
 

1 

 

ة اللغة العربية 
 
ة اللغة العربية منوذج امتحان ماد
 
ة اللغة العربية منوذج امتحان ماد
 
ة اللغة العربية منوذج امتحان ماد
 
                منوذج امتحان ماد
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 األدبي
 
 األدبي
 
 األدبي
 
 األدبي
ّ
      
ّ
      
ّ
      
ّ
            ٢٠١٣٢٠١٣٢٠١٣٢٠١٣    لعاملعاملعاملعام    ))))     

        ثالث ساعاتثالث ساعاتثالث ساعاتثالث ساعات: : : : املدةاملدةاملدةاملدة                        ) ) ) ) درجةدرجةدرجةدرجة    ٦٠٠٦٠٠٦٠٠٦٠٠((((الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة : : : : الفرع األدبيالفرع األدبيالفرع األدبيالفرع األدبي        ساعتان ونصفساعتان ونصفساعتان ونصفساعتان ونصف: : : : املدةاملدةاملدةاملدة                        ))))درجةدرجةدرجةدرجة    ٠٠٠٠٠٠٠٠٤٤٤٤((((الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة : : : : الفرع العلميالفرع العلميالفرع العلميالفرع العلمي
   :  فة                     البنية الفكرية والعاط                  المهارات اللغوية و   :   ً أوالً

  الدرجة  العلمي
  الدرجة  األدبي  ١٠٠

١٢٠  
  ١٠  مهارات لغوية -١  ١٠  مهارات لغوية -١
  ١٠  ترتيب في المعجم -٢  ١٠  ترتيب في المعجم -٢
  ٢٠  الفكرة العامة أو الفكر الرئيسة -٣  ١٠  الفكر الرئيسة الفكرة العامة أو  -٣
  ٣٠  المعاني -٤  ٢٠  المعاني -٤
  ١٠  أو الموازنة                      األدبية المتعلقة بالنص ضية الق -٥  ١٠  أو الموازنة                      األدبية المتعلقة بالنص القضية  -٥
  ٢٠  المطالعة -٦  ٢٠  المطالعة -٦
  ٢٠  العاطفة -٧  ٢٠  العاطفة -٧
  :البنية الفنية :     ًثانيا 

  الدرجة  العلمي
  الدرجة  األدبي  ٧٠

١٢٠  
  ٤٠  تعبيريالسلوب األ -١  ٤٠  تعبيريالسلوب األ -١
  ٤٠  تصويريالسلوب األ -٢  ٢٠  تصويريالسلوب األ -٢
  ١٠  الداخلية/ الشعرية موسيقا ال -٣  ١٠  الموسيقا الشعرية -٣

  ٣٠  التقطيع/ الخارجية  / الشعريةالموسيقا  -٤  -   - 
  : قواعد اللغة :     ًثالثا 

  العلمي
  الدرجة
٧٠  

  األدبي
  الدرجة
١٢٠  

  ٣٥  نحوال -١  ٢٥  نحوال -١
  ٣٥  عراباإل -٢  ٢٥  عراباإل -٢
  ٣٠  صرفال -٣  ١٠  صرفال -٣
  ٢٠  مالءاإل -٤  ١٠  مالءاإل -٤
  :التعبير اإلجباري :     ًرابعا 

  رجةالد  العلمي
  الدرجة  األدبي  ١٠٠

١٦٠  
موضوع أدبي يعرض ثالث فكر مع شواهد مناسبة  •

  ).٤انظر تفصيل مهارة التعبير اإلجباري ص(
انظر (موضوع أدبي يعرض أربع فكر مع شواهد مناسبة  •  

  ).٤تفصيل مهارة التعبير اإلجباري ص
  

  :التعبير االختياري :     ًخامسا 

  الدرجة  العلمي
  الدرجة  األدبي  ٦٠

٨٠  
 : لدراسة األدبية ا  -  أ

... الشعوريةالتجربة /الفنية /الفكرية ادرس البنية 
 :في النص اآلتي

 -  ...................... 

 :الدراسة اإلبداعية   -  ب

 .....في .... قصة / خاطرة / اكتب مقالة  

 -  ......................  

  

 : الدراسة األدبية   - أ 

في  ... ةالشعوريالتجربة / الفنية / الفكرية ادرس البنية 
 :النص اآلتي

 -  ...................... 

 :الدراسة اإلبداعية   - ب 

 .....في ..... قصة / خاطرة / اكتب مقالة  

 -  ......................   

  

  - انتهت األسئلة  - 
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    ).     تركيب  -      تحليل   –        استيعاب   –    فهم  (        أسئلة      :                       البنية الفكرية والعاطفة                  المهارات اللغوية و   :   ً أوالً

  العلمي
  رجةالد

١٠٠  
  األدبي

  الدرجة
١٢٠  

 - الجمع   –مثنى الممدود  -المفرد (  :لغويةالمهارات ال  -أ 
 –المؤنث  –المذكر  –المعنى في السياق  –الضد - المرادف

 ..).الكشف في المعجم - الترتيب في المعجم - الجذر –الثنائيات 

 )د٥(طلب  ل            ً                    ّقد تكون سؤاال  فيه أربعة طلبات ولك  •

ّ       كل  سؤال ول وقد تكون سؤالين •   .وفيه طلبان )د١٠( 

 -الجمع   -مثنى الممدود  –المفرد (  :لغويةالمهارات ال  -أ   ٢٠
 –المؤنث  –المذكر  –المعنى في السياق  الضد –المرادف 
الكشف في  -الترتيب في المعجم - الجذر –الضد  –الثنائيات 

 ..) .المعجم

 )د٥(طلب  ل            ً                    ّقد تكون سؤاال  فيه أربعة طلبات ولك  •

ّ       سؤالين ولكل  سؤال وقد تكون  •  ..) ..وفيه طلبان )د١٠(          

  

٢٠  

الفكرة العامة  أوضية التي يطرحها النص الق(  :البنية الفكرية  -ب 
األدبية مما له عالقة  الجوانب  –المعاني  –الرئيسة  الفكر –

السؤال  –الموازنة  –بالنص ومرتبط بنص القراءة الرافدة 
 :سة أسئلةوله خم. )القراءة والمطالعة سالفكري من در

اختيارها من متعدد أو  –تحديدها :الفكرة العامة أو القضية  -١
سؤال عن الفكر الرئيسة يطلب تحديد فكرتين أو ربطهما 
بموضعهما أو اختيارهما من متعدد أو استبعاد الفكر المغلوطة 

 ).د٥( ولكل فكرة

اختيار من أو مقالي قصير أو ربط (سؤاالن  :معاني النص -٢
 ).د٥(   ً                   ونا  من طلبين لكل طلب  ويكون مك) متعدد 

يمكن توحيد سؤالي المعاني بسؤال (.......معاني النص أو 
 ) د١٠ (واحد وله

عالقة بالنص وبالقراءة الرافدة أقل ما يطلب  جانب أدبي له -٣
 .) د ٥(فيه طلبان ولكل منهما 

 ختالفلال) د٥( لالتفاقسؤال الموازنة ويكون حول المضمون  -٤
 .طرفي االختالف ذكر الختالف إال عندوال تعطى درجة ا) د٥(

على طلبات ت سؤال من نص القراءة والمطالعة توزع الدرجا -٥
وإن  )د١٠(ين ولكل منهما السؤال إن كانت ثالثة يكتفى باثن

 نت خمسة يكتفىاإن كو )د٥(كل جزء  يعطىأربعة كانت 
  .)د٥(منها كل ول ...بأربعة 

٦٠  
  
  
  
  
١٠  
  
  
  
١٠  
  
  
١٠  
  
١٠  
  
  
  
  
  
٢٠  

-الفكرة العامة  أوالقضية التي يطرحها النص (  :الفكرية البنية  -ب 
األدبية مما له عالقة بالنص  الجوانب –المعاني  –الرئيسة  الفكر

السؤال الفكري من  –الموازنة  –ومرتبط بنص القراءة الرافدة 
  :وله خمسة أسئلة). القراءة والمطالعة سدر

من متعدد أو اختيارها  –تحديدها :الفكرة العامة أو القضية  -١
سؤال عن الفكر الرئيسة يطلب تحديد فكرتين أو ربطهما 
بموضعهما أو اختيارهما من متعدد أو استبعاد الفكر المغلوطة 

 ).د٥(ولكل فكرة 

اختيار من  أو  مقالي قصير أو ربط(سؤاالن  :معاني النص -٢
 ).د٥(     ً                   مكونا  من طلبين لكل طلب  كل سؤال ويكون ) متعدد 

مكن توحيد سؤالين من أسئلة المعاني بسؤال م( معاني النصأو 
 )لى أبياتها أو عباراتهاإنسبة المعاني )(واحد بأربعة طلبات

عالقة بالنص وبالقراءة الرافدة أقل ما يطلب فيه  أدبي له جانب -٣
 .) د٥(طلبان ولكل منهما 

 ختالفلال) د٥(لالتفاقسؤال الموازنة ويكون حول المضمون   -٤
 .طرفي االختالفذكر ختالف إال عند وال تعطى درجة اال) د ٥(

على طلبات ت سؤال من نص القراءة والمطالعة توزع الدرجا -٥
وإن   )د١٠(ن ولكل منهما يكتفى باثني إن كانت ثالثة و ،السؤال
نت خمسة يكتفى بأربعة اإن كو )د٥(أربعة يعطى كل جزء كانت 

...  

٨٠  
  
  
  
  
٢٠  
  
  
  
  
  
  
١٠  
  
١٠  
  
٢٠  

  ً      ً      ً               اال  واحدا  مركبا  من طلبين ولكل سؤال قد يكون سؤ :العاطفة  -ج 
. ) د٥(طلبات ولكل طلب  ةأو مركب من أربع  )د ١٠(طلب 
والدليل على كل ) د٥(منهمان ولكل يطلب شعورين عاطفي:    ًمثال 

أو فكرتين والشعور تين أو عبارتين أو صور ،)د ٥( منهما
 ...... أو العكس عنه فيهما المعبر 

وفيه  )د١٠(فضل لكل سؤال سؤالين وهو األ العاطفة كونتوقد 
الذي ويطلب الشعور أو صورتان    ً              مثال  تعطى عبارتان  .طلبان

ّ        تضمنته كل  عبارة  يطلب أو ) د٥( منهماأو صورة ولكل         
نوع العاطفة  يعطى أو )د٥(امان والدليل على كل منهشعور

نسبة أو ) د٥( ولكل منهماعلى كل نوع  ندلياليطلب و
اظ تدل على أو ألف ،)د٥( ةهما ولكل نسبإلى أبيات ينشعور

للعاطفة ولكل مصدران  أو) د٥( مشاعر محددة ولكل لفظ
  ).د ٥(منبع منابع الصدق ولكل منبعان من أو ) د٥(مصدر 

                 ً      ً      ً                   سؤال قد يكون سؤاال  واحدا  مركبا  من طلبين ولكل طلب  :العاطفة  -ج   ٢٠
طلب :    ًمثال ). د ٥(منهماطلبات ولكل  ةأو مركب من أربع )د ١٠(

) د٥(والدليل على كل منهما ) د٥( منهما ن ولكلياطفيشعورين ع
فيهما عنه  المعبرأو فكرتين والشعور تين أو عبارتين رأو صو

 ...... أو العكس

وفيه  )د١٠(سؤالين وهو األفضل لكل سؤال العاطفة كون وقد ت
الذي ويطلب الشعور أو صورتان  عبارتان   ً      مثال  تعطى  ،طلبان

ّ                 تضمنته كل  عبارة أو صورة و ان شعوريطلب أو ) د٥(لكل منهما         
ن دلياليطلب نوع العاطفة ويعطى أو  )د٥(اموالدليل على كل منه
هما ولكل إلى أبيات ينشعورنسبة أو ) د ٥( عليها ولكل منهما

) د ٥( اظ تدل على مشاعر محددة ولكل لفظأو ألف) د ٥( نسبة
 أو منبعان من منابع ) د ٥(مصدر فة ولكل للعاط أو  مصدران

  ).د ٥(منبع صدق ولكل ال

٢٠  
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  :البنية الفنية :     ًثانيا 

  العلمي
  الدرجة
٧٠  

  األدبي
  الدرجة
١٢٠  

 ) د٢٠( لكل سؤال سؤاالن   :تعبيريالسلوب األ  -أ 

 أو )د١٠(لكل طلب  ويمكن تقسيم كل سؤال إلى طلبين
 ن من البديع وانوع:    ًمثال  )د٥( طلب ألربع طلبات ولكل

أو أربعة رموز ) د٥( منهاالشاهد على كل منهما لكل 
 أو خبر وإنشاء والدليل لكل) د٥(منها والمقصود بها لكل 

أو أربع  )د١٠(منهما أو النمط والدليل لكل ) د٥(منها 
أو سمتان لمذهب النص ) د٥( طلبكلمات لحقل داللي لكل 

أو سمات التراكيب واأللفاظ والدليل لكل ) د١٠(منها لكل 
). د١٠(إيحاء لكل و ينيبتركلكل من أو إيحاء ) د٥(منها 

أو أثر استخدام األفعال أو المشتقات في المعنى مع الدليل 
  ).د١٠(ولكل منهما 

 درجتان   لكل سؤال ن سؤاال  :األسلوب التعبيري  -أ   ٤٠

أو ألربع طلبات ) ١٠(ويمكن تقسيم كل سؤال إلى طلبين لكل طلب
هما لكل الشاهد على كل من ن من البديع وانوع:    ًمثال  )د٥(ولكل طلب 

أو خبر ) د٥(منها أو أربعة رموز والمقصود بها لكل  ،)د٥(منها 
أو ) د١٠(منها أو النمط والدليل لكل ) د ٥(منها وإنشاء والدليل لكل 

أو سمتان لمذهب النص لكل ) د٥( طلب أربع كلمات لحقل داللي لكل
أو ) د٥(منها أو سمات التراكيب واأللفاظ والدليل لكل ) د١٠(منها 

أو أثر استخدام األفعال أو  )د١٠(إيحاء لكل  ينتركيبلكل من  اءإيح
  ).د١٠(المشتقات في المعنى مع الدليل ولكل منهما 

٤٠  

 طلب سؤال قد يكون بطلبين لكل :تصويريالسلوب األ  -ب 
 .)د١٠(

أو ) د٥(طلبات ولكل طلب  ةوقد يكون السؤال بأربع 
طلب ولكل   ع إلى طلبين زوتو) د١٠(سؤاالن لكل سؤال 

مشبه  –مشبه (تحليل صورة بيانية   - أسئلة :    ًمثال ) د ٥(
  .)د١٠(قيمتها ول) د٥(ولكل طلب ) به
الصفة التي تعبر عنها  وأالمعنى ) د١٠(تحديد صورة  
 ) د ٥(الرموز ودالالتها يعطى رمزان ولكل طلب  .)د١٠(

 يدـشرح التجس) د٥(نسبة ولكل  إلى معانيهاصورة  نسبة
أو تحويل كالم مجازي إلى ) د١٠( التشخيص، )د١٠(

  ..حقيقة أو العكس

  :األسلوب التصويري  -ب   ٢٠

  .)د٢٠(الن ولكل سؤال سؤا قد يكون 
 .)  د١٠(وقد يكون السؤال بطلبين ولكل طلب 

أسئلة تحليل :    ًمثال )  د٥(طلبات ولكل طلب  ةوقد يكون السؤال بأربع 
أو ) د٥(وقيمتها ) د١٠(وتسميتها ) د٥(صورة بيانية ولكل طلب 

أو ) د١٠(المعنى والصفة التي تعبر عنها ) د١٠(تحديد صورة 
صورة  نسبةأو )  د١٠ ( داللةل الرموز ودالالتها يعطى رمزان ولك

أو شرح التجسيد أو التشخيص ) د١٠(معنى إلى معانيها  ولكل 
تشبيه  ) د٥(استعارة تصريحية ) د٥(استعارة مكنية طلب أو ) د١٠(
  .أو تحويل كالم مجازي إلى حقيقة أو العكس ).د٥(ية كنا) د٥(

٢٠  
  
٢٠  

ويتعلق بالموسيقا  )د١٠(سؤال ب :الموسيقا الشعرية  -ج 
 تحديد.   ً مثال  ) د٥(طلبان لكل طلب  وله) الداخلية والقافية (

 .) د٥(لكل طلب يه والتمثيل علموسيقا الداخلية لل ردمص
من  تركيب بيت شعري )د٥(وأثرها ) د٥(نوع القافية 
  . )د١٠( كلمات متفرقة

وله طلبان لكل طلب  )د ١٠( بـ سؤال :الموسيقا الشعرية الداخلية  -ج   ١٠
لكل  لموسيقا الداخلية والتمثيل عليهل تحديد مصدر:    ًمثال ) د٥(

تركيب بيت . )د٥(لكل طلب  نوع القافية وأثرها .) د٥(طلب 
 ).د١٠(من كلمات متفرقة شعري 

ثالثي  تتقطيع بي:    ًمثال   :التقطيع / الموسيقا الشعرية الخارجية  - د 
ولتحديد ) د١٠(تسمية البحر لو )د٥(تفعيلة التفعيالت لكل 

تقطيع بيت رباعي التفعيالت .)د٥(القافية ضرب أو الأو عروض ال
ذا سمينا البحر فللبيت فإ). د١٠(ولتسمية البحر ) د٥(لكل تفعيلة 

ٍ ولكل  )٣ x د٥(الثالثي التفعيالت  رب أو لعروض أو الضامن     
عروض أو ) ٤ x د٥(و للبيت رباعي التفعيالت  ) د٥(القافية 
 ) د٥( قافية ) د٥(ضرب 

  

١٠  
  
  
  
٣٠  

  : قواعد اللغة :     ًثالثا 

  العلمي
  الدرجة
٧٠  

  األدبي
  الدرجة
١٢٠  

استنتاجي  سؤالين تطبيقي - ١ويتضمن  )د٥٠(وله  :نحوال
استخراج ظاهرة نحوية أو تعليل ظاهرة :    ًمثال  يأو تحويل

أو  يحوية أو تسمية أساليب نحوية أو سؤال نحوي تعليلن
أو  توكيد و تعجب أوذم أ /لمدح با اكلمة مخصوصجعل 

ويمكن أن يكون السؤال بسؤال واحد ...  نفي أو استفهام 
      ُ           وت وزع الد رجات طلبات ةبأربع

 تحويلي أو تطبيقي استنتاجي  :   ي ةنحوويتضمن ثالثة أسئلة   :النحو   ٢٥
استخراج ظاهرة نحوية أو تعليل ظاهرة نحوية :    ًمثال  ال طلبانلكل سؤو

           كلمة مخصوص جعل  سؤال نحوي تعليل أو أو تسمية أساليب نحوية أو
كون تويمكن أن ... أو نفي أو استفهام أو تعجب أو توكيد  ذم /  مدحبال

     ُ            وت وزع الد رجات  بسؤال واحد  األسئلة الثالثة 

٣٥  
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درجتان  ) د٥( ولكل حالةوجملة  أربع كلمات  :عراباإل -١
ال إلمحل وال تعطى درجة ا، للمحل، وثالث درجات للتسمية 

  . التسميةعند صحة 

لكل حالة ست كلمات وجملة، أو خمس كلمات وجملتان  :اإلعراب -٢  ٢٥
درجتان للمحل، وثالث درجات للتسمية، وال تعطى درجة ) د٥(

  . المحل إال عند صحة التسمية

٣٥  

:    ًمثال   )د٥(حد وله طلبان ولكل طلب او سؤال :صرفال -٣
ويمكن تركيب علل صرفية أو ف زيادة حرأرفي أو صميزان 

تضمن يعلى أن ....ميزان وأحرف زيادة :السؤال من طلبين
  .طلبات من نص المطالعة

 سؤال )  د ٥(طلبان ولكل طلب  لكل منهاثالثة أسئلة و :الصرف -٢  ١٠
 ....علل صرفية ل سؤا –زيادة  أحرفسؤال  –     صرفي  ميزان

  .تضمن طلبات من نص المطالعةيعلى أن 

٣٠  

:    ًمثال )  د٥(سؤال واحد وله طلبان ولكل طلب  : :مالءاإل -٤
  .على أن تتضمن طلبات من نص المطالعة... ظاهرة إمالئية

:    ًمثال )  د٥(ولكل طلب  )د١٠(ن لكل سؤال سؤاال : :اإلمالء -٣  ١٠
  .من نص المطالعة تضمن طلباتيعلى أن .....ظاهرة إمالئية 

  ....قد يكون سؤاال واحدا بأربع طلبات و 

٢٠  

  :التعبير اإلجباري :     ًرابعا 

  العلمي
  الدرجة
١٠٠  

  األدبي
  الدرجة
١٦٠  

 .مقدمة وخاتمة -١

 )ونصفها ألسلوب التعبير         العقلي   نصفها للمنهج( .أسلوب -٢

 .فكر -٣

 .شواهد -٤

شواهد  ةثالث فكر مع ثالثمناقشة الطالب  إلى يطلب   :مالحظة
 للطالب والشاهد الذي يقدم(شاهدين  فكرتين مع أو مناقشة

           ً       ال يعد شاهدا  ويأخذ  لالستفادة منه في مناقشة فكرة مطلوبة
ذا إذا كان المطلوب ثالث هفقط  ة مناقشة الفكرة فيهجالطالب در

  .)فكر

١٠  
٣٠  
٣٠  
٣٠  

 .مقدمة وخاتمة -١

 )ر ونصفها ألسلوب التعبي       العقلي  نصفها للمنهج (  .أسلوب -٢

 .فكر -٣

 .شواهد -٤

مع شاهدين )  د٦٠(ثالث فكر الطالب مناقشة  إلى يطلب   :مالحظة
الشاهد الذي يقدم للطالب (و شواهد  ةعبمع أر)  د٦٠( فكرأو أربع /

           ً              ال يعد شاهدا  ويأخذ الطالب لالستفادة منه في مناقشة فكرة مطلوبة 
  .)فقط  ة مناقشة الفكرة فيهجدر

٢٠  
٤٠  
٦٠  
٤٠  

  :ير االختياريالتعب :     ًخامسا 

  العلمي
  الدرجة
٦٠  

  األدبي
  الدرجة
٨٠  

 : الدراسة األدبية   -أ 

 .                       االستفادة من ممه دات النص  :المقدمة  -١

 :األسلوب  -٢

 :العرض -٣

 : الخاتمة  -٤

 - الفكرة العامة : من البنية الفكريةعناصر  بدراسة يكتفى  :   ًمثال 
أدوات التعبير  -سمات المعاني  -وظائف المعاني  -الرئيسة 

  .... كم على النص هو الخاتمة والح
 -العاطفة  :                                           يكتفى من التجربة الشعوري ة بدراسة عناصر منها

أثرها في وأدواتها  -تدرجها  -سماتها –مشاعرها  -بواعثها 
  .الخاتمة وهوالمتلقي 

: بكل عناصره         التعبيري  األسلوببدراسة : يكتفى من البنية الفنية
   والمحسناتاأللفاظ والتراكيب والنمط 

ّ        بكل  عناصره األسلوب التصويري أو الصور ومصادرها  وعن :  
  .وسماتها

  ) األلفاظ وتراكيب(دراسة عنصرين من األسلوب التعبيري أو  
  . من األسلوب التصويري عنصرو 

   الخاتمة وأثرها وهو -
النص المطلوب دراسته ال يتجاوز أربعة أبيات تتضح  :مالحظة 

  .ثة أبياتويمكن االكتفاء بثالفكرتان فيها 
  
  

  د٦٠
٥  
١٠  
٤٠  
٥  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :الدراسة األدبية  -أ 

          :المقدمة  -١

            :األسلوب  -٢

         :العرض -٣

       : الخاتمة  -٤

 –الفكرة العامة : من البنية الفكريةبدراسة عناصر يكتفى  :   ًمثال 
أدوات التعبير  - سمات المعاني  -وظائف المعاني  -  الرئيسة

  .... والحكم على النص هو الخاتمة 
 -العاطفة  :                                            يكتفى من التجربة الشعوري ة بدراسة عناصر منها

أدواتها وأثرها في  -تدرجها  -سماتها –مشاعرها  - بواعثها 
  .المتلقي وهو الخاتمة

:                                  بدراسة األسلوب التعبيري  بكل عناصره: يكتفى من البنية الفنية
  األلفاظ والتراكيب والنمط والمحسنات 

ّ        أو األسلوب التصويري بكل  عناصره   نوع الصور ومصادرها:                      
  .وسماتها

  ) األلفاظ وتراكيب(عنصرين من األسلوب التعبيري أو دراسة 
  .وعنصر من األسلوب التصويري  

   و أثرها وهو الخاتمة -
النص المطلوب دراسته ال يتجاوز أربعة أبيات تتضح  :مالحظة 

  .فيها فكرتان ويمكن االكتفاء بثالثة أبيات
  
  

  د٨٠
٥  
١٠  
٦٠  
٥  
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 :الدراسة اإلبداعية  -ب 

 :المقدمة  -١

 :األسلوب  -٢

 :العرض -٣

 : الخاتمة  -٤

   .طلبات ةطلبات النص اإلبداعي ال تتجاوز ثالث
 –أسباب  –آثار  –شرح  -تفسير –وصف ... ويفضل طلبان فقط

  ....مقترحات

  د٦٠
٥  
١٠  
٤٠  
٥  
  
  
  

 :الدراسة اإلبداعية  -ج 

 :المقدمة  -٥

 :األسلوب  -٦

 :العرض -٧

 : الخاتمة  -٨

  . بات النص اإلبداعي ال تتجاوز ثالثة طلباتطل
  –أسباب  –آثار  –شرح  -تفسير –وصف ... ويفضل طلبان فقط

  ....مقترحات

  د٨٠
٥  
١٠  
٦٠  
٥  
  

  - انتهت األسئلة  - 
  
  

ة 
 
لت إليها ورشة العمل اخلاص

 
ة مع مراعاة املالحظات التي توص

 
لت إليها ورشة العمل اخلاص

 
ة مع مراعاة املالحظات التي توص

 
لت إليها ورشة العمل اخلاص

 
ة مع مراعاة املالحظات التي توص

 
لت إليها ورشة العمل اخلاص

 
  مع مراعاة املالحظات التي توص

ّ
                        

ّ
                            

ّ
                        

ّ
                            

ّ
                        

ّ
                            

ّ
                        

ّ
                                  
ةببناء االختبارات التحصيببناء االختبارات التحصيببناء االختبارات التحصيببناء االختبارات التحصي

 
ةلي
 
ةلي
 
ةلي
 
 لي
ّ
   
ّ
   
ّ
   
ّ
            مممم٢٠١٣٢٠١٣٢٠١٣٢٠١٣////٢٢٢٢////٤٤٤٤- ٣٣٣٣بتاريخ بتاريخ بتاريخ بتاريخ           

 :النص �

           ً                                      يكون منتميا  إلى النصوص المعروضة في الكتاب أو مم ا أو أن              ّ                          أن ينتمي الن ص إلى وحدة من وحدات الكتاب - 

 .يماثلها في الغرض

 .أال ينتمي النصان الشعري والنثري إلى الوحدة ذاتها - 

 .                           شرح المفردات الص عبة إن وجدت - 

 .مناسبة للنص / نصالحرص على ذكر كلمة مفتاحية لل - 

 .عري     ِّص  الش              َّلغوي ة على الن                     ّأال تقتصر المهارات ال  - 

 . ورود النص النثري بعد النص الشعري مباشرة - 

 .والنثري ،النصين الشعريأحد المهارات اللغوية يتضمن سؤالين أحدهما مهارة معجمية يتناول  - 

 :              البنية الفكري ة �

 .يراعى فيها االنتقال من العام إلى الخاص - 

  .        ً                                 من سؤاال  يعبر فيه الطالب عن فهمه معنى بيتتتض - 

 .)           ً                ليس إلزامي ا  في ورقة االمتحان(المطلوب الموازنة به من النص                          سؤال الموازنة يحد د البيت  - 

 ...).     جزئي ة -           فكرة عام ة -        نص  نثريفهم  - فهم بيت - موازنة: (            ي كتفى بأسئلة - 

 .اء الرأيتي تطلب إبد                          ُ       َّاالبتعاد عن األسئلة التي ال ت قاس كال  - 

 .المقتبس من الكتابص                  ّ      َّسؤال القراءة يتعل ق بالن  - 

 :     عوري ة        ُّجربة الش       َّفي الت  �

 ٠بواعثها - سماتها –    ّ                    تجل يات العاطفة ووسائلها -                 المشاعر العاطفي ة: سؤال أو سؤاالن - 
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  :             البنية الفني ة �

  :األسلوب التعبيري 

 . أو سؤال بأربعة طلبات) د٢٠(يتناول سؤالين ولكل سؤال  - 

 

 :طرح أسئلة على النحو اآلتي - 

ماض، مضارع، أمر، (وسائل األداء  -             محس نات بديعي ة -) إنشائي خبري ،(أساليب  -ألفاظ وتراكيب - 

 ٠)رموز وإيحاءات  –     ّ  مشتق ات

 :          ّ     األسلوب الت صويري 

ّ               ّ    كل  شيء مر  مع الط الب، : سؤاالن لألدبي -       ٠)د٢٠(ولكل سؤال  )ب -أ(               ويتضم ن كل سؤال   

  ).د٢٠(وله  ٠)ب - أ(          ّ                                     تحديد الص ورة والقيمة الفن ي ة لها،ويتضمن كل سؤال  :االن للعلميسؤ -     

  :   َّ         الن حو والص رف �

 .للعلمي، وأربع كلمات وجملة لألدبيست كلمات وجملة، أو خمس كلمات وجملتان في اإلعراب  - 

 .                         االبتعاد عن األسئلة الحفظي ة - 

 :التعبير �

 :اآلتي  ُ                              ت وز ع درجات الشواهد في األدبي وفق - 

 ).د ١٥(الفكرة + الشاهد  - 

 .لحسن التوظيف) د ٥(الشاهد المطلوب توظيفه  - 

 :وفق اآلتي العلمي ُ                     ت وز ع درجات الشواهد في  - 

 ).د ١٢(الفكرة + الشاهد  - 

 .لحسن التوظيف) د ٦(الشاهد المطلوب توظيفه  - 

 

 : ترتيب ورقة االمتحان وفق اآلتي �

   .           عبير بنوعيه ت  ال  –              البنية الفنية   –  ة               البنية الفكري               –    المهارات اللغوية               
  

 انتهى النموذج


