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General Marking Guidance  
 
 

• All candidates must receive the same treatment.  Examiners must 
mark the first candidate in exactly the same way as they mark the 
last. 

• Mark schemes should be applied positively. Candidates must be 
rewarded for what they have shown they can do rather than 
penalised for omissions.  

• Examiners should mark according to the mark scheme not according 
to their perception of where the grade boundaries may lie.  

• There is no ceiling on achievement. All marks on the mark scheme 
should be used appropriately.  

• All the marks on the mark scheme are designed to be awarded. 
Examiners should always award full marks if deserved, i.e. if the 
answer matches the mark scheme.  Examiners should also be 
prepared to award zero marks if the candidate’s response is not 
worthy of credit according to the mark scheme. 

• Where some judgment is required, mark schemes will provide the 
principles by which marks will be awarded and exemplification may 
be limited. 

• When examiners are in doubt regarding the application of the mark 
scheme to a candidate’s response, the team leader must be 
consulted. 

• Crossed out work should be marked UNLESS the candidate has 
replaced it with an alternative response. 

These instructions should 
be the first page of all mark 
schemes 
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 الورقة األولى
 القسم األول

  :بأسلوبك الخاص ٍن ، ثم أجب عن األسئلة التي تليه وَتَمعُّ بترآيزاقرأ النص التالي
 األدب والسينما

والحق أّن الكتاَب هو في أغلب األحيان الوعاُء الطبيعيُّ ، الذي " ... الكتاب" إلى الذهن َرإذا ُذِآر األدب تباد
 ! ...إن آان العكُس غيَر َصحيح ، فليَس آلُّ ما يوَضُع في آتاٍب ، ُيمِكُن أن ُيعَتَبَر أدبًا و! ... ُيحَفظ فيِه األدُب 

  
طبيعُة الكتابِة الثابتة َيّسرت إذن لألدِب إثباَت ما في أغواِر النفس والذهن ، وإيصاَلُه في أيِّ وقٍت إلى القارِئ ... 

 ! ...مباشرًة عن طريِق َمَلكاتِه العاقلة 
 

 ...َردنا أن نضَع األدَب في إناٍء آَخر ، ذي طبيعٍة ُمتحرآة ، فماذا َيحُدُث ؟ لو أ
فالسينما فنُّ " . السينما: "ومن بين ذلك فنُّ الصور المتحرِّآة . الوعاء المتحرك هو أحد ألوان الفن الحديث 

أو لتتذوََّق أو ِلَتعَجَب أو َحّتى فأنَت في السينما ال تستطيع أن تتَمهَّل ؛ ِلتفَهَم . السرعة التي تخطف البصر 
وال تستطيع انتظاَر َمن ُيريُد أن يتأّمل ! ... ِلُتَصفَِّق ؛ دوَن أن تفوَتَك عجالُت الشريِط التي تدوُر ِبسرعِة الَبرِق 

 .أو يتَفكََّر ، وهذا الفنُّ السريُع يقوُم على ُلغٍة أخرى غير ُلغِة األدِب المكتوب 
 
فإنَُّه َتكفيَك عبارٌة ُلغِويٌَّة ِقواُمها : إذا أَردَت أن ُتعبَِّر عْن معنًى ِمَن المعاني : " بيٌّ ذاَت يوٍم قال لي ُمخرٌج أجن  

 قبَل –عليِه " السينما"والحقُّ أنَّ فّناَن ! ... " أّما أنا فأحتاُج إلى ِعباَرٍة سينمائيٍة قواُمها المرئّياُت ! ... الكلماُت 
في حين أّن األديَب ُيَترِجُم الحرآَة المنظورة إلى ِفكرٍة ! ... َم ُآلَّ ِفكرٍة إلى حرآٍة َمنظورٍة  أن ُيَترِج–آلِّ شيٍء 

... ! 
 

فوقائُع الحياِة وأحداُث المجتمِع وحوادُث األفراد ، تُمرُّ أماَم األديِب فُيالحُظ َدقائَقها ، وُيحاوُل تصويَرها ونقَلها 
فُيالحُظها هو اآلَخُر في دقائِقها وُيحاوُل َتصويَرها ونقَلها " السينما" أمام رجِل ؛ وهَي ذاُتها َتُمرُّ" الورق"إلى 

ولكّن ... فالسينمائيُّ ينُقُل أماَم ُمشاِهِدِه صورًة بالِفعِل  : غيَر أّن هناَك فرقًا آبيرًا بين عمل الرُجلين . إلى الّشاشة 
! ... هذا المعنى هَو الذي ُيثيُر في رأِس القارِئ صورًة ! ... ُقُل َمعنًى األديَب ال ينُقُل إلى قاِرِئِه صوَرًة ؛ َبْل َين

فاألديُب إذن ال يستطيُع أْن َينُقَل الصَُّوَر إّال َعْن طريِق المعاني ، على حيَن أنَّ السينمائيَّ يستطيُع أْن َينُقَل 
 ... أّن الصَُّوَر المرئيةَ  هَي أداُة السينمائيِّ آما... فالمعاني إذن أداُة األديِب ... الصَُّوَر عن طريٍق مباِشٍر 

 
هذا ما ُيالِحُظُه دائمًا أولئَك الذيَن َيقرأوَن ِقَصَص اُألدباِء العظاِم في الكتب ، ُثمَّ ُيشاِهدوَنها بعَد ذلك ُمَصوَّرًة على 

، " تولستوي"مؤلِّف الَقَصصي الروسي لل" أنا آارنينا"ما أقسى النقِد الذي ُوجَِّه إلى ِقصِة ... الشاشِة في السينما 
فقد خَرَج بعَد . عندما ُمثَِّلتا على شاشة السينما " مارغريت ميشيل"للكاتبة الَقصصية " َذَهَب مع الريِح"وِقصِة 

 أحدثتُه مشاهدتهما في السينما أآثُر َمْن َقَرَأُهما ، ُيواِزُن بيَن األثِر الذي أحَدَثُه الكتاُب في نفِسِه ، واألثِر الذي
! ... ؛ فُيَرجُِّح أَثَر الكتاب موِقنًا أنَّ شيئًا ما قد أفلَت ِمْن قبضِة السينما ولم تستطع نقَله بجوانبه الكاملة " الشاشة"

والشيُء الذي أفَلَت من قبضتها هَو الجانُب غيُر المنظوِر ، الذي يستطيُع القلُم أن ينُقَل معاِنَيُه إلى روِح القارِئ 
وليَس هذا عيبًا للسينما إنَّما ِتلَك ! ... أْن ُتبِرَزُه في صورٍة تتحرُك أماَم نظِر الُمشاهد " الكامِيرا " ُع وال تستطي

" طبيَعُتها ، وِتلك ُحدوُد ُقدَرِتها بالنسبِة إلى األدِب ؛ ألنَّ القَلَم يِصُل إلى أبعاٍد في الِفكِر والنفس ، ال َتِصُل إليها 
 " ...الكاِميرا 

 تصرفبلتوفيق الحكيم و"  فن األدب "من 
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 ؟" فليَس آلُّ ما يوَضُع في آتاٍب ، ُيمِكُن أن ُيعَتَبَر أدبًا "  :الذي يقصده الكاتب في قولهما  .1
 أّن الكتاب هو موضع األدب ، ولكن هناك ما نقرأه في الكتب :تكمن اإلجابة الصحيحة في إطار ما يلي

  .ت أخرى من موضوعاوال ُيمكننا تسميته أدبًا
 ) ، ودرجة واحدة لألسلوب وطريقة إيصال الفكرة الصحيحةدرجتان لإلجابة:  درجات3(

 .لم السينمائي ، حسب رأي الكاتب يق الفيصف عملية تذوق الفن األدبي عن طر .2
 :اإلجابة في إطار ما يلي  أن تكونتجدر

 .لم في سرد األحداثيسرعة حرآة الف •
 .تأمل والتذوق األدبي عدم إعطاء وقت آاف للمشاهد في ال •

 ) لكل جواب لألسلوب وطريقة إيصال الفكرةة واحدة  ، ودرجان لكل جواب صحيحدرجت:  درجات6(
الكلمات أم الصور ؟ وضح ذلك حسب ما جاء في ,  في نقل الصورة األدبية الحقيقية أآثر عمقًاأيهما  .3

 .النص وبأسلوبك الخاص 
 :تجدر اإلشارة إلى 

ريده إلى القارئ من صور أدبية لألحداث والوقائع آما يريدها هو عن نقل الكاتب آل ما ي •
 .طريق المعاني والكلمات وبالعمق الذي يرجوه

نقل الفنان السينمائي الصور األدبية حسب ما يراها هو نفسه وبصورة التترك للمشاهد  •
 .ا أقل عمقا وبذلك يكون النقل هن) . أي ما يقصده الكاتب(الحرية الكامل في استيعاب األصل 

 )أربع درجات لإلجابة الصحيحة ، ودرجتان لألسلوب وطريقة إيصال الفكرة:  درجات6(
 ؟ ولماذا ؟" مارغريت ميشيل"وقصة " تولستوي"قصة  نتقاد في ذآراالَه إلى َمْن ُوجِّ. 4     

 :تجدر اإلشارة هنا إلى
 .توجيه النقد إلى السينما في نقل الصورة األدبية •
 .مقروءة الرآه القصة تت  أقل من ذلك الذيدأثرا في نفس المشاهلم يالفترك  •
 .آما ينقلها الكتاب  الحقيقية المعانينقل على  السينما محدودية قدرة •

 ) درجات لإلجابة الصحيحة ، ودرجتان لألسلوب وطريقة إيصال الفكرة6:  درجات8(
 .ذلك بناًء على ما فهمَت من النصوضح  . للكاتب وجهة نظٍر حوَل الفن السينمائي والفن الكتابي  .5

 :إلىنا تجدر اإلشارة ه
القراءة هي الطريقة التي يستطيع بها القارئ التوصل وبشكل مباشر إلى ما يريد أن يبينه الكاتب من  •

صالة القصة ، آونها واسطة نقل األفكار من أوأن السينما تقلل من عمق و. ث احدأإحساس ومشاعر و
 )ثالث درجات  (.صورعبارات بحتة إلى 

  بينما يقوم السينمائي بإعداد ، من خالل ما يكتبهتكوين الصور الذهنيةارئ في لق التأمل لاألديبترك ي •
 )درجتان (.تصوير معد للمعاني للمشاهد 

 .ودرجتان لألسلوب وطريقة إيصال الفكرة  •
 ) درجات7(

    
 
 

 ) درجة30(
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 القسم الثاني
 :مطلوب منك في الفرعين اللذين يليانهما هو  اقرأ النص التالي واآتب في

 "اإلنترنت " ولية للمعلومات الشبكة الدَّ
 للتنقل، ولذا آانت األخبار مال ، والبغال ، والجياد ، والحمير ، وسيلًةآان اإلنسان قديما يستخدم الحيوانات آالِج

 الزاجل وسيلة أسرع في نقل مام بعد وقت طويل من حدوثها ، ثم وصل اإلنسان إلى استخدام الَحال تصل إّال
تطورت وسائل نقل .... األخبار عن طريق التراسل ، ومع تقدم وسائل المواصالت البرية والبحرية والجوية 

 " التلكس "األخبار والمعلومات ، وأصبحت أآثر سهولة ، وأقل تكلفة ، فتم اختراع أجهزة الهاتف و
  وآلمة"اإلنترنت"ام الشبكة الدولية للمعلومات والمسماة ختراعات باختراع نظالجت هذه اوِّ وُت"الفاآس"و
  .الخارجيةنجليزيتين تعنيان الشبكة إختصار لكلمتين ا هي "إنترنت"

تصاالت وشغلهم الشاغل ، وهيمنت على آثير الوقد أصبحت هذه الشبكة حديث المهتمين بتقانة المعلومات وا
قتصادية والتجارية في أغلب أقطار العالم ، وبدأت الشرآات والمؤسسات تتسابق ال واةالنشاط العلميأوجه من 

 .لإلفادة منها 
ن العاملين في أإذ .  في أثناء الحرب الباردة بين الواليات المتحدة األمريكية وروسيا "اإلنترنت"لدت فكرة ُو

 جراء الغارات الجوية تبقى األجزاء وزارة الدفاع األمريكية أرادوا تصميم شبكة إذا أصيب جزء منها بتلف من
 .األخرى منها تعمل وال تتأثر بشيء 

 التي آانت تضم أربعة حواسيب عمالقة في أربعة مواقع مختلفة ، "أربا"رف بشبكة ونتج عن هذه الفكرة ما ُع
حوالي مح للعلماء والباحثين باستخدامها ، وازداد بعد ذلك عدد مواقعها ليصبح م ، وُس1969وذلك في عام 

م ، وتطورت هذه الشبكة حتى أصبحت شبكة عامة مستقلة يستخدمها ما يزيد 1983 موقع في سنة "4000"
 الحواسيب ، وهذه الشبكات متصلة ببعضها عبر وسائل االتصاالت "ماليين" دولة ، وتضم "160"على 

 . المختلفة
ى قرية آونية صغيرة ، نتيجة للسرعة الهائلة لإل العالم الذي نعيش فيه حوِّن ُتأ "اإلنترنت"وقد استطاعت شبكة 

 . على سطح هذا الكوآب في أماآَن مختلفةدمات المتنوعة لألفراد في تقديم الِخ
 شهرة واستخداما في العالم ، فالرسائل اإللكترونية تصل "اإلنترنت"عد البريد اإللكتروني من أآثر تطبيقات وُي

ائل ، سما آانت المسافة المرسلة منها ، إضافة إلى قلة تكلفة هذه الرإلى وجهتها مباشرة خالل دقائق معدودة مه
رفق مع الرسالة اإللكترونية صور أو نسخ من وثائق ، أو وسرية المحافظة على محتوياتها ، آما أنه يمكن أن ُت

مكانات مكن استخدام البريد اإللكتروني من أي مكان تتوافر فيه اإلوآما ُي..أصوات ، أو لقطات من فيديو 
 . والمال هَدالالزمة لذلك ، وتوجيه رسالة إلى أآثر من جهة في آن واحد ، مما يوفر الوقت والُج

 في القيام بأبحاث ودراسات مختلفة ، والحصول على دراسات ومعلومات "اإلنترنت"ويمكن اإلفادة من شبكة 
 ما يسمى عن طريقلومات في أي مجال من المجاالت عن طريق الدخول إلى هذه الشبكة ، وطلب المع

 دُّ ما تَواَندخل عنو ، وهو برنامج ُيَمكِّن المستخدم من التجوال في حقول المعلومات ، فعندما ُت"المتصفح "بـ
البحث عنه ، يقوم المتصفح بجلبه من أي مكان على الشبكة خالل ثوان معدودة ، ويساعدك في العثور على 

 .المعلومات المطلوبة 
 أيضا أنه ُيَمكِّن الطالب من متابعة المحاضرات مباشرة من مكان عقدها ، والحصول "نترنتاإل"ومن فوائد 

 لرجال األعمال عقد لقاءات واجتماعات "اإلنترنت"تيح ُتعلى مؤهل علمي عن طريق المراسلة عن بعد ، آما 
 .مع بعضهم في مختلف أرجاء العالم 

 لى حلقٍةإرصا تسويقية وتجارية ضخمة ، مع تحول الشبكة آما فتحت الشبكة للشرآات والمؤسسات التجارية ف
توصل بين الشرآات نفسها من جهة ، وبينها وبين المستهلكين من جهة أخرى فباإلضافة إلى الكم الهائل من 

بر الشبكة ، فهي تمثل وسيلة نموذجية لالتصال ، والتسويق ، نظرا  َعاالمعلومات التي يمكن الحصول عليه
 .انتشارها وآلفتها االقتصادية المنخفضة التساع نطاق 
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 من البشر ، فاستغلوها " لماليين" في نقل المعلومات "اإلنترنت"ولقد عرف أصحاب المال واألعمال أهمية 
ومن . لعهم ، وتجد اآلن آالف الشرآات تعرض بضائعها بأسعار منافسة في اإلعالنات والدعاية لشرآاتهم وِس

ية للشرآات تستطيع التجوال فيها لمعرفة المعروض من السلع ، والقيام بشراء ما  إلكترون"صور نماذج"خالل 
صاالت ، والمعلومات ، وسهولة دخول تقلة تكاليف االإلى ؤدي ي وهذا. ئتمان التحتاج إليه من خالل بطاقات ا

 .سعار األ مزيد من التنوع  وارتفاع الجودة وانخفاض على المنافسةالسوق ، و

 :األسئلة
 

عن التطورات التي طرأت على أساليب  آلمة 100آتب في  حوالي ُا .1
 . االتصاالت حسب ما جاء في النص ، وبُأسلوبك الخاص 

 ) درجات 10( 
 

 آلمة إلى صديق لك تبين فيها آيف يمكنه أن 100في  حوالي  اآتب رسالة  .2
 .يستفيد من خدمات اإلنترنت في دراسته على ضوء ما جاء في النص

 ) درجات 10( 
 
 

                
  )ة درج20      (
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  الثالثالقسم
 :السؤال األول

 :اضبط بالشكل ماتحته خط في الجمل التالية مبينا سبب الضبط

 

 )1(.     في البالد تقدمًا آبيرًا الالسلكية تقدمت االتصاالت السلكية و .1
  .مرفوعةت أو صفة نع/  في البالد تقدمًا آبيرًاالالسلكيُةوتقدمت االتصاالت السلكية 

 )1(.                           من االجتماع مبتسمةخرجت المعلمة  .2
 حال منصوب./ ً من االجتماع مبتسمةخرجت المعلمة 

 )1(              .         خير وسيلة لنشر القوانين الصحافةُتعَتَبُر  .3
  عنائب فاعل مرفو/ . خير وسيلة لنشر القوانين الصحافُةُتعَتَبُر 

 )1(                                  .مناسبة الخضروات أسعارها  .4
 خبر مرفوع/  .مناسبٌةالخضروات أسعارها 

  )1(  .                               طّالبحضر المحاضرة سبعة  .5
 .تمييز مجرور باإلضافة  ./ طّالٍبحضر المحاضرة سبعة 

 ) درجات5                      (                                       

 

 :السؤال الثاني

 :احذف الكلمات التي تحتها خط من الجمل التالية وغير ما يلزم آما في المثال 

 .آان الطريقُُ طويًال :      مثال
 .الطريقُُ طويٌل ): الجواب(
 

 )1(.                                               الجوَّ صحوًا حسبُت .1
  صحوٌّالجوُّ

 )1(.                                         المعلمين في المدرسِة ليَت .2
 ن في المدرسِةوالمعلم

 )1(.                                                  األمُر سهًال ليس .3
 األمُر سهٌل

 )1(.                             سابُق هذه المرَة في السباِق ت يُفز الملم .4
 سابُق هذه المرَة في السباِقتفاَز الم
 )1(                               .        يدخال المكتب  لنالمهندسان .5

 . المكتب  نالمهندسان يدخال

 ) درجات5( 
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 :السؤال الثالث 

 بين مدارسها لخلِق روح التنافس العلمي بين ظم وزارة المعارف مسابقاٍت علميًة وثقافيًةتن
تجري هذه المسابقات بين أآثر من أربعة عشَر فريقًا ، . تنميِة معاِرِفِهم الثقافية الطالِب و

جنُة تحكيٍم تتكوُنِ ِمن ثالثٍة من شِرُف على هذه المسابقات َلُتو. يأتون ِمن مدارَس ُمختلفة 
 .معلمي المدارس الُمشتِرآة 

 :استخرج من النص أعاله ما يلي 
          )1(                    ) مسابقاٍت ( . كسرة ال ب به منصوبًامفعوًال .1
 . مضافا إليه ضميرا في محل جر  .2
 )1(                          )معارفهم في "هم"، أو  مدارسهافي "ها"(
 )1(                        )فريقًا (       .       تمييزا منصوبًا  .3
 )1(                        )يأتون(.     فعًال من األفعال الخمسة  .4
  )1(                      )يمعلم(. اسمًا ُحِذفْت نونه عنَد اإلضافة  .5

www.dynamicpapers.com



 
 :السؤال الرابع 

 :أعرب الجملة التالية

 .صباحًا  رأيُت أخاَك

فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير في محل رفع  رأيُت

 .فاعل

 الكاف مضاف وانه من األسماء الخمسة ، وأخ ألمفعول به منصوب باأللف أخاك

 . ضمير في محل جر مضاف إليه 

 .ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة  صباحًا

 

 ) درجات5(
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