الما ّدة :لغة عربيّة.
سطة.
الشھادة :المتو ّ
نموذج رقم -١-
المدّة  :ساعتان.

الھيئة األكاديميّة المشتركة
قسم  :اللّغة العربيّة وآدابھا

نموذج مسابقة )يراعي تعليق الدّروس والتّوصيف المعدّل للعام الدّراس ّي  ٢٠١٧-٢٠١٦وحتّى صدور المناھج المط ّورة(
فتاةُ
الھاتف
ِ
ٌ
من بعي ٍد ،فق ْم ُ
ت ْ
١ـ ﱠ
صوت عذبٌ  :ھلْ أنتَ
ت إل ْي ِه .وجا َءني
رن جرسُ
الھاتف ،كأنﱠه آ ٍ
ِ
ت االتّصا َل بكَ ْ
ت؟ قالَ ْ
من أنَا ،لق ْد قرّرْ ُ
بمفر ِدكَ؟ ْقل ُ
ك ْ
لكن ْ
ت :أجلْ ْ ،
فقط ،بعدما
ت :ال يھ ﱡم َ
من أن ِ
ْ
الملل ،ففتّ ْش ُ
قرأ ُ
ت لكَ قطعةً أعجب ْتني .لق ْد شعرْ ُ
ت ْ
ت
عن ھاتفِ َ
ت بشي ٍء منَ
ليل ...ث ﱠم أغلقَ ِ
ك في ال ّد ِ
ِ
ض ْ
ت.
السّماعةَ وم َ
صل بھا ،لكنﱠني ْ
ُ
ً
فشل ُ
٢ـ أمضي ُ
أبحث ْ
ظھر
ت .وبع َد
كامال
ْت أسبوعًا
عن طريق ٍة ألتّ َ
ِ
ح ،وقالَ ْ
األح ِد التّالي ،اتّصلَ ْ
ْ
ت ْ
"اعترف
ت لي بعذوبتِھا:
ي
من جدي ٍد ،فھبطَ صوتُھا عل ﱠ
ِ
كقوس قُ َز ٍ
بأنﱠك تنتظ ُر مكالمةً منّي" .اعتر ْف ُ
استسالم!
ت بك ﱢل
ٍ
ب .وك ْن ُ
٣ـ وصرْ ُ
ت في ك ﱢل م ّر ٍة أتو ّس ُل إليھا ْ
أن تُعطيَني
ت العذ ِ
ت أنتظ ُر صاحبةَ الصّو ِ
أن تسم َح لي برؤيتِھا ،لكنﱠھا كان ْ
إن أنا َمضي ُ
َت تھ ﱢددُني بأنﱠھا ستقط ُع المكالمةَ الھاتفيّةَ ْ
اس َمھا ،أو ْ
ْت
اإلصرار.
في
ِ

ب أنغا ٌم تالطفُني
في صوتِك العذ ِ
حاظ شذى ما زا َل يشجيني
وفي اللّ ِ

٤ـ وشيئًا فشيئًا ْ
ت أكتشفُ أنﱠھا تُجي ُد الفرنسيّةَ واإلنكليزيّةَ واإليطاليّةَ واإلسبانيّةَ ،وأبلغ ْتني أنﱠھا تعلّ َم ْ
أخذ ُ
ت في
ت ھ ِذ ِه اللّغا ِ
مھو ِدھا وھ َي بع ُد صغيرةٌ.
أن اتّصلَ ْ
فغاب م َعھا الفرح؛ لكنﱠھا ما لبثَ ْ
٥ـ وغابَ ْ
ج
ت بي بع َد
ت ذاتَ م ّر ٍة أسبوعي ِْن،
َ
ت ِ
أسبوع ،قائلة إنﱠھا )تُمضي( إجازةَ تزلّ ٍ
ٍ
ت م ّرةً أخرى ،وقالَ ْ
لوج .ث ﱠم غابَ ْ
ت لي إنﱠھا ذاھبةٌ إلى مص َر للمشارك ِة في مبارا ٍة للسّباح ِة.
فو َ
ق الثّ ِ
بالحوار الھاتف ّي .وكان ْ
٦ـ ك ْن ُ
ت أكتفي ْ
يومين ،وك ْنتَ
َت ھ َي تُمعنُ في تعذيبي ،فتقو ُل لي مرةً) :لق ْد شاھدتُكَ ( من ُذ
من تلكَ العالقة
ِ
ِ
اآلخر؟ ھل ھي الفتاةُ التي كانَ ْ
من ھي؟ ھلْ ھ َي ال ّشقرا ُء الطّويلةُ الّتي كان ْ
ترتدي طق ًما رماديًّا؛ يا إلھيْ ،
ت على ال ﱡشرف ِة؟
ّصيف
َت على الر
ِ
ِ
تْ ،
قبل سفريْ ...
وقل ُ
فقبل ُ
تسمح لي ْ
أن أحس َم أمري ،ور َجوْ تُھا ْ
ولكن في النّھاي ِة ،كانَ ال ب ﱠد ْ
ْ
ت لھا:
أن
٧ـ
بأن أراھا م ّرةً واحدةً َ
َ
١
ْ
ُ
ُ
ْ
قلت :كيفَ ؟ قالَتْ:
ْ
َ
َ
ُ
ُ
فور ْ
أينَ نلتقي؟ قالت :نلتقي على
أن تراني.
رصيف "الھورس شو "! قلت :وكيفَ أعرف ِك؟ فقالت :ستعرفني َ
ِ
سأكونُ م َع رفيق ٍة لي ،وستكون رفيقتي واقفةً وسأكونُ أنا جالسةً.
ْت على شرف ِة " الھورس شو" أترقّبُ  ...ث ﱠم وصلَ ْ
 -٨جلس ُ
فتاتان
ت
ت األولى واقفةً ،والثّانيةُ ...تجلسُ على كرس ّي
جميلتان ،كانَ ِ
ِ
ِ
ت!
ذي عجال ٍ
ت وقب ّْل ُ
نھضْ ُ
ك ال ضرورةَ لھذا اللّقا ِء؟!
ب :أل ْم أقلْ ل َ
ت يدَھا ،فقالَت لي بصوتِھا العذ ِ
سمير عطا ﷲ
أوطان اآلخرينَ "
" مسافاتٌ في
ِ
ّف(
)بتصر ٍ

 -١الھورس شو :مقھى في منطقة "الحمرا" ببيروت.

١

ص قراءة متأنيّة ،ث ّم أجب عن األسئلة اآلتية:
اقرأ النّ ّ
ّ
أوالً :في القراءة والتّحليل:
 .١ح ّد ْد حواشي النّصﱠ تحديدًا كامالً.
اختر اإلجابةَ الصحيحةَ في ما يأتي:
.٢
ِ
ُ
ف" في الحاشي ِة تعني:
 -الكلمة "بتصرﱡ ٍ

-

ص:
نو ُ
ع النّ ّ

) ٤٠عالمة(
)½ ٢،عالمة(
)عالمتان(

أ -ﱠ
مصدر ِه.
أن النصﱠ استُ ﱠل بحرفيتِ ِه من
ِ
أن النصﱠ أُجريَ ْ
ب -ﱠ
ت.
ت فيه بعضُ التعديال ِ
أ -رسالة.

.٣
.٤
.٥
.٦
.٧

ب -قصّة.
ج -مقالة.
ت المشاركة فيھا.
استنادًا إلى
ث وال ّشخصيّا ِ
الفقرتين األولى واألخيرة ،عيّن مسر َح ِي األحدا ِ
ِ
ّجل استنادًا إلى جمل ٍة ورد ْ
َت في الفقر ِة األولى.
ح ّد ْد مھنةَ الر ِ
عبير ْ
ب.
عن عاطف ِة الكات ِ
في الفقر ِة الثّاني ِة تشبيهٌ ":ھبطَ صوتُھا عل ّي كقو ِ
َح" ح ّد ْد ركن ْي ِه مبيّنًا قيمتَهُ في التّ ِ
س قُز ٍ
نفسھاْ ) :
ْ
اعترف بأنﱠك تنتظ ُر مكالمةً منّي"(.
قالت لي بعذوبتِھا":
ور َد في الفقر ِة الثاني ِة ِ
مباشر.
غير
ح ﱢول ھذا
الخطاب المباش َر إلى خطا ٍ
َ
ٍ
ب ِ
ضع مكان النﱡقط سمةً مالئمةً لشخصيّ ِة الفتاة )مثقّفة -مقاومة -جريئة -ذكيّة(.

)½ ٢،عالمة(
)عالمتان(
) ٤عالمات(
) ٤عالمات(
) ٤عالمات(

 كانت الفتاة ........ألنّھا بادرت إلى االتصال بالرجل من دون معرفته ،وأبدت إعجابھا بعمله. وكانت .............ألنّھا قرأت ما يدور في ذھن الرجل ،فطلبت منه أن يعترف بأنّه ينتظر مكالمة منھا. وكانت .............ألنّھا تجيد لغات كثيرة. وكانت .............ألنّھا لم تستسلم إلعاقتھا فشاركت في التزلﱡج والسباحة.الفقرتين الخامس ِة والسّادس ِة ما تحتَه ﱡ
ب.
خط
ت ،واذكرْ مح ﱠل ما بينَ
 .٨أعربْ منَ
إعراب مفردا ٍ
َ
قوسين منَ اإلعرا ِ
ِ
ِ
اإلنشائي الّذي تكر َّر في الفقر ِة السّادس ِة ،وأوضحْ داللتَهُ.
ب
 .٩ح ّد ْد نو َع األسلو ِ
ﱢ
َ
رين منَ النصّ .
ذكر
الحدث معلّ ًال ذل َ
ت القصةُ بحد ٍ
 .١٠انتھَ ِ
ك بمؤ ﱢش ِ
ث مفاجى ٍء للقارىء .اُ ِ
ت الفتاةُ في نھاي ِة الق ّ
ص ِة مخاطبة الكاتب ":أل ْم أقلْ لكَ ال ضرورة لھذا اللّقا ِء؟!" .
 .١١قال ِ
تخيّ َل ّ
الكاتب ر ّد على الفتا ِة .فماذا عساهُ أن يقو ُل لھا؟)سطران(
أن
َ
 .١٢قطّ ْع بيتَ
الشعر الوار َد تحتَ ال ّ
صور ِة واذكرْ تفعيالتِ ِه وبح َرهُ وح ﱢد ْد رّويﱠهُ وقافيّتَهُ.
ِ
حاظ ش ًذى ما زا َل يُشْجيني
ب أنغا ٌم تالطفُني
وفي اللّ ِ
في صوتِك العذ ِ

) ٥عالمات(
) ٣عالمات(
) ٣عالمات(
)٤عالمات(
)٤عالمات(

) ٢٠عالمة(
ثانيًا :في التّعبير الكتاب ّي
ّك ...عر ْفتَه ذكيًّا مجتھدًا ،متّزنًا ،لطيفَ العشر ِة...
في صفّك تلمي ٌذ مشلول ،يأتي إلى المدرس ِة ويعو ُد إلى بيتِ ِه على كرس ّي متحر ٍ
يحبّهُ أصدقاؤه ،.ويق ّدره معلّموه.
أنشى ْء ْ
األفكار سيرةَ ھذا التّلمي ِذ في مدرستِه.
من ھذ ِه
ِ


تنس أن تختار عنوانًا مالئ ًما لموضوعك(
) ال
َ

٢

الھيئة األكاديميّة المشتركة
قسم  :اللّغة العربيّة وآدابھا

الما ّدة  :لغة عربيّة.
سطة.
الشھادة :المتو ّ
نموذج رقم -١-
المدّة  :ساعتان.

أسس التّصحيح )تراعي تعليق الدّروس والتّوصيف المعدّل للعا ّم الدّراس ّي  ٢٠١٧ -٢٠١٦وحتّى صدور المناھج المط ّورة(

أجوبة مقترحة
في القراءة والتّحليل
.١

.٢

.٣

.٤
.٥

ص:
حواشي النّ ّ
 العنوان :فتاة الھاتف.
 الكاتب :سمير عطاﷲ.
 المصدر :مسافات في أوطان اآلخرين.
 شرح بعض المفردات.
 ال ّ
صورة :صورة فتاة.
اخت ِر اإلجابةَ الصحيحةَ:
أن النصﱠ أُجريَ ْ
ّف" في الحاشي ِة تعني :ب ﱠ
ت.
 الكلمةُ "بتصر ٍت فيه بعضُ التعديال ِ
 نو ُع النّصّ  :قصّة.
مسرح األحداث:
 منزل الكاتب  ،الھورس شو.
 ال ّشخصيّات ال ّرئيسة ھي :الكاتب وفتاة الھاتف ورفيقة الفتاة.
مھنة ال ّرجل :كاتب .الجملة "بعدما قرأت لك قطعة أعجبتني".
تشبيه
 التّشبيه :ھبط صوتھا عل ّي كقوس القزح.
المشبّه به :ھبوط قوس قزح.
 ركناه :المشبّه :ھبوط صوتھا.
ّ
 قيمته في التّعبير :كما قوس القزح يسحر الناظر إليه بألوانه ال ّدافئة ،فقد وقع صوت الفتاة على قلب الكاتب سحرًا
وعذوبةً فأ َس َرته قبل أن يراھا.

 .٦تحويل الخطاب من خطاب مباشر إلى خطاب غير مباشر :طلبت منّي بعذوبتِھا أن اعترف بأنﱠني أنتظ ُر مكالمةً منھا.
 .٧وض ْع ال ّسمات المالئمة لشخصيّة الفتاة مكان النّقط:
 كانت الفتاة جريئة . وكانت ذكيّة. وكانت مثقّفة. -وكانت مقاومة.

٣

 .٨إعراب مفردات:
ّ
 الفرح :فاعل مرفوع وعالمة رفعه ال ّ
ض ّمة الظاھرة على آخره.
ّ
 قائلة :حال منصوبة وعالمة نصبھا الفتحة الظاھرة على آخره.
 العالقة :بدل من "تلك" تبعھا في حالة الج ّر وعالمة جرّه الكسرة الظّاھرة على آخره.
 إلھي :منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة المق ّدرة  ....والياء ضمير ) ج ّر باإلضافة(.
إعراب جمل:
) تمضي( :جملة فعليّة واقعة في مح ّل رفع خبر ّ
إن.
) لقد شاھدتك( :جملة فعلية واقعة في مح ّل نصب مفعول به  -مقولة القول.
 .٩نوع األسلوب اإلنشائ ّي:
 األسلوب اإلنشائ ّي المتكرّر في الفقرة السّادسة ھو االستفھام.
 داللته :يد ّل على الحيرة والضياع والقلق الّذي أصاب الكاتب لعدم معرفته ھويّة ھذه الفتاة؟!
الحدث والتّعليل:



الحدث الّذي ش ّكل مفاجأة للقارئ ھو ّ
أن الفتاة مقعدة.
التّعليل :لم يسبق ھذا الحدث ما يد ّل عليه ،بل ّ
إن في النّصّ ما يستبعد أن تكون الفتاة مقعدة )إنّھا تُمضي إجازة تزلﱡج
فوق الثﱡلوج() -المشاركة في مباراة لل ّسباحة(.

 .١٠إجابة ح ّرة شرط أن يكون الكالم مالئ ًما للموقف.
ي:
 .١١تقطيع البيت الشّعر ّ
ب أنغا ٌم تالطفُني
العذ
في صوتِك
ِ
في صوتك لعذب أنغامن تالطفني
./// .// ././ ./ /./ . //./ ./
مستفعلن  .فاعلن .مستفعلن .ف ِعلن
 البحر البسيط.)ن(
 ال ّروي:النّون المكسورة ِ القافية ././) :جيني(.

حاظ شذى ما زا َل يشجيني
وفي اللّ ِ
وفللحاظ شذن ما زال يشجيني
././ ./ /./ ./ .// /.//.//
فعلن .مستفعلن .فعْلن
مفاعلنِ .

ي يُحسم ) (١/٣ثلث العالمات.
في حال القصور اللّغو ّ

٤

جدول قياس العالمات
أ ّوال -في القراءة والتّحليل:
سؤال
ال ّ

العالمة

المعايير

١

-

ح ّدد المتعلم حواشي النّصّ تحديدًا كامالً.

 ١/٢عالمة )لك ّل مطلب(

٢

-

اختار اإلجابة الصحيحة.

 ١عالمة )لك ّل مطلب(

-

 ١/٢عالمة )لك ّل مطلب(

-

٣
٤
٥
٦
٧

-

٣
٤

½٢
٢

ح ّدد مسرح األحداث.
ح ّدد ال ّشخصيّات الرئيسة.
ح ّدد مھنة الرّجل.
ذكر الجملة من الفقرة األولى.
ح ّدد ركني التّشبيه.
بيّن قيمة التّشبيه في التّعبير عن عاطفة الكاتب.
حوّل الخطاب من خطاب مباشر إلى خطاب غير مباشر.

١/٢عالمة لك ّل مطلب

٤

ض َع مكان النّقط سمات لشخصيّة الفتاة.
َو َ

لك ّل سمة عالمة

٤

 لك ّل مطلب  ٣/٤عالمة. لكل مطلب عالمة١
٢
١
٢
٤
١
١
١
١

٣
٢

 أعرب المفردات.٨
 أعرب الجمل. ح ّدد نوع األسلوب اإلنشائي.٩
 أوضح داللته. ح ّدد الحدث المفاجئ.١٠
 علّل بمؤشرين. ر ّد الكاتب على الفتاة .١١
ﱢ
قطع البيت.
ذكر تفعيالته .
١٢
ذكر اسم البحر.
ح ّدد القافية والرّوي.
ثانيًا -في التّعبير الكتابي:
أنشأ المتعلّم موضوعًا والتزم:
 وصف شكل التلميذ المشلول. وصف حضوره في الص ّّف واجتھاده.
١
 وصف عالقته بأصدقائه. وصف عالقته بمعلّميه وظّف المكتسبات الصرفية والنحوية والبالغية واإلمالئية توظيفًا سلي ًما: ضبط قواعد الصّرف والنّحو واإلمالء.
 استخدم أدوات الرّبط استخدا ًما صحيحًا.
٢
 وضع عالمات الوقف في المواضع المناسبة.
 استخدام الصّور البيانيّة والمحسّنات البديعيّة في وصفه


المجموع

التّمايز والفرادة.

 أحسن العرض والتّقديم -وضع عنوانًا لموضوعه.

المجموع

½٢

عالمة للمھنة
عالمة للجملة
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ي للبحوث واإلنماء
المركز التّربو ّ
دليل توضيح ّي للتّوصيف المعتمد في مادّة اللّغة العربيّة وآدابھا
سطة
للشّھادة المتو ّ
سطة:
الشّھادة المتو ّ
ص:
 -١في حجم النّ ّ
 لقد ُح ّدد عدد الكلمات في النّصّ النّثر ّي ما بين  ١٨٠و  ٣٠٠كلمة على وجه التّقريب .وھذا التّعبير يشير إلى إمكانيّة التّحرّك
بنسبة  %١٠زيادة أو نقصانًا .وھذا التّحديد يساعد أيضًا واضع االختبار ،إذ ث ّمة نصوص قصصيّة جميلة قد يكون عدد كلماتھا
 ٣١٠كلمات؛ وث ّمة نصوص في الوصف الوجدان ّي جميلة قد يكون عدد كلماتھا  ١٧٨كلمة.
ص من الخارج
 -٢في توصيف النّ ّ
أ -النّسق الطّباع ّي :يتناول النّسق الطّباع ّي جميع األنواع األدبيّة واألنماط الكتابيّة ألنّه يتعلّق بالمظھر الخارج ّي لك ّل نصّ  ،بد ًءا
من :تقسيم الفِقَر ،عددھا ،ترقيمھا ،عالمات الوقف...
ب -الحواشي :التّوطئة الّتي تعرّف بالنّصّ أو بصاحبه – العنوان – اسم المؤلّف – اسم الكتاب...
ص
صة بالنّ ّ
 -٣سمات خا ّ

يجب أن يكون النّصّ :
 من أنواع النّصوص وأنماطھا الّتي نصّ عليھا المنھج الرّسم ّي ودليل التّقييم الصّادر عن المركز التّربو ّي للبحوث واإلنماء.
 -متّس ًما بالج ّدة ،وغير متداول في الكتب المدرسيّة والكتب المساعدة.

 -٤أنواع األسئلة
تتو ّزع األسئلة في المجاالت الفكريّة على األنواع اآلتية:
أ -أسئلة موضوعيّة:
 قد تكون مباشرة أو بملء فراغ أو تصحيح خطأ أو باختيار من متعدﱢد أو بالرّبط بين مضمون عمودين... تتطلّب إجابة مح ّددة. من ال ّشواھد على ھذه األسئلة :اإلجابة عن األسئلة :من؟ ما؟ متى؟ أين؟ لماذا؟التّوثيق ،التّحديد ،التّعيين ،اإلعراب ،الضّبط بال ّشكل ،االستخراج ،تقطيع البيت ال ّشعريّ ،أسئلة في الفھم واالستيعاب،
التّصريف ،التّحويل ،أسئلة في موضوعات ال ّ
صرف كالجموع والمجرّد والمزيد...
ب-
-

-

أسئلة تتطلّب إجابات تحليليّة تركيبيّة:
أسئلة تتطلّب إجابات تحليليّة تركيبيّة.
جمع أسئلة :ال ّدراسة والتّفسير والتّبيان والمقارنة واالستنتاج والتّأليف.
من ال ّشواھد عليھا :شرح تشبيه ،شرح فكرة ،بيان داللة كلمة ،دراسة شخصيّة...

١

ج -أسئلة التّقويم:
 -أسئلة تتطلّب تعبيرًا ذاتيًّا.

 ھي أسئلة إبداء الرّأي ،التّعبير عن ال ّشعور في موضوع ما ،تقديم اقتراح ،تعبير انطالقًا من صورة... من ال ّشواھد عليھا :إبداء رأي مع تعليل في موضوع ما ،تعبير عن شعور ،تقديم اقتراح ،إنشاء فقرة انطالقًا من صورة...صة باألسئلة
سمات خا ّ



يجب أن تتوافر في األسئلة السّمات اآلتية:
أ -ال ّدقّة في المفردات والوضوح في صياغة العبارات ،منعًا أل ّ
ي التباس أو غموض ،فمثالً نقول:
"استخرج" صورة بيانيّة من الفقرة األولى وال نقول:
"استخلص" ّ
ترد في عبار ٍة تُقتطف من النّصّ بحرفيّتھا .كما نقول " :استخلص" الفكرة العا ّمة من الفقرة
ألن الصّورة البيانيّة ِ
الثّانية ،وال نقول "استخرج" ّ
ألن الفكرة العا ّمة ھي خالصة المعنى في الفقرة ،ويجب أن تُصاغ بإيجاز وبإنشاء المتعلّم .وإذا
طرحنا السّؤال اآلتي :ھل أنت من رأي الكاتب؟ فھذا سؤال غير مكتملّ ،
ألن المتعلّم يمكنه االكتفاء بإجابة "نعم" أو "ال" .لذلك
ض ًحا.
يجب أن يكون السّؤال كما يأتي :ھل أنت من رأي الكاتب؟ أجب مو ّ
ب -التّن ّوع بحيث تشمل أكبر عدد ممكن من الكفايات أو أجزاء الكفايات.
ج-أن تكون وظيفيّة ،إذ ال معلومة من دون وظيفة ،فمثالً ،ال يكفي أن نقول" :ارصد الحقل المعجم ّي للفرح في الفقرة الثّالثة" فھذا
نوع من اإلحصاء ،بل يجب أن نوظّف الحقل المعجم ّي في فھم النّصّ أو في كشف جوانب من شخصيّة صاحب النّصّ  .لذلك
يصبح السّؤال وظيفيًّا عندما يُصاغ كاآلتي" :ارصد الحقل المعجم ّي للفرح في الفقرة الثّالثة وبيﱢن ما يكشفه من معالم
شخصيّة الكاتب".
د -قد تتناول األسئلة معلومات من سنوات منھجيّة سابقة ولھا صفة تراكميّة ،فمثالً يُطرح إعراب كلمات ال تدرّس وظائفھا اإلعرابيّة
في الص ّ
ّف التّاسع إنّما ھي مدروسة في صفوف سابقة.
ھـ -أن تراعي الوقت المعطى للمسابقة أمر ضرور ّ
ي عند طرح ك ّل سؤال.
و -يجب أن تكون العالمة المخصّصة لسؤال ما ،قابلة للقسمة على عدد عناصر اإلجابة عن السّؤال.
 -٥في القواعد والبالغة وال َعروض:
جاء في األھداف العا ّمة لتدريس اللّغة العربيّة الواردة في كتاب "مناھج التّعليم العام وأھدافھا" الصّادر عن المركز التّربو ّ
ي
للبحوث واإلنماء سنة :١٩٩٧
 "التّم ّكن من القواعد األساسيّة السيّما الوظيفيّة في تعاطيه اللّغويّ ،وإبراز طاقاته واستعداداته" )ص .(٤١ "تثبيت معرفته بقواعد اللّغة وصوالً إلى الفھم ال ّدقيق والتّعبير" )ص .(٤١ "اكتشاف نظام لغته العربيّة في بناھا الوظيفيّة وأساليبھا الجماليّة ،وصوالً إلى اإلنشاء واإلبداع" )ص.(٤١وقد تولّد من ھذه األھداف كفايات وردت في دليل التّقييم الخاصّ باللّغة العربيّة الصّادر عن المركز التّربو ّ
ي للبحوث واإلنماء
تشرين األوّل  ،٢٠٠٠وھذه الكفايات ھي:
 تمييز بعض ال ّصيَغ والتّراكيب واكتشاف الوجوه البيانيّة ودراستھا )ص .(٢٤١
 تطبيق القواعد الصّرفيّة والنّحويّة )تعيينًا وتحويالً وتصريفًا( ،وتوظيفھا في التّعبير )ص .(٢٤١وعليه ّ
فإن كالًّ من القواعد والبالغة وال َعروض كفايات كسائر الكفايات األخرى ،فلماذا نفرد لھا عالمات مستقلّة وھي تُراعى
مراعاة كاملة؟ وھل يمكن فصل القواعد والبالغة عن المعرفة والفھم والتّطبيق والتّحليل؟

 الياس العسيس :الدّليل الموجز في اللّغة العربيّة ،لل ّشھادتين المتوسّطة ّ
والثانويّة العامّة بك ّل فروعھا )دليل المعلّم والمتعلّم(.
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صة ،بالتّعبير الكتاب ّي
سمات خا ّ
يُطرح موضوع واحد للمعالجة ھدفه اختبار قدرة المتعلّم على شرح فكرة ومناقشتھا أو وصف حالة أو توجيه نداء أو رسالة أو
خطّة بلغة سليمة وصياغة جيّدة ومنطق متماسك.
يجب أن يُصاغ موضوع التّعبير بوضوح ،وإيجاز بليغ ،ودقّة في تحديد عناصر البحث مع عناية تا ّمة في استخدام المفردات،
فمثالً نقول" :اشرح" فقط حيث يُكتفى بال ّشرح ،وال نقول "ناقش" إالّ حيث تدعو الحاجة إلى المناقشة ،وال ّشرح وحده يعني
غلبة النّمط التّفسير ّ
ي في البحث ،أ ّما المناقشة فينجم عنھا النّمط البرھان ّي.
يجب أن تكون األفكار الّتي تتض ّمنھا المعالجة يجب أن تكون شخصيّة مستقلّة عن أفكار النّصّ .
ّ
إن طبيعة النّصّ ھي الّتي أوجبت طرح األسئلة المتعلّقة بالقواعد والبالغة .وعليه فإنّنا لم نجد ضرورة لتحديد العالمة؛ بل إنّنا
وضعنا عالمات أكثر من المقترح المق ﱠدم؛ وفي ھذا دعوة لألساتذة الكرام إلى االھتمام بالقواعد والبالغة وال َعروض وتدريب
المتعلّمين على مستوى المعارف والمھارات.
من الضّرور ّ
ي تركيز اھتمام المتعلّم على التّقيّد بنظام الفِقَر ،واستخدام أدوات ال ّربط ،وعالمات الوقف ،وترك فراغ صغير في
بداية السّطر األوّل من ك ّل فقرة ،كذلك ترك مساحات بيضاء بين أقسام المعالجة وفِقراتِھا مع االعتناء بالخطّ واإلخراج
والنّظافة.
في العالمة القصوى:

ورد في التّوصيف الجديد "عالمة اللّغة العربيّة  ٦٠عالمة من  .٦٠في العالمة القصوى .وھي من ح ّ
ق المتعلّم إذا استوفى
المعايير وال ّشروط في أدائه.
وإذا كان بعض األساتذة يرون أنّه ال يح ّ
ق للممتحن أن ينال العالمة القصوى ) ٦٠عالمة من  ،(٦٠إالّ بعد عرض المسابقة
على مقرّر اللّجنة وثالثة مدقّقين ليضع ك ّل منھم عالمة ،بحيث يُعتمد في النّھاية مع ّدل العالمات األربع.
في أنظمة التّقييم العالميّة الحديثة العادلة ،من ح ّ
ق المتعلّم أن ينال العالمة القصوى إذا كان مستوفيًا المعايير وال ّشروط في
أدائه .وھذا ما وضعناه في التّوصيف.
أ ّما رأي األساتذة فلنا عليه بعض المالحظات نطرحھا بأسئلة:
 لماذا نقبل بعالمة  ٤٥من  ٦٠وال تُ ْع َرض على مقرّر اللّجنة ،وال نقبل العالمة القصوى إذا كانت مستوفية ال ّشروط والمعايير؟ إذا كانت ال ّشروط والمعايير واضحة فلماذا اللّجوء إلى مع ّدل العالمات األربع :عالمات المقرّر والمدقّقين الثّالثة. -ھل نغلق الباب أمام العالمة القصوى بھذا المقترح؟

 -لماذا توضع العالمة القصوى في الموا ّد األخرى إذا استوفت ال ّشروط والمعايير؟

٣

