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Subject

المادة اللغة العربية  Notes skill

المهارة  مالحظات 
Grade

الصف
ا بًلغية متنوعة لألسلوب الخبري واإلنشائي . أن ينتج جمًلا تتضمن أغراضا

Stream

المسار عام
. أن يعلل استخدام اللغة املجازية واملعاني الداللية للكلمات والعبارات املستخدمة 

Number of Questions

عدد األسئلة
ا الفكر الرئيسة والجزيئة  . يحدد املعنى اإلجمالي للنص األدبي موضحا

Type of Questions MCQs

طبيعة األسئلة اختيار من متعدد
ا الفكر الرئيسة والجزيئة  . يحدد املعنى اإلجمالي للنص األدبي موضحا

Marks per Question

الدرجات لكل سؤال
ا الدالالت اإليحائية واملجازية فيه . يفسر كلمات النص الشعري مستنتجا

Maximum Overall Grade*

*العالمة القصوى الممكنة
. يحدد الفكر الرئيسة في النص من خًلل التفاصيل واألدلة الداعمة واملعلومات الصريحة والضمنية

Exam Duration

مدة االمتحان
. يحدد الفكر الرئيسة في النص من خًلل التفاصيل واألدلة الداعمة واملعلومات الصريحة والضمنية

Mode of Implementation

طريقة التطبيق
. يحدد الفكر الرئيسة في النص من خًلل التفاصيل واألدلة الداعمة واملعلومات الصريحة والضمنية

. يحدد الفكر الرئيسة في النص من خًلل التفاصيل واألدلة الداعمة واملعلومات الصريحة والضمنية

. يحدد الفكر الرئيسة في النص من خًلل التفاصيل واألدلة الداعمة واملعلومات الصريحة والضمنية

  يعلل املتعلم استخدام اللغة املجازية واملعاني الداللية للكلمات والعبارات املستخدمة في النص األدبي، واصفا كيف تؤثر هذه اللغة على النص

يفسر املتعلم الكلمات مستعينا بمرادفاتها و أضدادها و إيقاعها الصوتي و يوظفها في سياقات تفسر معناها

. يحدد الفكر الرئيسة في النص من خًلل التفاصيل واألدلة الداعمة واملعلومات الصريحة والضمنية

. يحدد الفكر الرئيسة في النص من خًلل التفاصيل واألدلة الداعمة واملعلومات الصريحة والضمنية

يتعرف املتعلم الفعل املبني للمعلوم و املبني للمجهول، و نائب الفاعل و يعربهما و يوظفهما توظيفا صحيحا

ا فكرته  ا إلى عناصره الفنية موضحا ا نثريا . أن يحلل نصا

ا فكرته  ا إلى عناصره الفنية موضحا ا نثريا . أن يحلل نصا

ا فكرته  ا إلى عناصره الفنية موضحا ا نثريا . أن يحلل نصا

ا فكرته  ا إلى عناصره الفنية موضحا ا نثريا . أن يحلل نصا

يفسر املتعلم الكلمات مستعينا بمرادفاتها و أضدادها و إيقاعها الصوتي و يوظفها في سياقات تفسر معناها

ا ألنواعها وأغراضها وتنسيقها وقالبها . يميز النصوص وفقا

ا فكرته  ا إلى عناصره الفنية موضحا ا نثريا . أن يحلل نصا

يتعرف املتعلم األغراض البًلغية لألسلوب الخبري

ا فكرته  ا إلى عناصره الفنية موضحا ا نثريا . أن يحلل نصا

يتعرف املتعلم الفعل املبني للمعلوم و املبني للمجهول، و نائب الفاعل و يعربهما و يوظفهما توظيفا صحيحا

*

*

**

**

***

***

As it appears in the textbook/LMS/SoW.

ي كتاب الطالب و
.  و الخطة الفصليةLMS كما وردت ف 

ي ا من خالل الّنص الرسدي الخارج  وة اللغوية وظيفيًّ ة والثر حوية والبالغيَّ قاس المهارات النَّ
ُ
. ت . يحدد األسلوب ويبي   الغرض منه

Best 20 answers out of 25 will count. 

Example: 14 correct answers yield a grade of 70/100, while 20 and 23 correct answers yield a (full) grade of 100/100 each.
.25 إجابة من 20تحتسب أفضل 

.100/100 إجابة صحيحة تعطي العالمة الكاملة أي 23 أو 20 بينما 70/100 إجابة صحيحة تعطي عالمة 14: مثال

Questions might appear in a different order in the actual exam.

ي االمتحان الفعلي
تيب مختلف ف  .قد تظهر األسئلة بثر

24 ي  ا من خالل نص رسدي خارج  م أداء الطلبة مهاريًّ ي القصة (قصة )ُيقيَّ
. يحدد مواقف الشخصيات المساندة ف 

25 ي للمجهول ي. يصيغ الفعل المبن  ا من خالل الّنص الرسدي الخارج  وة اللغوية وظيفيًّ ة والثر حوية والبالغيَّ قاس المهارات النَّ
ُ
. ت

23

18 ي  ا من خالل نص رسدي خارج  م أداء الطلبة مهاريًّ ي القصة (قصة )ُيقيَّ
ي منها الشخصية الرئيسة ف 

ي تعان  . يحدد المشكلة النر

19 ي  ا من خالل نص رسدي خارج  م أداء الطلبة مهاريًّ ي القصة (قصة )ُيقيَّ
يحلل أقوال الشخصية ف 

ي  ا من خالل نص رسدي خارج  م أداء الطلبة مهاريًّ ي قصته (قصة )ُيقيَّ
ي ضمنها الكاتب ف  . يحدد الرسالة النر

20 ي  ا من خالل نص رسدي خارج  م أداء الطلبة مهاريًّ ي لمفردة (قصة )ُيقيَّ
. يحدد المعن  السيافر

21 ي . يحدد نوع النص وفق الغرض ا من خالل نص رسدي خارج  م أداء الطلبة مهاريًّ  (قصة )ُيقيَّ

22

16 ي  ا من خالل نص رسدي خارج  م أداء الطلبة مهاريًّ ي القصة بناًء عل أفعالها (قصة )ُيقيَّ
. يصف الشخصية الرئيسة ف 

17 ي لم يستخدمها ي استخدمها الكاتب والنر  التقنيات الفنية النر
ي . يمث   ا من خالل نص رسدي خارج  م أداء الطلبة مهاريًّ  (قصة )ُيقيَّ

14 ي  ي خارج 
ا من خالل نص معلومانر يقيم أداء الطلبة مهاريًّ ي النص

. يحلل بعض األفكار الفرعية ف 

15 ي للمعلوم . يحدد صيغة الفعل المبن 

12 ي  ي خارج 
ا من خالل نص معلومانر يقيم أداء الطلبة مهاريًّ يحدد مفرد لجمع

13 ي  ي خارج 
ا من خالل نص معلومانر يقيم أداء الطلبة مهاريًّ . يحدد المعلومة غث  المتعلقة بالفكرة

ي ا من خالل الّنص الرسدي الخارج  وة اللغوية وظيفيًّ ة والثر حوية والبالغيَّ قاس المهارات النَّ ُُ . 

10 ي  ي خارج 
ا من خالل نص معلومانر يقيم أداء الطلبة مهاريًّ ي النص

ي لم ترد ف  . يحدد الفكرة النر

11 ه . يحدد التعبث  المجازي ويمث  

8 . يعلل بعض أفكار النص

9 . يعلل بعض أفكار النص

ي  ي خارج 
ا من خالل نص معلومانر يقيم أداء الطلبة مهاريًّ

ي  ي خارج 
ا من خالل نص معلومانر يقيم أداء الطلبة مهاريًّ

ي  ي خارج 
ا من خالل نص معلومانر يقيم أداء الطلبة مهاريًّ

1 ا من خالل الّنص الشعري وة اللغوية وظيفيًّ ة والثر حوية والبالغيَّ قاس المهارات النَّ
ُ
.  ت . يحدد نوع األسلوب الغالب عل النص الشعري

2 ي  ا من خالل نص شعري خارج  ح معن  الصورة الشعرية يقيم أداء الطلبة مهاريًّ . يرسر
25

Question**

6 ي
.يحدد الفكرة المحورية للنص المعلومانر

120 minutes

7 ي  ي خارج 
ا من خالل نص معلومانر يقيم أداء الطلبة مهاريًّ . يعلل بعض أفكار النص

SwiftAssess

ي  ي خارج 
ا من خالل نص معلومانر  يقيم أداء الطلبة مهاريًّ

Learning Outcome***
المهارات والمالحظات

**السؤال ***ناتج التعلم

5 ي  ا من خالل نص شعري خارج  . يحدد مشاعر الشاعر وصفاته يقيم أداء الطلبة مهاريًّ
100

4 ي  ا من خالل نص شعري خارج  . يحدد البيت المعث  عن فكرة معينة يقيم أداء الطلبة مهاريًّ
5

السابع 

3 ي  ا من خالل نص شعري خارج  ي بيٍت محدد يقيم أداء الطلبة مهاريًّ
ح الصورة الجمالية ف  .يرسر


