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(((املضامني املطلوبة المتحان التصنيف يف اللغة العربيّة)))
ّ
ّ
أعزائي الطّلب والطالبات:
ّ
السّلم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
ّ
ّ
ّ
العلمي
الثانوية الشاملة أن تستقبل أبناءها العتيدين ،في هذا الصرح
يسر املدرسة
كل ّ
ّ
ّ
متمنية لهم ّ
والتميز واإلبداع.
التقدم
الشامخ،
ّ
فافيةّ ،
ّ
ومن باب الغيرة والش ّ
العربية الذي
نود أن ننثر بين أيديكم مضامين امتحان اللغة
ّ
ُيجرى في ّ
كل عام تحت شرف تألقكم.
العربية ّ
يتكون من ثّلثة فصول ،ويأتي لفحص ثّلثة مجاالت ّ
ّ
هامة:
ّإن امتحان اللغة
ّ
أمريكية}
 فهم املقروء 50( .درجة ) { أسئلة مفتوحة /وأسئلة مغلقةّ
ّ
أمريكية}
اللغوية (.نحو وصرف) 30 ( .درجة){ أسئلة مغلقة/
 املعرفةّ
الكتابي 20 ( .درجة) { من ً 12-10
سطرا }.
 -التعبير

مبنى االمتحان
(((فهم املقروء)))
يتكون من عشرة أسئلة؛ ّ
 .1هذا الفصل ّ
ستة منها مغلقة (:الطالب يختار إجابة من
ّ
متعددة) ،وأربعة أسئلة مفتوحة( .على الطالب أن يكتب بلغته
بين إجابات
ُ
ّ
الخاصة اإلجابة عن السؤال املعطى).
 .2أسئلة فهم املقروء تفحص القدرة عند الطالب في مستويات الفهم األربع:
ّ
ّ
ّ
أ .املستوى
النص).
الداللي( :فهم كلمات /معلومات واضحة في
الحرفي
ّ
ّ
ب .املستوى
مصرح بها /الضمير العائد /استخّلص
املوضعي (:فهم عّلقات
نتائج /فهم عّلقات غير ّ
مصرح بها).
ّ
ّ
ّ
ج) :املستوى
منطقية
املركزية في النص /فهم عّلقات
الشمولي( :تحديد الفكرة
ّ
النص /تحديد قصد الكاتب).
بين أجزاء
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د) املستوى التفسير ّي /نقد وتقييم( :التمييز بين الحقيقة والرأي /تقييم ونقد
ّ
النص /إبداء رأي مع التعليل /فهم املغزى والعبرة
األبعاد املختلفة /تحديد نوع
ّ
ّ
البّلغية :استعارة ،تشبيه ،طباق،
الشخصية من النص /معرفة الوسائل
جناس).
ه) إكمال جمل من خّلل خيا ات ّ
متعددة.
ر

(((املعرفة اللغويّة)))
-

-

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

أمحد هاني حماميد-الثّانويّة الشاملة
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