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Subject

المادة اللغة العربية

 Notes skill

Grade المهارة  مالحظات 

الصف

Stream

المسار العام 

Number of Questions

عدد األسئلة

Type of Questions MCQs

طبيعة األسئلة اختيار من متعدد

Marks per Question

الدرجات لكل سؤال

Maximum Overall Grade*

*العالمة القصوى الممكنة

Exam Duration

مدة االمتحان

Mode of Implementation

طريقة التطبيق

*

*

**

**

***

***

***

2 .، وطبيعة الصراع وتطور الحبكة(الرواية)يبين أثر اإلطار الزماني واملكاني في بنية العمل األدبي ا من خالل نص روائي قصير من رواية  م أداء الطلبة مهاريًّ .يبين النتائج املترتبة على تصرف شخصية من الشخصيات (أحالم ليبل السعيدة )ُيقيَّ
25

1 ا  ا ادبيًّ .مبينا فكرة النص وعناصره الفنية األخرى (الرواية)يحلل نصًّ ا من خالل نص روائي قصير من رواية  م أداء الطلبة مهاريًّ يعين الحدث الرئيس في املقتطف الروائي (أحالم ليبل السعيدة )ُيقيَّ

Question** Learning Outcome***

المهارات والمالحظات

**السؤال ***ناتج التعلم

السادس

4 .يحدد الغرض من الجمل سواء أكان مباشرا أو غير مباشر ا من خالل نص روائي قصير من رواية  م أداء الطلبة مهاريًّ يبين الغرض البالغي من األسلوب اإلنشائي (أحالم ليبل السعيدة )ُيقيَّ
5

3 .يفسر اللغة املجازية، واملعاني الداللية للكلمات والعبارات املستخدمة في النص األدبي معلال استخدام الكاتب هذه اللغة ا من خالل نص روائي قصير من رواية  م أداء الطلبة مهاريًّ يستنتج داللة كلمة معينة (أحالم ليبل السعيدة )ُيقيَّ

.يقرأ النص املعلوماتي بعمق وشمولية،ويحدد الفكرة املركزية، والفكر الرئيسة، ويستنتج العالقات ضمن النص الواحد وبين النصوص املختلفة6 ا من خالل نص معلوماتي خارجي م أداء الطلبة مهاريًّ ُيقيَّ .  يستنتج الفكرة املحورية للنص املعلوماتي
120 minutes

5 .يفسر املفردات الجديدة من خالل سياقاتها املختلفة ا من خالل نص روائي قصير من رواية  م أداء الطلبة مهاريًّ . يتعرف جمع كلمة معينة من املقتطف الروائي (أحالم ليبل السعيدة )ُيقيَّ
100

يحلل عناصر النص واختيار الكاتب للكلمات ويقيم الطرائق التي تساهم فيها تراكيب الجمل في بناء النص وأساليب عرض وجهة النظر، أو طريقة كتابة النص وطباعته8 ا من خالل نص معلوماتي خارجي م أداء الطلبة مهاريًّ ُيقيَّ . يحلل القيمة املتضمنة في عبارة من النص املعلوماتي

.يقرأ النص املعلوماتي بعمق وشمولية،ويحدد الفكرة املركزية، والفكر الرئيسة، ويستنتج العالقات ضمن النص الواحد وبين النصوص املختلفة7 ا من خالل نص معلوماتي خارجي م أداء الطلبة مهاريًّ ُيقيَّ يحدد الفكرة الرئيسة في فقرة معينة
SwiftAssess

.يقرأ النص املعلوماتي بعمق وشمولية،ويحدد الفكرة املركزية، والفكر الرئيسة، ويستنتج العالقات ضمن النص الواحد وبين النصوص املختلفة11 ا من خالل نص معلوماتي خارجي م أداء الطلبة مهاريًّ ُيقيَّ . يطبق معلومة واردة في النص املعلوماتي

يحلل عناصر النص واختيار الكاتب للكلمات ويقيم الطرائق التي تساهم فيها تراكيب الجمل في بناء النص وأساليب عرض وجهة النظر، أو طريقة كتابة النص وطباعته9 ا من خالل نص معلوماتي خارجي م أداء الطلبة مهاريًّ ُيقيَّ .يعين الدليل الوارد في النص على فكرة معينة

.يقرأ النص املعلوماتي بعمق وشمولية،ويحدد الفكرة املركزية، والفكر الرئيسة، ويستنتج العالقات ضمن النص الواحد وبين النصوص املختلفة10 ا من خالل نص معلوماتي خارجي م أداء الطلبة مهاريًّ ُيقيَّ . يقارن بين معلومات واردة في النص املعلوماتي

14 يتعرف تركيب العطف، ويوظفه في كتاباته ا من خالل نص معلوماتي خارجي م أداء الطلبة مهاريًّ ُيقيَّ . يميز تركيب العطف من غيره من التراكيب

.يقرأ النص املعلوماتي بعمق وشمولية،ويحدد الفكرة املركزية، والفكر الرئيسة، ويستنتج العالقات ضمن النص الواحد وبين النصوص املختلفة12 ا من خالل نص معلوماتي خارجي م أداء الطلبة مهاريًّ ُيقيَّ . يحدد الفقرة التي وردت فيها فكرة معينة من أفكار النص

.يقرأ النص املعلوماتي بعمق وشمولية،ويحدد الفكرة املركزية، والفكر الرئيسة، ويستنتج العالقات ضمن النص الواحد وبين النصوص املختلفة13 ا من خالل نص معلوماتي خارجي م أداء الطلبة مهاريًّ ُيقيَّ . يحدد معلومة واردة في النص املعلوماتي

17 .يحلل األثر الذي تتركه سمات الشخصيات الشجاعة مثل الصدق والوفاء على سير خط الحبكة والحل ا من خالل نص روائي طويل من رواية  م أداء الطلبة مهاريًّ افع شخصية محددة في املقتطف الروائي (أحالم ليبل السعيدة )ُيقيَّ .يفسر دو

.يقرأ النص املعلوماتي بعمق وشمولية،ويحدد الفكرة املركزية، والفكر الرئيسة، ويستنتج العالقات ضمن النص الواحد وبين النصوص املختلفة15 ا من خالل نص معلوماتي خارجي م أداء الطلبة مهاريًّ ُيقيَّ . يذكر معلومة واردة في النص املعلوماتي

16 ا  ا ادبيًّ .مبينا فكرة النص وعناصره الفنية األخرى (الرواية)يحلل نصًّ ا من خالل نص روائي طويل من رواية  م أداء الطلبة مهاريًّ . يعين الحدث الرئيس في املقتطف الروائي (أحالم ليبل السعيدة )ُيقيَّ

20 ا  ا ادبيًّ .مبينا فكرة النص وعناصره الفنية األخرى (الرواية)يحلل نصًّ ا من خالل نص روائي طويل من رواية  م أداء الطلبة مهاريًّ .يحدد العبارة الدالة على صفة من صفات الشخصية (أحالم ليبل السعيدة )ُيقيَّ

18 ا  ا ادبيًّ .مبينا فكرة النص وعناصره الفنية األخرى (الرواية)يحلل نصًّ ا من خالل نص روائي طويل من رواية  م أداء الطلبة مهاريًّ . املغزى في  املقتطف الروائي/ يستنتج الرسالة املضمنة (أحالم ليبل السعيدة )ُيقيَّ

19 .، وطبيعة الصراع وتطور الحبكة(الرواية)يبين أثر اإلطار الزماني واملكاني في بنية العمل األدبي ا من خالل نص روائي طويل من رواية  م أداء الطلبة مهاريًّ . يحدد أفعال الشخصية في املقتطف الروائي (أحالم ليبل السعيدة )ُيقيَّ

23 .يحلل األثر الذي تتركه سمات الشخصيات الشجاعة مثل الصدق والوفاء على سير خط الحبكة والحل ا من خالل نص روائي طويل من رواية  م أداء الطلبة مهاريًّ .يصف العالقة بين شخصيات املقتطف الروائي (أحالم ليبل السعيدة )ُيقيَّ

21 .يحلل األثر الذي تتركه سمات الشخصيات الشجاعة مثل الصدق والوفاء على سير خط الحبكة والحل ا من خالل نص روائي طويل من رواية  م أداء الطلبة مهاريًّ .يصف مشاعر  شخصية محددة من شخصيات املقتطف الروائي (أحالم ليبل السعيدة )ُيقيَّ

22 .، وطبيعة الصراع وتطور الحبكة(الرواية)يبين أثر اإلطار الزماني واملكاني في بنية العمل األدبي ا من خالل نص روائي طويل من رواية  م أداء الطلبة مهاريًّ .يمييز  رأي شخصية محددة من شخصيات املقتطف الروائي (أحالم ليبل السعيدة )ُيقيَّ

24 .يفسر اللغة املجازية، واملعاني الداللية للكلمات والعبارات املستخدمة في النص األدبي معلال استخدام الكاتب هذه اللغة ا من خالل نص روائي طويل من رواية  م أداء الطلبة مهاريًّ يحدد املعنى السياقي لكلمة معينة  (أحالم ليبل السعيدة )ُيقيَّ

25 يتعرف التركيب النعتي ويوظفه في كتاباته ا من خالل نص روائي طويل من رواية  م أداء الطلبة مهاريًّ . يميز التركيب النعتي من غيره من التراكيب  (أحالم ليبل السعيدة )ُيقيَّ

ي  
ي قصبر:  نصوص 3يختبر الطالب ف 

ي طويل- نص روائ 
ي - نص روائ 

نص معلومائ 

As it appears in the textbook/LMS/SoW.

ي كتاب الطالب و
.  و الخطة الفصليةLMS كما وردت ف 

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 بب 


