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 مبنى امتحان
 مقاييس النجاعة والنماء في المدرسة في اللغة العربية

 2008 الخامسالصف 
 

 .فهم المقروء، المعرفة اللغوية، التعبير الكتابي: يفحص امتحان اللغة العربية ثالثة مجاالت
 . الصيغتين فقطبإحدىيشتمل االمتحان على صيغتين، يمتحن آل تلميذ 

 : من أربعة فصول)امتحان(تتكون آل صيغة 
ى أسئلة صول الثالثة األولى يشتمل على نص من أحد األنواع المفصلة الحقا، وعلآل فصل من الف

 توياته المختلفة فهم المقروء في مس:  األسئلة تفحص مجالينصلة الحقا،متنوعة بحسب األنواع المف
 ا جاء في المنهج مبحسب (، والمعرفة اللغوية )1 في الملحق  المقروءفهمانظر مستويات (

 ).والكتب التعليمية
 :نوعا األسئلة

 . جملة أو أآثر أواإلجابة عنها تتضمن آتابة آلمة: أسئلة مفتوحة -
 . إجابات معطاة عدة من بين الصحيحةحديد اإلجابةتتطلب ت: أسئلة مغلقة -

نواع الفصل الرابع يخصص لفحص التعبير الكتابي، ويشتمل على مهمة واحدة في التعبير، من األ
 انظر معايير لتقييم مهمة التعبير . (يتم تقييم مهمة التعبير الكتابي بحسب ثالثة معايير. المذآورة الحقا

 ).2في الملحق 
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 الخامسجدول لمبنى امتحان الصف 
 

عدد  التفصيلالمجال
العالمات 

النسبة (
 )المئوية

 مالحظات

فهم 1

 المقروء

  أنواع النصوص

 يةمن األنواع التال

 قصصي/نص سردي •

 إخباري/نص معلوماتي •

 نص إقناعي •

 نص إرشادي •

 *مستويات فهم المقروء

 فهم المعنى الصريح في النص •

المقصود  / فهم المعنى الخفي •

 من النص

تفسير، دمج وتطبيق ألفكار  •

 ومعلومات

تقييم المضمون ووظيفة  •

 المرآبات اللغوية والنصية

 .آلمة 400حتى : طول آل نص • 60%

 .مجاالت مختلفةالنصوص من  •

تعالج األسئلة حول النصوص  •

 .جميع مستويات الفهم

التعبير 2

 الكتابي

 أنواع التعبير الكتابي

 قصصي/ينص سرد •

 نص وصفي •

 نص إقناعي •

  **معايير تقييم التعبير الكتابي

 المضمون •

 المبنى •

 اللغة •

م مهام التعبير حسب المعايير تقّي • 25%

 ).المضمون، المبنى، اللغة(الثالثة 

القة بنصوص عمهام التعبير لها  •

 .لة عنهاقاالمتحان أو مست

 .1انظر الملحق * 

.2انظر الملحق ** 

ُ 
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عدد  التفصيل المجال 

العالمات 
النسبة (

 )المئوية

 مالحظات

المعرفة 3

اللغوية 

المواضيع (

 )اللغوية

 أقسام الكالم

 االسم، الفعل، الحرف •

 أنواع الفعل

 الماضي، المضارع، األمر •

 حيح والمعتلالص •

 الجملة الفعلية واالسمية

 الفعل والفاعل والمفعول به •

 المبتدأ والخبر •

 ...اإلسناد إلى

 الضمائر •

 االسم •

 الفعل •

 الحرف •

 أنواع االسم

 اسم اإلشارة •

 اسم الموصول •

 المعرفة والنكرة •

 اسم العلم •

 ظرف الزمان •

 ظرف المكان •

 األحرف األصلية

 جذر الفعل الثالثي •

 دامها االستفهام واستخأدوات

 النعت والمنعوت وتطابقهما

 .التأآيد على النواحي الوظيفية التطبيقية • 15%

ال يطلب إعطاء تعريف أو صياغة  •

القاعدة أو ذآرها في الموضوعات 

 .الواردة
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  1ملحق 

 مستويات فهم المقروء

 20% الصريح في النص فهم المعنى
  ...)الشخصيات، الزمان والمكان، األحداثآأسماء ( الصريحة في النص والتفاصيل تحديد المعلومات .1

 تحديد تعريفات وتفسيرات وأفكار صريحة في النص .2

  معلومات صريحة في النص بحسب معايير معطاةتفاصيل تنظيم .3

 الزمني على العالقات المنطقية الصريحة بما في ذلك التسلسل التعرف .4

 

 30%  المقصود من النص/ فهم المعنى الخفي
 السياقباالعتماد على  رتعابيفهم آلمات و .5

  في النص، بما في ذلك التسلسل الزمنيةغير صريحفهم عالقات منطقية  .6

 صياغة  تعميمات .7

 النصمن ) غير المصرح بها(فهم األفكار المرآزية المستنبطة  .8

 وصف العالقة بين الشخصيات في القصة .9

 ...إلشارة، حروف العطففهم العالقات بين أجزاء النص باالستعانة بالروابط، آالضمائر، أسماء ا .10

 

 30% تفسير، دمج، وتطبيق ألفكار ومعلومات
  استنادا إلى النص المكتوبفرضيات /طرح تخمينات .11

 مقارنة ومقابلة معلومات .12

  عليا ورسائل أساسية حجج /بلورة ادعاءات .13

 وفهم ميزات المستوى اللغوي...) التشخيص، التأنيس، التشبيه، التكرار: مثل(فهم وسائل بالغية  .14

 التعبير عن موقف معلل من المكتوب .15

 التعر ف على مميزات الشخصيات بحسب المكتوب .16

 تطبيق ما تعلموه من النص .17

 الحقيقة والرأي في النص/التمييز بين الواقعة .18
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 20% تقييم المضمون ووظيفة المرآبات اللغوية والنصية
 تقييم هدف النص .19

 تقييم موقف الكاتب .20

 فهم وظيفة مرآبات المبنى .21

 وظيفة المرآبات اللغويةفهم  .22

  الجو  والنبرة في القصةتمييز .23

 تشخيص مستوى اللغة وداللته  .24

 تقييم مصداقية المعلومات .25

 فحص مدى وضوح النص .26

 )المروي واقعية مدى (النص يحكيه ما حدوث إمكانية تقييم .27
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 2ملحق 

 معايير لتقييم مهمة التعبير
 

 )50%(المضمون  •
 ا وغايتهااللتزام بموضوع الكتابة . أ

 ى فكري، إلخن مرآب، عرض وجهات نظر مختلفة، ِغتفصيل، مبنى: تطوير المضمون . ب

 لوبة آي يفهم هدف الكاتبهل يشمل المضمون المعلومات المط: مدى الوعي بالمتلقي . ت

 

 )20%(المبنى  •
 ي يالئمان النوع الكتابي والمهمةمبنى وأسلوب لغو . أ

 )ترابط وتماسك( المختلفة  النصأقسامألفكار وبين بين الجمل، بين اعالقة تسلسلية منطقية : مبنى منطقي . ب

 الفصل بين الكلمات، بين الفقرات (ترتيب الكتابة وتنظيمها على الصفحة من ناحية الشكل : عرض . ت

 )وبين العنوان والنص

 

 )30%(اللغة  •
 نى لغوي ودقة في المعنىِغ: ثروة لغوية . أ

 )الجنس، العدد، إلخ(ءمة نحوية النحوي سليم، استخدام صحيح لحروف وآلمات الربط وممبنى  . ب

ل، النقطة، عالمة االستفهام في نهاية الجملة، النقطتين قبل التفصي(استخدام صحيح لعالمات الترقيم  . ت

 )والمزدوجين لعرض اقتباس وإلخ

 إمالء صحيح . ث

 مستويات لغوية تتالءم مع المهمة، واالمتناع عن الخلط بين المستويات . ج

 

 


