُعُمرهُ َعلى اْلَْربَعيَن َسنَةً

ِصِه أَْربََع َسنَواٍت فَأَْكثَر ت- أَْن تَكوَن ِخْبَرتُهُ في َمجاِل تََخصُّ

ِرَكةُ اْلَمْقبوَل لِْلَعَمِل فيها 5-  َستُْعطي الشَّ

أ- راتِباً قَْدُرهُ أَْلٌف َومائَةُ دواَلٍر

تَُها َشْهٌر واِحٌد ب-  إِجاَزةً َسنَويَّةً ُمدَّ

ت-  أ+ب
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الّسؤاُل الّراِبُع )6 عالمات(

اِْقَرؤوا هذا النَّصَّ َعْن َحياِة اْلكاتِِب يوُسَف إِْدريس ثُمَّ أَِجيبوا َعِن اْلَْسئِلَِة اْلتيَِة َكما في النَّموَذِج  :

ــَد فِــي ِمْصــَر بِتاريــِخ 1 َمايُــو َســنَةَ 1927م،  ــٌب قََصَصــيٌّ َوَمْســَرحيٌّ َوُرَوائــيٌّ . ُولِ يُوُســُف إِْدِريــس كاتِ

َوتُوفِــَي فَــي 1 أَُغْســطَُس ِمــْن َســنَِة 1991م، َوُعْمــُرهُ أَْربَــٌع َوِســتّوَن َســنَةً. َدَرَس يوُســُف إَْدريــس فــي 

ــَص فـَـي َمجــاِل الطِّــبِّ النَّْفســيِّ َســنَةَ 1951م. َعِمــَل  َج فيهــا َســنَةَ 1947م، ثـُـمَّ تََخصَّ ، َوتََخــرَّ ُكلّيـَـةَ الطِّــبِّ

ــِة،  حافَ ــَل فــي الصَّ ــى َســنَةَ 1960، َوَعِم ــْن َســنَِة 1951 إَل ــَرِة، ِم ــِر اْلَعْينــيِّ بِاْلقَاِه ــفى اْلقَْص فــي ُمْستَْش

َوَكتَــَب فــي َجريــَدِة اْلَْهــراِم َســنَةَ 1973 إَلــى َســنَةَ 1982م .

ــا  ــا فََرْنس ــيا، ِمْنه ــكا ،َوآِس ــا َوأَْمِري ــي أُوروب ــٍة، َوزاَر ُدَوالً ف ِة ُدَوٍل َعَربِيَّ ــدَّ ــى ِع ــَرةً إِل ــّراٍت َكثي ــافََر َم س

ــَح  ، َوأْصبَ ــبِّ ــِة الطِّ ــي ُكلّيَّ ــاً ف ــُذ أَْن كاَن طالِب ــِة ُمْن ــةَ اْلقِصَّ ــُس ِكتابَ ــَدأَ إِْدري ــُد. بَ ــاُن َوتاْيلَْن ــرا َواْلياب َوإِْنِجْلتِ

ــَض  ــَر بَْع ــٍة َكثيــَرٍة، َونََش ــاٍت أََدبيَّ ــِة، َوُعْضــواً فــي ُمَؤسَّســاٍت َوَجْمعيّ ــِة اْلََدبيَّ َمْشــهوَراً فــي َمجــاِل اْلِكتابَ

ــِف. ــةُ ُروِز اْليُوِس ــَراِم، َوَمَجلَّ ــَدةُ اْلَْه ــا َجرْي ــَد، َوِمْنَه ــالٍّت َوَجَرائِ ــي َمَج ــةَ ف ــِه اْلََدبيَّ أَْعمالِ

ــتِْعماِر  ــَرِة اإِلْس ــي فَْت ــةً ف ــِة، َوخاصَّ ــْوَرِة َواْلُمقَاوَم ــِة َوالثَّ ياَس ــى السِّ ــُس َعل ــَف إِْدري ــاُت يوُس ــَزْت ِكتاب َركَّ

ئيســْيِن اْلِمْصِريَْيــِن َجمــاِل َعْبــِد النّاصــِر َوأَْنــَوِر الّســاداِت.  ، َوفَتَــَرِة اْلَملِــِك فَــاروق، َوفَْتــَرِة الرَّ اْلبِرْيطانِــيِّ

َوِمــْن أَْســماِء أَْعمالـِـِه اْلََدبيَّــِة: أَْرَخــُص اللَّيالـِـي، َوُجْمهوِريَّــةُ فََرحــاٍت، َواْلبَْيضــاُء، َونُيويــوُرَك، َواْلَحــراُم، 

ــُث َوَغْيُرَهــا. َواْلِجْنــُس الثّالِ

تِّصاالِت اْلفِلِْسطينيَِّة ُهو   6-  آِخُر يَْوٍم لِتَْقديِم طَلَباِت اْلَعَمِل في َشِرَكِة اإْلِ

ِل عاَم أَْلٍف َوتِْسُعمئٍة َوِستَّةَ َعَشر الخاِمُس َعَشَر ِمْن َشْهِر كانُوٍن اْلَوِّ أ- 

ُل ِمْن َشْهِر كانُوٍن الثّاني عاَم أَْلٍف َوتِْسُعمئٍة َوْسْبَعةَ َعَشَر ب- اْلَوَّ

ت- اْلعاِشُر ِمْن َشْهِر كانوٍن الثّاني عاَم أَْلٍف َوتِْسُعمئٍة َوَسْبَعةَ َعَشَر
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ُصحٍف ومجّلٍت ُمْخَتِلَفةَتَوىف هللُا يوُسَف ِإْدِريسِمثَاٌل

َوِل ِمْن َشْهِر آٍبَعِمَل يوُسُف ِإدريس َطبيَب�ًا  َنْفسانّي�ًا)1( 
َ
ِمَثاليف األ

ُل ِكتاباِت ِإْدريس كاَنت)2( وَّ
َ
�ِةأ َدبيَّ

َ
ْعماِلِه اأْل

َ
ْسماٌء ِلَبْعِض أ

َ
أ

َفَر)3( بُّ السَّ ْعماَلُهكاَن ِإْدريُس ُيِ
َ
ْت أ َ َمُة اليت َميَّ ُهو السِّ

�ِة يف )4( َدبيَّ
َ
ْعماِلِه اأْل

َ
�ٍةُنِشَر ِمْن أ �ٍة َوَغْيِ َعَربيَّ ِإىل ِبلٍد َعَربيَّ

ياَسِة َواْلُمَقاَوَمِة)5( كُي َعلى السِّ ْ َة ِتْسِع َسنواٍتكاَن التَّ ُمدَّ

يايل َوُنيويوْرَك)6( ْرَخُص اللَّ
َ
�ِةأ ّلبيَّ ياِة الطُّ ُمْنُذ اْلَ
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التعبير  الكتابي              25 عالمة       60 دقيقة
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ُل : ) 12 عالمة ( ؤاُل اأَلوَّ السُّ

َوِر اْلتيَِة َكما في النَّموَذِج: َعبِّْر/ي َعِن الصُّ

أُناٌس في الّسوِق يَْشتَروَن اْلُخضاَر َواْلفاِكَهةَ ِمْثَل اْلِخياِر َواْلباِذْنجاِن َواْلفُْلفُِل اْلُحْلِو

..........................................................

..........................................................

.........................................................

.........................................................

.......................................................

.......................................................

.....

.........................................................

.........................................................



معهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

20

A2امتحان الكفاءة العالمي في اللغة العربية

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................



معهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

21

A2امتحان الكفاءة العالمي في اللغة العربية

..................................................................................................................................
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........................................................................................................................

اِني :) 13 عالمة ( ؤاُل الثَّ السُّ

ــفََر إِلــى َدْولـَـٍة َعَربيَّــٍة لِِدراَســِة اللَُّغــِة اْلَعَربيـّـِة فيهــا َولـَـَك َصديــٌق/ةٌ ُهنــاَك . اُْكتـُـْب/ي لـَـهُ/ا ِرســالَةً تَْطلـُـُب/ تُِريُد/يــَن السَّ
راَســِة َوالنـّـاِس فيَهــا بَمــا ال يَقـِـلُّ َعــْن 80 َكلَِمــةً    يــَن َمْعلومــاٍت َعــِن اْلَحيــاِة َوالدِّ


