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أهداف اإلمتحان:

عبير الكتابي.ّصوص, معرفة اللغة والتّ الثامن سيفحص قدرات في مجال فهم النّ�ّة للصّإمتحان اللغة العربي

مبنى اإلمتحان:

٦ أسئلة, ما مجموعه- ٥ّ نصّ صيغة تشتمل على ٣ نصوص, لكلّهنالك صيغتان من اإلمتحان.  كل£
ة تعبير كتابي.ّ منها ٣ أسئلة لغة, باإلضافة إلى مهم١٧ً سؤاال

ة تعبير قصيرة.ّال يوجد مهم£

يغتني.ّالثة و %٥٠ من األسئلة عنهما تكون مشتركة بني الصّان من الثّنص£

صوص:ّأنواع الن

حافة,ّة, في الصّدريسيّا هو شائع في الكتب التّا ممً يعرض حججّ معلوماتي ونصّي, نصّ-فنّ سرديّنص£
في املوسوعات وفي كتب القراءة األخرى.

 يتراوح بني ١٠٠ إلى ٥٠٠ كلمة.ّ نصّطول كل£

أسئلة الفهم:

دة اخليارات.ّأسئلة من أنواع مختلفة: مفتوحة, نص� مفتوحة ومتعد£

ا.ًذي يظهر الحقّل في اجلدول الّستفحص األسئلة أربعة مستويات من الفهم كما هو مفص£

عبير:ّ التّمهام

ا.ًل الحقّ من أنواع مختلفة كما هو مفصّعبير الكتابي من خالل مهامّ فحص القدرة على التّيتم£

ا إلى ٣ معايير:  املضمون, املبنى واللغة,ً تقييمها استنادّعبير الكتابي يتمّ التّ مهامّاإلجنازات في كل£
ا.ًل الحقّكما هو مفص
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فهم املقروء

:مستويات الفهم
ّالليّالد-فهم على املستوى احلرفي١.

ياقّفهم كلمة, تعبير أو جملة من خالل الس
ا)ًب استنتاجّ على مستوى اجلملة (معلومات ال تتطلّّصرة في النَّالعثور على معلومات مفس

فهم موضعي٢.
بطّ (في املستوى الظاهر) من خالل اإلستعانة بحروف وكلمات الرّّصفهم العالقات بني أجزاء الن

إستنتاج/فهم شامل٣.
ّّصرة في النَّة غير مفسّفهم عالقات منطقي

)ّّصرة في النَّإستخالص استنتاجات (فهم معلومات غير مفس
إستخالص تعميمات

ّّصة, الفكرة أو املغزى املركزي للنّة املركزيّفهم احلج
)ّّصتفسير, تقييم ونقد (ما وراء الن٤.

مييز بني رأي وحقيقةّالت
ّّصاء النّطرح افتراضات جر

)َرُِش (ملاذا نّّصفهم الغاية من الن
, نقدّعبير عن رأي شخصيّالت

تشخيص موق� الكاتب
ّّصتشخيص نوع الن

ةّفهم استخدامات الوسائل البالغي
شبيهات واالستعاراتّفهم استخدام الت

عبير الكتابيّالت

الية:ّكتابة نصوص من األنواع الت

ّ سرديّنص‡
 نظريّتلخيص نص معلوماتي - ّنص‡
 أو بدونّا إلى نصًعبير عن موق� في موضوع ما (استنادّالت -ا ً إقناع/يعرض حججّنص‡

 )ّاإلستناد إلى نص



عبير الكتابيّ التّمعايير لتقييم مهام

مضمون (%٥٠)     £
ب, عرض وجهات نظر مختلفة, غنى فكري, إلخّتطوير املضمون: تفصيل, مبنى مركأ.

إلتزام مبوضوع الكتابة وغايتهاب.
ي كي يفهم هدفّي: هل يشمل املضمون املعلومات املطلوبة للمتلقِّتلقُجـ.  مدى الوعي بامل

الكاتب

مبنى (%٢٠)    £
ةّوع األدبي واملهمّمبنى وأسلوب لغوي يالئمان النأ.

ّّصة بني اجلمل, بني األفكار وبني األقسام اخملتلفة من النّة منطقيّ: عالقة تسلسليّمبنى منطقيب.
(ترابط ومتاسك)

كل (فصل بني الكلمات, بنيّفحة من ناحية الشّعرض: ترتيب الكتابة وتنظيمها على الصجـ.
)ّّصالفقرات وبني العنوان والن

لغة (%٣٠) £
ة في املعنىّة: غنى لغوي ودقّثروة لغويأ.

ة (جنس, عدد, إلخ)ّبط ومالءمة نحويّمبنى نحوي سليم, استخدام صحيح حلروف وكلمات الرب.

رقيم (نقطة أو عالمة سؤال في نهاية جملة, نقطتني قبل تفصيل,ّإستخدام صحيح لعالمات التجـ.
وهاللني لعرض اقتباس)

إمالء صحيحد.
ة واالمتناع عن خلط بني املستوياتّة تتالءم مع املهمّمستويات لغويهـ.

غةّمعرفة الل

راسي والكتب املصادق عليها من قبل وزارةّ املنهج الدّا إلى موادًغة تكون استنادّاألسئلة في معرفة الل
ربيةّالت


