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ّ
((( املضامني املطلوبة المحاا اقبوو ي اقلغة اقعربية )))
امتحان اللغة العربية يأتي لفحص ثالثة مجاالت هامة:
 فهم املقروء 50 ( .درجة ) { أسئلة مفتوحة /وأسئلة مغلقة أمريكية} املعرفة اللغوية (.نحو وصرف) 30 ( .درجة){ أسئلة مغلقة /أمريكية} التعبير الكتابي 20 ( .درجة) { من ً 12-10سطرا }.

موىن االمحاا

((( فهم املبروء )))
 .1هذا الفصل يتكون من عشرة أسئلة؛ ثمانية منها مغلقة (:الطالب يختار إجابة
من بين إجابات متعددة) ،وسؤاالن مفتوحان ( على الطالب أن يكتب بلغته
ُ
الخاصة اإلجابة عن السؤال املعطى).
 .2أسئلة فهم املقروء تفحص القدرة عند الطالب في مستويات الفهم الربع:
أ .املستوى الحرفي الداللي ( فهم كلمات /معلومات واضحة في النص).
ب .املستوى املوضعي (:فهم عالقات مصرح بها /الضمير العائد /استخالص
نتائج /فهم عالقات غير مصرح بها) .
ج) :املستوى الشمولي ( :تحديد الفكرة املركزية في النص /فهم عالقات منطقية
بين أجزاء النص /تحديد قصد الكاتب).
د) املستوى التفسيري /نقد وتقييم ( :التمييز بين الحقيقة والرأي /تقييم ونقد
البعاد املختلفة /تحديد نوع النص /إبداء رأي مع التعليل /فهم املغزى والعبرة
الشخصية من النص /معرفة الوسائل البالغية :استعارة ،تشبيه ،طباق،
جناس).
ه) إكمال جمل من خالل خيارات متعددة.
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ّ
((( املعرفة اقلغوية )))

-

-

املواد املطلوبة في املعرفة اللغوية:
املصادر واملشتقات (.املصدر الصريح السماعي /الصريح القياس ي /املصدر
الصناعي /املصدر املؤول /اسم الفاعل /اسم املفعول /اسم التفضيل/
املبالغة)
الجملة الفعلية ( :الفعل املاض ي /املضارع املرفوع /املضارع املنصوب /املضارع
املجزوم /فعل المر /إسناد الفعال إلى ضمائر الرفع ).
املرفوعات ( :املبتدأ /الخبر /الفاعل /نائب الفاعل /اسم كان /خبر إن )
املنصوبات( :املفعول به /املفعول املطلق /املفعول لجله /الحال /التمييز).
النواسخ ( :كان وأخواتها /إن وأخواتها)
أسماء اإلشارة ،وأسماء املوصول.
ّ

نرجو قكم اقحميز واإلبداع
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