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ةغة العربي  في الل   اختبار اإلمارات القياسي    

( 10،  8، 6، 4فوف )للص   بعي  اتاالختبار الت    

 

ة غة العربي  اطقين بالل  لبة الن  ة لدى الط  غة العربي  ر مهارات الل  قياس تطو  إلى  يهدف  معياري   إلكتروني    اختبار  ف االختبار: وص  
ّ  بنةاا االختبةار  سةةةةةنوية   10  8  6  4فوف: ق االختبةار للى طلبةة الصةةةةة  حةد،  يططب  المت  ة في دولةة اممةارات العربية   ا. وقةد ت

غةة يّ الل  ة لتعليّ وتقي  : المعةايير الوطنية  1ولةة االملحق ة في الةد  غةة العربية  يّ الل  ة لتعليّ وتقي  بةااللتمةاد للى المعةايير الوطنية  
 المعايير(.ة بولة ومؤشرات األداا الخاص  ة في الد  العربي  

 ن االختبار من ثالثة أقساّ رئيسة  هي:يتكو  

نفوجرافيك  إة اة أو غير خطي  ة أو نثري  ذي يشةم  قراا، نصةوم معلوماتي    وال  صمو ل: قراءة الن  القسم  اوو   •
من امجمولة من األسةئلة    أن يجيب لن  م  ن بعد قراا، الن  ة...إلخ(  ويطلب من الممتح  ي  ة  نشةر، جو  سةير، ذاتي  

فر، اوالمتو   يّ مهار، القراا،لبة للى معايير تقي    تقيس هذه األسةةةئلة مؤشةةةرات أداا الط  (دنوع اختيار من متعد  
 .1في الملحق 

د لقياس مهارات الطلبة ذي يشةم  مجمولة من أسئلة االختيار من متعد  وال    غة والمفرداتاني: بُنية الل  القسم  ال    •
ّ  ائع اسةتخدامها وفق المرحلة العمري  الشة   بالمفرداتدى معرفتهّ وكذلك م  ،النحو والصمرف واإلمءءفي   ة  وقد ت

 .وفائدتها للمحتوى األكاديمي    ةقافة المحلي  التأكد من مناسبة هذه المفردات للث  

  باسممتخدا  لوحة المفاتيف في ازاا الحاسممو    ة واحد،الكتابة  ويضةةّ هذا القسةةّ مهمة كتابي   الث:القسمم  ال    •
 ة لالختبار.% من الدرجة الكلي  30  القسّ . يشك  قنالي   إأو  أو تفسيري    وصفي    لكتابة نم  

ّ    اني  والث  األو   ينتضّ القسم األولى  الستين منفصلتين فييطجرى االختبار   قسّ الكتابة فقط. واألخرى تض

 

 دقيقة 100 الص فوفجميع    لءختبارالوقت المخص  
 دقيقة  50اني:   والث  األو   انالقسم

 دقيقة  50االكتابة(:  لثاالقسّ الث  
 غة والمفردات والكتابةالقراا، وبطنية الل   الص فوفجميع  محتوى االختبار

 (وسؤا  كتابي امقالي    داختيار من متعد   الص فوفجميع  نوع اوسئلة 
 سؤاالً  45 –  35 الص فوفجميع  سئلةعدد او

 وصفي   ابة نم  ةةكت ابع الر  الص ف    نوع الكتابة –قس  الكتابة 
 سردي   ابة نم  ةةكت ادس الس  الص ف   
 تفسيري   ابة نم  ةةكت امن الث  الص ف   
 قنالي  إ ابة نم  ةكت العاشر الص ف   
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 يممجاالت التقي  
 ةالمهارات الفرعي   ئيسةالمهارات الر  
 

 مهارة القراءة
 . واستيعابها ة فهم الّنصوص القرائيّ  ▪
ي الّنصوص القرائيّ  ▪

 . ةتحليل األفكار ف 

ي الّنصوص القرائيّ  ▪
  . ةتكامل األفكار ف 

ي الّنصوص القرائيّ تقيّ  ▪
 . ةيم األفكار ف 

 
 المفردات  
 وُبنية الّلغة  

 

 اكتساب المفردات واستخدامها.  ▪
 توظيف قواعد الّنحو والّّصف.  ▪

 اإلمالء.  ▪

 
 
 

 مهارة الكتابة 

كت    ▪ ّ  والّتنظيم. التر
ي الّنصوص الكتابّية.  ▪

 ترابط األفكار ف 

ي الّنصوص الكتابّية.  ▪
غة ف 

ّ
 توظيف قواعد الل

 تحرير الّنصوص الكتابّية.  ▪

ي كتابة الّنصوص   ▪
توظيف تقنيات الّّسد والحوار والحبكة ف 

 الّّسدّية. 

ي كتابة   ▪
ة والعنارص الّداعمة ف 

ّ
توظيف الشواهد واألدل

 . المعلوماتّيةالّنصوص 

 

 

 
 راسي  الد  الص ف  ة وفق ءمات المعياري  ممالع

 
ال  عءمة الط  
 ةم  المعياري

 ابعالر  الص ف  
4 

 ادسالس  الص ف  
6 

 امنال   الص ف  
8 

 العاشرالص ف  
10 

1600 -  2000    

 

1500 -  1575    
1400 -  1475 
1300 -  1375 
1200 -  1275 
1100 -  1175 
 وقعاتيلبي الت   1075  - 1000

 900  -975 
 وقعاتيلبي الت   875-  800

 وقعاتال يلبي الت  
 
 
 
 
 
 
 

700  - 775 
 وقعاتال يلبي الت   وقعاتيلبي الت   675 -  600
500  - 575 
 وقعاتال يلبي الت   وقعاتيلبي الت   475-  400
300  - 375 
ال يلبي  275-  200

 175 -  100 وقعاتالت  
 

 



  

 

8 من   سبتمبر 23تاريخ النشر:   صفحة : 3    

 

 

 : معايير ومؤشرات اوداء1الملحق 
 حد،:ة المت  ة في دولة اممارات العربي  غة العربي  يّ الل  ة لتعليّ وتقي  المعايير الوطني  

املجال 
ّئيسالرّ 

ّمؤشرات األداّءّيمقيّ معايير التّ 

1-
 

ءّة
قرا

 ال
ة ار

مه
ّ

ّريحةة والصّّمنيّّالّتمييز بين املعاني الضّّ .1 واستيعابهاة فهم الّنصوص القرائيّّ -1
 ة للكلمات من الّسياّقة واملجازيّّالّتمييز بين املعاني الحقيقيّّ .2

راكيب لمات والتّّتوظيف املعرفة بعالقات االشتقاق لتوضيح معاني الكّّ .3
 ةاللغويّّ

 تفسير املفردات والجمل من خالل الّسياق والقرائن .4

 املعلومات املطلوبة من الّنص بشكل صحيّحاستخراج  .5

ّاستخراج العالقات بين األحداث والبيانات الواردة في الّنصوص .6ّةتحليل األفكار في الّنصوص القرائيّّ -2
 وأثرهما  ّصّئيسة للنّّمان واملكان بالفكرة الرّّربط عالقة الزّّ .7

 خصيات واملعلومات الواردة في الّنصوصتحليل األحداث والّشّ .8

ومن خالل ردود أفعال شخصيات ّ ،من وجهة نظر الكاتب تحليل الّنّصّ .9
ّالّنّصّ

 لبناء فكرة جديدّة مة في الّنّصّدمج األفكار املقّدّ .10

ّةنظيميّّومالمحه التّّ تحليل عناصر الّنص املعلوماتّيّ .11ّةتكامل األفكار في الّنصوص القرائيّّ -3
 ةالفرعيّّ بط بين أفكار الّنّصّالرّّ .12

 منيّّرتيب الزّّالّنصوص وفق التّّتحليل  .13

 تيجة في الّنصوص بب والنّّاستنتاج عالقة الّسّ .14

 إجراء مقارنات ومقابالت ملحتوى الّنصوص .15

 اعمة من الّنصوصة الّدّاستخراج األدلّّ .16

ّاّتخاذ موقف ما باالعتماد على املعلومات واألفكار الواردة في الّنّصّ .17ّةتقييم األفكار في الّنصوص القرائيّّ -4
 املقروء استخالص حكم حول األفكار الواردة في الّنّصّ .18

ّتها ومناسبتها للموضوعومدى صّحّ ،ة املستخدمة في الّنّصّيم كفاية األدلّّتقيّّ .19
 

2-
 

ابة
كت

 ال
ة ار

مه
ّ

ّاستخدام لغة واضحة .20ّنظيمركيز والتّّالتّّ -5
اعمة مة واملفردات الّدّعلى مجموعة من املفردات )مفردة املقّدّ توزيع الّنّصّ .21

ّةبط بينها باستخدام املقاطع االنتقاليّّوالرّّ ،ومفردة الخاتمة(
ّوترابطها وضوح األفكار في الّنّصّ .22
ّدة(تحديد بؤرة في الكتابة )نقطة محّدّ .23
ّلألحداث أو املعلومات  تابع املنطقّيّالتّّ .24
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ّبط بين سلسلة من األحداث أو األفكاّرالرّّ .25ّةالّنصوص الكتابيّّترابط األفكار في  -6
 و أكثرأشابه واالختالف بين قضيتين أو موضوعين تحديد نقاط التّّ .26

27. ّ  يتها في تكوينهوبيان أهمّّ ،ربط األجزاء بالكّل 

ّللّنّصّّ وزمانّيّ تقديم سياق مكانّيّ .28

ّحيحة ة الّصّالّلغة العربيّّااللتزام بقواعد  .29ّةالقواعد وتحرير الّنصوص الكتابيّّ -7
 ةاملوضوع من األخطاء اإلمالئيّّ خلوّّ .30

ّحيح لعالمات الترقيماالستخدام الّصّ .31

ّامتالك مخزون واسع من املفردات واملصطلحات .32ّاملفردات واألساليّب -8
 ةنويع في املعاني واألساليب اإلنشائيّّالتّّ .33

ّاة توظيًفا صحيًحّتوظيف الّلغة املجازيّّ .34

رد والحوار والحبكة تقنيات الّسّتوظيف  -9
ّفي الّنصوص الّسردّية 

ّوصحيح كتابة تعليمات أو خطوات بتسلسل منطقّيّ .35
 وصف حوار أو حدث أو مشاعر بوضوح .36

37. ّ ّأو شخصيّّ عقد مقارنات بين أحداث   أو أفكارّ  ات 

ّنويع في األساليب املستخدمة في الكتابةالتّّ .38

ّّةواهد واألدلّّاستخدام الّشّ -10
اعمة في كتابة الّنصوص والعناصر الّدّ 

ّةاإلقناعيّّ

خصية املناسبة ة املناسبة أو الخبرات الّشّبالبيانات واألدلّّ تدعيم الّنّصّ .39
ّملوضوع الّنّصّ

ّتحديد االحتماالت املتوقع حدوثها في املستقبل نتيجة حدث معيّن .40
ّابقة بموضوع الكتابةربط املعرفة الّسّ  .41

3- 
يةّ 

وبن
ت 

ردا
ملف

ا
غّة

الل 
ّ

ّترتيب مجموعة من الكلمات في جملة ذات معنّى .42ّاكتساب املفردات واستخدامها -11
ّاللة على معنى الكلمةفي الّدّ اختيار البديل األدّقّ .43

ّرف واإلمالء(بنية الّلغة )الّنحو والصّّ -12
ّ

ّرفتوظيف قواعد الّنحو والصّّ .44
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 ة:غة العربي  في الل   اإلمارات القياسي  نة أسئلة من اختبار : عي  2الملحق 
 

ّ ّالص  ّابّعالرّ ّف 
ّةسميّ الجملةّاّلّالموضوع

ّّ لّةحيحاإلجابةّالص  األو  ّالخياّر
ّ ّّؤالّ:الس  ّ

ِةّاآلِتيَّّ
َ
ّالُجْمل ي

ّف 
ر
راغ ُّتناِسُبّالفر َتي

َّ
ّال
ر
ة حيحر ّالصَّ

ر
ة ّاإلجابر ِ

ِّةّ:ِاْخَتر
ِةّ. ودر ِةّالُتُ ّغاير ي

 __________ّف 

ّ
o ّْقُس ّالطَّ
o ّ ْقسر  الطَّ

o ّقْس  الطَّ

o ّْقِس  الطَّ

ّ
 

ّ ّالص  ّ ف  ّالعاش 
ّاسمّالفاعلّالموضوع

ّّ ابّعّحيحةاإلجابةّالص  الر  ّالخياّر
ّالسؤالّ:

عىلّصيغةّّ ّكلماتهّا ّّ:اسمّالفاعلواحدةّمنّالمجموعاتّاآلتيةّجميع
ّ

o ّ مّ ّ-ضامر  مّ ّّ-ّمحَتر ّّ-مستخدر ّشغوف 
o  ّبيع ّّّ–ّمر ّّ-ّّمستمِتعّ ّّ–ّرابط   مستشار 

o ّ ّّّ-ّجالس ّّ–ّقاض  ط  ّيّّ–مربر ي
 مقض 

o ّ رّ ّ–ّراحم  مكتِملّ ّّ-ّطاهرّ ّ–ّمخدِّ

ّ
 

ّ ّالص  ّابّعالرّ ّف 
ّةالجملةّالفعليّ ّالموضوع

ّّ ّّحيحةاإلجابةّالص  ي
ان  الث  ّالخياّر

ّ ّؤالّ:الس 
ًةّ: ُّمفيدر

ً
ة ِّفْعِليَّ

ً
ة
َ
ُّجْمل لر

ِّ
ك ِةِّلُتشر ِلماِتّاآلِتير

َ
ك
ْ
ِّلل حيحر ّالصَّ تيبر ْ ّالَت  ِ

ّاْخَتر
مّ 
ُ
ّ)األ

َ
ّ،ّل
َ
ّْيل

ر
،ّأِل ريض  ْت،ّمر ِهرر هاّ(ها،ّسر ّاْبنر ّنَّ

ّ
o ّا

ُ ْ
ّاّمّ أل هر

َ
ْيل
َ
ْتّل ِهرر ّّ؛سر

ر
ّ.ّنَّّأِل ريض  مر هّا ّاْبنر

o ّ
ُ ْ
ِتّاأل ِهرر نَّّسر

ر
ها؛ّأل

َ
ْيل
َ
ّل ّ.ّم  ريض  مر هّا  اْبنر
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o ّ
ر
ّّنَّّأِل

ُ ْ
ِتّاأل ِهرر ،ّسر ريض  مر هّا هاّ.اْبنر

َ
ْيل
َ
ّل  م 

o ّ ريض مر ّّ؛اْبُنهّا
ر
ّأِل

ُ ْ
ّاأل هاّ.ّمَّّنَّ

َ
ْيل
َ
ْتّل ِهرر  سر

 

 

 

 

ّ ّالص  ّّفر ّالعاش 
ّالستثناّءّالموضوع

ّّ ّّحيحةاإلجابةّالص  ي
ان  الث  ّالخياّر

ّ ّؤالّ:الس 
ّالجملةّاآلتيةّ: ي

ّتناسبّالفراغّف  َتي
ّ
حيحةّال ّاخَتّاإلجابةّالص 

 ّ ّلجنةّالعملّالتطوعي ي
البّف  مّبإحصاءّعددّالط 

ّ
همّّ،قامّالمعل

ّ
ّكل ين ًبا،ّّّ،فوجدهمّحاض  ّكانّمتغي  واحًدا ّطالًبّا لكن 

ّفنقولّ:
ّ

o .ّ ّطالب 
 
ّإّل حض  ّمّا

o .ّّطالًبا
 
البّاليومّإّل ّالط   حض 

o .ّّطالًبا
 
البّاليومّإّل ّالط  حض   مّا

o .ّ ّطالب 
 
البّاليومّإّل ّالط   لمّيحض 

 

 

ّ ّالص  ّامنالثّ ّف 
ّكانّّوّالموضوع ّخواتهّاأجملة

ّّ الّثّحيحةاإلجابةّالص  الث  ّالخياّر
ّ ّؤالّ:الس 

ّالجملةّاآلتيةّ: ي
ّتناسبّالفراغّف  َتي

ّ
حيحةّال ّاخَتّاإلجابةّالص 

ّلّتنفدّ. َتي
ّ
تهّال ّحكاياتّجد  ّكانّ__________ّيحب 

ّ
o ّي  عىلي

o َّّ  عىلي

o ّي
 عىلي

o ّا  عليًّ

 

ّ ّالص  ّّف  ّالعاش 
ّالخمسةّاألفعالّّّالموضوع

ّّ لّحيحةاإلجابةّالص  األو  ّالخياّر
ّ ّؤالّ:الس 

ّتناسبّ َتي
ّ
حيحةّال ّالجملةّاآلتيةّ:اخَتّاإلجابةّالص  ي

ّالفراغّف 
وعّلنّ__________ّجهًدّ المش  ّسبيلّإنجازهّ.مهندسّا ي

ّاّف 
ّ

o خرّا ّيد 
o ّ  يدخرر

o خروا  يد 
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o يدخراّن 

 

 

 

 

ّ ّالص  ّّف  ّالعاش 
ّوأخواتهّاّجملةّإنّ ّالموضوع

ّّ لّحيحةاإلجابةّالص  األو  ّالخياّر
ّ ّؤالّ:الس 

ّالجملةّ ي
ّتناسبّالفراغّف  َتي

ّ
حيحةّال ّاآلتيةّ:اخَتّاإلجابةّالص 

.ّ لكر ّأنّأروي  هّا ي
ّكانتّمثُلّهذهّالحكايِةّ____________ّمت  

o  ّّتستحق
o ّ

ُ
ة  ُمستحق 

o َّّتستحق 

o  ّة
 ُمستحق 

 

 

ّ ّالص  ّابّعالرّ ّف 
ّةالجملةّالفعليّ ّالموضوع

ّّ ابّعّحيحةاإلجابةّالص  الر  ّالخياّر
ّ ّؤالّ:الس 

ّْ ّالَتَّ ِ
ّاْخَتر

ِّ
ك ِةِّلُتشر ِلماِتّاآلِتير

َ
ك
ْ
ِّلل حيحر ّالصَّ ّتيبر ًةّ:لر ُّمفيدر

ً
ة ِّفْعِليَّ

ً
ة
َ
ُّجْمل

ّ ّرّرجرّ)شر ّّ–ةر
ر
ّّّ–هّانَّّأِل

ْ
ّّّ–غاِفّال

 
ِّّحّأ ّّ–ِمْنّّ–ب 

ْ
ّحرّمّرال

ِّ
ّّ-ِةّيَّّل

ر ْ
ّجاِرّ(ْشّاأل

ّ
o ّ

ر
مِّنَّّأِل ّهّا

ر ْ
ّاأل ّْشّنر

ْ
ّحرّمّرجاِرّال

ِّ
ّّةِّيَّّل

 
ِّحّأ ّشر ّرّرجرّب 

ْ
ّال ّغاِفّ.ةر

o ّ ّرّرجرّشر
ْ
ّال ّةر

 
ِّحّغاِفّأ ّّ؛ب 

ر
مِّنَّّأِل ّهّا

ر ْ
ّاأل ّْشّنر

ْ
ّحرّمّرجاِرّال

ِّ
 ّ.ةِّيَّّل

o ِّّم
ر ْ
ّاأل ّْشّنر

ْ
ّحرّمّرجاِرّال

ِّ
ّّةِّيَّّل

 
ِّحّأ ّشر ّّ؛ةّررّرجرّب 

ر ر
ّنَّّأل

ْ
ال  ّ.غاُفّهّا

o ّ
 
ِّحّأ ّشر ّرّرجرّب 

ْ
ّال ّّ؛غاِفّةر

ر
مِّنَّّأِل ّهّا

ر ْ
ّاأل ّْشّنر

ْ
ّحرّمّرجاِرّال

ِّ
 ّ.ةِّيَّّل

 

 

ّ ّالص  ّّف  ّادّسالس 
ّةالجملةّالفعليّ ّالموضوع

ّّاإلجابةّالصحيحةّ ي
الثان  ّالخياّر

ّ ّؤالّ:الس 
ّالفعليّ ِّلّحوّ 

ر
ّاآّلالجملة

ر
ّ:تة ة  ّاسمي  ّإىلّجملة 

ر
ّية

ّالمكرماِتّ. ي
ّيسموّويرَفّطالُبّالعلِمّف 

ّ
o .ّّالمكرماِتّطالُبّالعلِم ي

ّيسموّويرَفّف 
o .ّّالمكرماِت ي

ويرَفّف   طالُبّالعلِمّيسمّو

o .ّّالمكرماِتّيسموّويرَفّطالُبّالعلِم ي
 ف 

o .ّويرَف ّالمكرماِتّطالُبّالعلِمّيسمّو ي
 ف 
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