
 المحاور الرئيسة المتحان القبول في مادة اللغة العربية

 
 العين ، الذيد ، الظفرة

 

 

باال تحععععععالةدعععععععة  يععععععح ن ة  يصعععععع ري ةةال تحععععععا ة  خ  عععععععةةة  ر غ عععععع  يخضععععععبة     عععععع ة

ة  تا   ة:ة  يجاالت تححيحة صت  همةةدعة

 وتشمل المواضيع اآلتية :  فهم المقروء والمعرفة اللغويةأوال:ة

 مالحظات التفصيل  المجال

فهم  أ

 المقروء

 أنواع النصوص
 نص سردي/قصصي 

 نص معلوماتي/إخباري 

 إرشادي/نص إقناعي  

  سيتم اختيار نص واحد
  لالمتحان

 مستويات الفهم

 المستوى الحرفي الداللي 

 المستوى الموضعي  

 المستوى الشمولي 

  المستوى التفسيري )النقد
 والتقييم(

  :100طول كل نص-
 كلمة. 250

  مجاالت النصوص من
 مختلفة.

  تعالج األسئلة حول
النصوص جميع مستويات 

 الفهم.

المعرفة  ب

 اللغوية

لمواضيع )ا

 (اللغوية

 أنواع المواضيع اللغوية

 األفعال 

 األسماء 

 الحروف والظروف 

 أنواع الجمل 

 وظائف نحوية ...... 

  التأكيد على النواحي
 الوظيفية التطبيقية.

 

 

 والمعرفة اللغوية. قائمة مجالَي فهم المقروء 2

  -في مجال فهم المقروء أ. 

  :المستوى الحرفي الداللي

 .فهم كلمة، تعبير أو جملة من خالل السياق 

 .العثور على معلومات مصّرح بها في النص 
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 : المستوى الموضعي

 .فهم عالقات مصّرح بها ضمن الفقرة 

 .معرفة الضمير العائد وكلمات الربط 

  الفقرة.استخالص نتائج ضمن 

 .فهم عالقات غير مصّرح بها ضمن الفقرة 

 

 

 : المستوى الشمولي

 .تحديد الفكرة المركزية للنص 

 .فهم عالقات منطقية بين أجزاء النص:  سبب ونتيجة، مقارنة، تسلسل، مشكلة وحّل 

 .تحديد قصد الكاتب 

 

 

 :المستوى التفسيري /  نقد وتقييم  

 .التمييز بين الحقائق والمواقف 

 بين النص والمعرفة السابقة في الموضوع نفسه مع التعليل. الربط 

 ...تقييم ونقد األبعاد المختلفة في النص: األفكار، القيم، الشخصيات 

 .تنبّؤ/ طرح فرضيات في أعقاب النص 

 .تحديد نوع النص مع التعليل 

 .إبداء رأي مع التعليل 

 .فهم المغزى/ العبرة الشخصية من النص 

 استعارات محسنات بديعية  ..... :  تشخيص، تشبيه...معرفة وسائل بالغية 
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  -المواضيع اللغوية  . ثانيا: 

 أقسام الفعل من حيث:  - األفعال

 )الزمن )ماِض، مضارع، أمر 

 صحيح، معتّل( للفعل نوع األحرف( 

 مجّرد، مزيد(  عدد األحرف( 

 )الصيغة )مبني للمعلوم، مبني للمجهول 

 

 االسم من حيث:  - األسماء

 )النوع )محسوس، غير محسوس 

 )العدد )مفرد، مثنى، جمع 

 ،مؤنّث( الجنس )مذّكر 

  من أنواع المعارف: المحلّى)التعريف والتنكير 

 (قضايا إمالئية "أل" التعريف، العلم، الضمير، اسم اإلشارة االسم الموصول...-بِـ 

  الحروف والظروف

  العطف، حروف النفي...من الحروف: حروف الجّر، حروف االستفهام، حروف 

 ...من الظروف: بعد، قبل، فوق، تحت 

 أنواع الجمل

 الجملة المثبتة 

 الجملة المنفية 

 الجملة االستفهامية 

 الجملة اإلسمية والفعلية وعناصرها 

 الجملة التعجبية 
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 وظائف نحوية

 الفاعل 

 المفعول به 

 النعت 

 العطف 

 المبتدأ 

 خبر المبتدأ 

  االفعال الناسخة 

  المفعول فيه  –المفعول له  –المفعول المطلق  –المفاعيل 

  الحال 

 ........  التمييز 

فيييييي ليييييذا الجيييييلء مييييين االمتحيييييان  لييييي  ال اليييييب مرا ييييياة  :المهااااااكتاالة ا  ااااا ا: ثالثاااااا

 مايلي :

 االلتزام بفكرة الموضوع. -أ

 الترابط والتسلسل المنطقي لألفكار وشمولية األفكار المطلوبة. -ب

 قصة .....إلخ (. –مراعاة العناصر الفنية للموضوع ) مقال  -ت

 صحة األسلوب والسالمة اللغوية.  -ث

 توظيف عالمات الترقيم. -ج

 التنظيم والتفقير. -ح

  استخدام أدوات الربط المناسبة. -خ



 المحاور الرئيسة المتحان القبول في مادة اللغة العربية

 
 العين ، الذيد ، الظفرة

 

 

 مواصفات امتحان القبول : 

من الّصحيحة تحديد اإلجابة )التلميذ(  سئلة من الممتَحنألا غلقة متعددة اإلجابات: تطلبأسئلة م  

 معطاة.الربع األجابات اإلبين 

 ما قبل االمتحان :تعليمات   
 من نوع االختيار من متعدد. معظم األسئلة -
يارات األربعة المطروحة لكل على الطالب اختيار إجابة واحدة فقط من االخت -

 .سؤال
 ضع دائرة صغيرة على رمز اإلجابة الصحيحة فقط. -
 .اإلجابات المتعددة للسؤال الواحدال تقبل  -

 
 من سمات اللغة في القصة القصيرة :مثال :  .1

  الحوار   د جميع ما ذكرصحيح   -التلميح بدل التصريح     ج -ب          التكثيف -أ

 ) اللهّم اسرت عوراتنا وآمن روعاتنا ( اجلناس يف اجلملة السابقة بني كلميت   -ب

   آمن -عوراتنا د.  روعاتنا -آمن     -ج  عوراتنا -روعاتنا  -ب   عوراتنا –استر  -أ

 


