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 سري
 امتحان الكفاءة اللغوية لعام 

 نللمرشحي تعليمات للطالب
   

هذذذذلت ليمات خذذذذبا طببذذذذش نيذذذذبين ا لفاءذذذذلغ يةملذذذذبة ليعرذذذذب   ليت   ذذذذش   ليت ذذذذش ليااني ذذذذش  - 1
 لخلبص نيبألةم لفملد 

 .جبنيذذذذشإلوأورلق ل لآلة   ت ز ذذذذا االسذذذذبا ليةملذذذذبة سذذذذ  دأ.   نيعذذذذم   لةملذذذذبة  ذذذذب  أهذذذذ  -2
ليشذذبهد وهذذ  لينبيذذ  ليذذله  ذذ ر ل ذذئ  تذذم رأني متبفخذذش لفخمل ذذغ    ذذم  أ ذذا  حبضذذ ر لينبيذذ  

 ضذذ  يترملذذ ل اذذالني ليةملذذبة ليةملذذبة. حبذذ ز  اذذ  ةذذ عم لآلة اذذالني لةملذذبة وورمتذذش لإلجبنيذذش. 
 حىت أنيت عم نيليك. 

 :  ليةملبة ةن هلل  م يف - 3

    هم ليت ش لفسخ  ش *

 نشب لإل*
 لفرادلا وليق ل دو   هم ليت ش لفعم نيشتمع ة ةن لخل برلا جمخ  ش لألسئتش لفمادد   *
   أنمم ةسؤوي ة  ن ت ظ م ومتت ليةملبةدمتبفق و  11سب با و  3 سم اق هلل ليةملبة  -4
ةذذن  ذذس لفسذذخ ل ليذذمعتم ةذذا لفخمل  ذذغ لآلطذذا ن طذذ ر ليةملذذبة.  اجذذم ر ذذا أ ذذد عم   ل  -5

دلطذذذذذذ  متب ذذذذذذش  اجذذذذذذم ةذذذذذ عم   اذذذذذذب لي قذذذذذب  ف ذذذذذذبت. لحمجذذذذذمم  ع ةسذذذذذذب د  أو  ع لسذذذذذماخبر دور  ل
ليقب ذش ة ذبدر  و  ل اذبة أحذدام  ذ د م ةذن ليةملذبة. لنمه ذمليةملبة  ع حغ لنمهبفذئ  حذىت و ة 

 .اآلن   سائ أة  را   يك 
ليمذذدطغ ولسذذذماخبر ليقذذذ لة ع ولفالجذذذا ولآليا لتبسذذذ ش ولو لتذذذف لي قبيذذذش وأجهذذذ   تتقذذذ   - 6

 ليةملبة. مم  ع ة اب نيبتب أث ب  أه جهبز يستع  آطا( و beepers)لياسبف  
, مبذذذذب    يذذذذك لإلنشذذذذب  لفخصصذذذذشليةملذذذذبة   االسذذذذش عم  جبنيذذذذبتجيذذذذ   تذذذذ عم أة تعم ذذذذ ل  -7

 وس شال يعم لآلة ا ف تسمخدة ة ليعالسش. ولألسئتش لفمادد  لخل برلا.
نياذذذذد و  .مت ذذذذ  لي ذذذذد  اجذذذذم ورذذذذا اذذذذالني ليةملذذذذبة أةذذذذبةعم ولسذذذذمخا ل ج ذذذذدل  ع ليمات خذذذذبا  -8
زةذذذش  تذذذم ليصذذذرلش    نانذذذ عم ومتمذذذب اب  ذذذب فذذذ   لفات ةذذذبا لي سذذذنمهذذذب  ةذذذن هذذذلل ليمسذذذج   لي

 لألوع. 
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 .ة ا ر ش لسمخدل  االسش ليةملبةس   أءال يعم لآل 
لفات ةذذذبا  وهذذذ  ةذذذن اذذذالني لإلجبنيذذذش 2و  1 اخذذذبر بذذذرل   اجذذذم  2نيقتذذذم ربذذذبص رمتذذذم  -9

 اجذذذذم امبنيذذذش لسذذذم ليابفتذذذش وليسذذذم لألور   لخلبنذذذذبا  . ذذذبرلاولإلجبنيذذذبا لفماذذذدد  لخل ليشخصذذذ ش
 تذم ليصذرلش لألوع ةذن اذالني لإلجبنيذش و يذك نيعمبنيذش اذ  حذا    اذ  طبنذش حسذ   لفخصصش

امبنيذش ليسذم نيبيعبةذ  رجذب    لةذوول ليذدلفا  لفقبنيتذش يعذ  حذا  ةذن حذاو  ل ذك. ةبه  ةنت ا.
 .  فسؤور   هنب ش هلل ليمسج  وس     ودام هبب لف  ف ل ولسم ةاا  ليةملبة

) ة مل  عذذن يذذد ك  وحسذذ  ةذذبه  ةنتذذ ا لامذذ  تذذبر ق لفذذ  د ورمتذذم ه  ذذش لألةذذم لفملذذد  -11
أرمتذب   8وليت ذش لفمقذد   ي ةملذبة هبذب ورمتذم تقذدةك وهذ  ليذامتم لفعذ ة ةذن  رمتم لتاك لخلبنش  بر ذش(

ش يذذذذامتم الذذذذ  ليةملذذذذبة ةذذذذن أرسذذذذتت  ي ذذذذك   طنذذذذبا ليسذذذذمد ب  ي ةملذذذذبة. و  لخلبنذذذذش لفمبحذذذذ
نيبإلرذب ش  ع  يذك لةذوول ليذدولفا لفقبنيتذش يتشذها وليذامتم وليت ذش  رمتم ال  ليةملبة.  ضتك لام  

 لف ل قش فات ةبتك ليشخص ش.
ليسذذا ش ليمبةذذش ةنت نيذذذش. ي جيذذ  أة  ظهذذا ل عذذذم  تذذم أه جذذ   ةذذذن ليةملذذبة  ي  تذذذم  -11

رجذذذذب  أي تعم ذذذذ ل أ ذذذذب ام   أه ةعذذذذبة آطذذذذا     لي ذذذذ    ليذذذذله سذذذذ مم  زليمذذذذئ مت ذذذذ  ليمصذذذذل  .
االسذذذذش ليةملذذذذبة. أةذذذذب   ل لحمذذذذب  لألةذذذذا  ع لإلءذذذذبر  يسذذذذم ليابفتذذذذش أو لي تذذذذد   لإلنشذذذذب   اجذذذذب  

وأه  ذذد  ليمذذ ل  هبذذلت ليمات خذذبا سذذ ؤده  ع (  Cأو ليدويذذش  Xليسذذ د )ةثذذبر لسذذمخدل  لألحذذا  
 ليةملبة. ي ب  

 ل مل ل لآلة االني لإلجبنيش يت    ل أ ب ةن برلبا ليعالني أله س   ةن لألس با.  -12
  خذذب  ذذدل لإلنشذذب , جيذذ  أة تظهذذا اذذ   جبنيذذبا ليةملذذبة  تذذم ليصذذرلش ليثبن ذذش ةذذن ورمتذذش  -13

ةقبنيتذذش ياجبنيذذش  2ةقبنيتذذش ياجبنيذذش )ل( وليذذدلفا   1نيتذذش ياجبنيذذش. وليذذدلفا  بلإلجبنيذذش مبذذ   ليذذدلفا  لفق
ةقبنيتذذذذذذش ياجبنيذذذذذذش )د(. لسذذذذذذمخدة ل لألمتذذذذذذ    4ةقبنيتذذذذذذش ياجبنيذذذذذذش ) ( وليذذذذذذدلفا   3يذذذذذذدلفا  ول( ا)

 لياببص  قط. ةن  ضتعم لمتاأول ليمات خبا   أ تم برل  لإلجبنيبا نيا ب ش.
و تذذ عم أة امذذبرول ولحذذد  ةذذن لألج نيذذش لفمبحذذش يعذذ  سذذؤلر ولةذذوول ليذذدلفا  لفامتخذذش أةبةذذئ.  -14

فإإ ن ِملت إإث  منإإر مإإن ؤالإإرة ل إإ ا   ا إإ   ا  ولحذذد  يسذذؤلر ولحذذد. وي جيذذ ز ةذذ   أاثذذا ةذذن دلفذذ
 .تعتبر اإلجابة الغية

رمتذذم ة رذذ ع لإلنشذذب  ليذذله  و م ذذا  يذذك لإلنشذذب . نياجذذب  امبنيذذش سذذمخبع  ذذدأ ليةملذذبة نيبإلو  -15
ت   لفانيذذذا لخلذذذبص نيذذذليك ةذذذا تذذذاك لفانياذذذبا لألطذذذان   أ تذذذم ليذذذاان لأل ذذذن ةذذذن ليصذذذرلش لطرتمتذذذ  
 ر ش. ليثبيثش  ب
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 هذلل هذ  ةذب سذ قاأت لفصذل   قذط.  فقإ ليصذرلبا  لا ليسذن ر  علإ لياجب  ليعمبنيش  - 16
يعمبنيذذش لإلنشذذب  ويذذن  ذذمم  ةذذدلدام نيذذ ه    راق اإلجابإإةةذذن  4و  3وجيذذ  لسذذمخدل  ليصذذرلمغ 

 أورلق أطان. ةال ب  لسمخدل  ليصرلمغ لفخصصمغ  قط ه  ةسؤوي معم ليعبةتش.
صذذذرلمغ لخلذذبي مغ ةذذذن ليسذذن ر اخسذذذ د  ف رذذ ع لإلنشذذذب   خذذن  ذذذس  عذذ عم لسذذمخدل  لي -17

 لإإإن ي فإإإال فإإإ  االعتبإإإار مإإإر مإإإا يكتإإإ  علإإإ   ر إإإة لفسذذذخ ل نيذذذئ لسذذذمخدل  أ ذذذش أورلق أطذذذان. 
 .ألس لةا  ر ة اات الت  تتكون منهال تفصلوا الصفح. األس لة
سذذذذماخبر أيذذذذ لة لو نياجذذذذب  امبنيذذذذش أجذذذذ نيمعم نيذذذذ مت   لتذذذذق لقذذذذب  لألسذذذذ د أو لألزرق  قذذذذط  - 18

 .  ورا ليدرجبا    أطان متد  ؤده  ع طن
19 - ) ( 
نيابد أ ش ة لد حب زتعم  ن طبويش ليةملبنبا ةث  ليعم  ولفلاالا ولي ثبفق  لياجب   - 21

ولف لد لفاجا ش      قم  تم لينبويش  ي متتم حق ومتتم رببص ومملب  وأورلق ليةملبة. 
 .فق   ني مت   لتق لقب  لألس د أو لألزرق تلااول جي  امبنيش ج   لينشب

 يب   بع ها   ع عم لآلة ة   لفات ةبا لفنت نيش  تم     ورمتش لإلجبنيبا -21
 االمتحان.

 
 يرجإإ  التدمإإ  مإإن دمت قذذش.  15( ةذذب زلر يذذد عم دمت قذذش ةذذن لنمهذذب  ليةملذذبة 15)مت ذذ     – 22

 تق ب  نيليك يدن هنب ش ليةملبة.ألنعم ين حتصت ل  تم ومتت  رب  ي مرء  ر ة األجوبة
)ت اذد  متبةذب ةذن أة   ذا لفاءذلغ متذد ( لياجب  ليم متذف  ذن ليعمبنيذش.   د لنمهب  لي متت) - 23

 اجذم ةذ عم ورذا ورمتذش  .(و  دأ لفسب دوة    ذا االسذبا لألسذئتش ولألج نيذش ت متر ل  ن ليعمبنيش
  ةقب ذذذذذذذدام حذذذذذذذىت  خذذذذذذذا  أجذذذذذذ نيمعم دلطذذذذذذذ  االسذذذذذذذش ليةملذذذذذذذبة      ذذذذذذذ ق ليعالسذذذذذذش  ولنيقذذذذذذذ ل

( د ليعالسذذذذبا ذذذذنياذذذذد ) نشذذذذعا يعذذذذم لييمذذذذ ل  نيبتات خذذذذبا لفنت نيذذذذش حذذذذىت لنصذذذذال عم.ليعالسذذذذبا. 
أة  ذذ ر  ع ليشذذخا لفعتذذف نيبيم اذذد ةذذن سذذس ليةملذذبة لُطتذذ  ةذذن ) ليةملبة متد لنمهم.

ة  عذذذذ عم أ :. ويسذذذذبفا لفاءذذذذلغ(ي تذذذذق بذذذذ دوق أو بذذذذ بد ق لألورلق نيذذذذبي رق لي بذذذذقلفقدةذذذذش 
 ت بدرول ليقب ش لآلة. وءعال يعم.

 


