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 اللغة العربية مبنى امتحان
 2004 السابعلصف ل

 

 .فهم المقروء والمعرفة اللغوية:  يفحص امتحان اللغة العربية مجالين

 . الصيغتين فقطبإحدىيشتمل االمتحان على صيغتين، يمتحن آل تلميذ 

 :من ثالثة فصول) امتحان(تتكّون آل صيغة 

  األنواع المفّصلة الحقا، آّل فصل من الفصول الثالثة يشتمل على نّص من أحد

 .  أسئلة متنّوعة بحسب األنواع المفّصلة الحقا10-9وعلى 

انظر مستويات الفهم في ( فهم المقروء في مستوياته المختلفة :األسئلة تفحص مجالين

 ).انظر الملحق( والمعرفة اللغوية ،)الملحق

 :نوع األسئلة

 إجابات  أربعلممتَحن تحديد اإلجابة من بينب من اأسئلة تتطل:  متعددة اإلجاباتأسئلة مغلقة

 .معطاة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2

 

 

 

 السابعجدول لمبنى امتحان الصف 

عدد  التفصيل  المجال 
العالمات

النسبة (
)المئویة

 مالحظات

فهم 1
 المقروء

 أنواع النصوص
 قصصي/نص سردي !
 إخباري/معلوماتينص  !
 نص إقناعي !

 مستويات الفهم
المستوى الحرفي الداللي !
  مستوى الموضعيال !
 الشموليالمستوى  !
النقد (المستوى التفسيري  !

 )والتقييم

 500-100: طول آل نص ! 75%
 .آلمة

 .النصوص من مجاالت مختلفة !
تعالج األسئلة حول النصوص  !

 .جميع مستويات الفهم

المعرفة 2
 اللغویة

المواضيع (
 )اللغویة

 

 ألفعالا
 :أقسام الفعل من حيث

 )ماضٍِ، مضارع، أمر(الزمن  !
 )صحيح، معتّل(نوع األحرف  !
 )مجّرد، مزيد(عدد األحرف  !
 )مبني للمعلوم، مبني للمجهول(الصيغة  !
 األسماء

 : االسم من حيث
 )محسوس، غير محسوس(النوع  !
 )مفرد، مثنى، جمع(العدد  !
 )مؤّنث مذّآر،(الجنس  !
المحّلى: من أنواع المعارف( التعريف والتنكير !

التعريف، العلم، الضمير، اسم اإلشارة " أل"-ِبـ 
 ...)االسم الموصول

 الحروف والظروف
حروف الجّر، حروف االستفهام، : من الحروف !

 ...حروف العطف، حروف النفي
 ...بعد، قبل، فوق، تحت: من الظروف !

 أنواع الجمل
 الجملة المثبتة !
 الجملة المنفية !
 الجملة االستفهامية !
 الجملة التعجبية !

 وظائف نحوية
 الفاعل !
 المفعول به !
 النعت !
 العطف !
 المبتدأ !
 خبر المبتدأ !

نواحي الوظيفية التأآيد على ال ! 25%
 .التطبيقية

ال يطلب إعطاء تعريف أو  !
في أو ذآرها صياغة القاعدة 

 .الموضوعات الواردة
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  مبنى االمتحانملحق

  المقروءفهممستویات 
 

 
 المستوى الحرفي الداللي

 .الل السياقفهم آلمة، تعبير أو جملة من خ •

 .العثور على معلومات مصّرح بها في النص •

 
 المستوى الموضعي

 .فهم عالقات مصّرح بها ضمن الفقرة •

 .معرفة الضمير العائد وآلمات الربط •

 .استخالص نتائج ضمن الفقرة •

 .فهم عالقات غير مصّرح بها ضمن الفقرة •

 

 المستوى الشمولي

 .تحديد الفكرة المرآزية للنص •

 .سبب ونتيجة، مقارنة، تسلسل، مشكلة وحّل:  قية بين أجزاء النصفهم عالقات منط •

 .تحديد قصد الكاتب •

 

 نقد وتقييم /  المستوى التفسيري  

 .التمييز بين الحقائق والمواقف •

 .الربط بين النص والمعرفة السابقة في الموضوع نفسه مع التعليل •

 ...لشخصيات األفكار، القيم، ا:نصتقييم ونقد األبعاد المختلفة في ال •

 .طرح فرضيات في أعقاب النص/ تنّبؤ •

 .تحديد نوع النص مع التعليل •

 .تعليلالإبداء رأي مع  •

 .العبرة الشخصية من النص/ فهم المغزى •

 ...تشخيص، تشبيه:  معرفة وسائل بالغية •

 

  

 

 


