
 المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء

  دليل توضيحّي للتّوصيف المعتمد في ماّدة اللّغة العربيّة وآدابھا 

  الّشھادة الثّانويّة العاّمة بفروعھا األربعة

  

  الّشھادة الثّانويّة العاّمة

 سمات خاّصة بالنّصّ  -١

  يجب أن يكون النّّص:

 تساؤالت أو مواقف أو مسائل أو آراء من واقع الحياة.على جانب من العمق بحيث يطرح إشكاليّات أو   -أ
 غير متداول في كتاب مدرسّي أو كتاب مساعد، يُستثنى من ھذه الّشروط نصوص األعالم في فرع اآلداب واإلنسانيّات.  - ب
  ا كّل نّص.متماسًكا من حيث ترابط أفكاره، متكامالً من حيث اشتماله على األقسام الكبرى الّتي يُفترض أن يقوم عليھ - ج
  مرتبطًا ارتباطًا واضًحا بمحور على األقل من المحاور المنھجيّة. -د
  كّل صعوبة لغويّة موجودة في النّّص يجب أن تُشرح في الحاشية. -ھـ
 
 سمات خاّصة باألسئلة -٢

  يجب أن تتوافر في األسئلة الّسمات اآلتية:

 في استخدام المفردات الّتي تُصاغ بھا. نقول مثالً: الّدقّة  -أ
"، عيِّن" و "عرِّف". وعلى ھذا النّحو ثّمة فرق في المعنى بين "انشئ الحقل المعجميّ " وال نقول: "ارُصد الحقل المعجميّ "

ح معاني العبارات اآلتية في سياق النّصّ "، وبين "استخلص" و "استخرجوبين " ح، في سي"، و "وضِّ اق النّّص، المعاني وضِّ
 ".التّضمينيّة للعبارات اآلتية

عيِّن النّمط الغالب على في صياغة الّسؤال بحيث ال يبقى أيُّ أثر لغموض أو تأويل أو تخمين أو نقص. فمثالً قولنا: " الوضوح  - ب
ن النّمط الغالب على النّّص عيّ ." ھذا الطّرح يفتقر إلى الوضوح والّدقّة، والّصواب أن نقول: "النّّص ذاكًرا بعض المؤّشرات

 ". ھكذا يصبح تقدير العالمة سھالً و دقيقًا.مؤّكًدا إجابتك بثالثة مؤّشرات مقرونة بالّشواھد

عيّن الحقل المعجمّي البارز في الفقرة الثّالثة تُلقي الّضوء على النّّص، فھًما وتحليالً وتقويًما، فمثالً قولنا: " وظيفيّةأن تكون  - ج
وبيّن غاية الكاتب منه، أو بيّن فائدته، أو "، يطغى عليه طابع اإلحصاء، ولذلك يجب إكماله بقولنا: " عناصره وارصد أھمّ 

  ". بيّن ما يكشفه من نفسيّة الكاتب

  التّسلسل قدر اإلمكان في ترتيب األسئلة، فمثالً ليس من المنطقي أن نعود في الّسؤال الّسابع إلى الفقرة األولى من النّّص. -د

  تقديم األسئلة الجزئيّة على األسئلة الّشاملة. -ھـ

  التّنّوع بحيث تشمل أكبر عدد ممكن من الكفايات أو أجزاء الكفايات. -و

  ، فمثالً: يحسن رصد الحقل المعجمّي في فقرة أو فقرتين وليس في النّّص بكامله.مراعاة الوقت - ز 
  .االبتعاد عن األسئلة التّعجيزيّة - ح
  على عدد عناصر اإلجابة. قابلة للقسمةلمخّصصة لإلجابة عن سؤال ما، يجب أن تكون ا العالمة -ط
 

 سمات خاّصة بالتّعبير الكتابيّ  -٣
  يُطرح على المرّشح موضوعان في التّعبير الكتابّي، يختار المرّشح موضوًعا واحًدا منھما.  -أ

ة موضوعيّة تفسح في المجال أمام ھذا المرّشح ليختار إّن ھذا الخيار المطروح أ مام المرّشح الختيار أحد الموضوعين ھو حرك
 ما يتناسب مع ثقافته وعلمه وقدراته.



ثّم إّن ھذا الخيار ھو إغناء للمرّشح وإثراء له. أّما الخوف من نتائج ھذا الخيار وما قد يحدثه من بلبلة وإرباك بين األساتذة في 
 موضوع يخضع لمقاييس علميّة موضوعيّة محّددة في خالل ھذه العمليّة. أثناء عمليّة التّصحيح، فإّن ھذا لن يحصل ألّن أيّ 

  ينبغي في ھذا النّوع من األسئلة قبول إجابة المتعلّم بشرط أن يكون ملتزًما بالمطلوب، مقنًعا حيث تتطلّب اإلجابة تعليالً.
ثة، والسيّما أنّنا نحتاج إلى ھذه الّسمة النّوعيّة في إّن النّوع والنّمط مترابطان ترابطًا عضويًّا بحسب المنھجيّة األلسنيّة الحدي  - ب

األدب العربّي، ألّن معظم األدباء العرب كتبوا أو يكتبون بحسب األنواع األدبيّة المعروفة وليس بحسب األنماط الكتابيّة 
 ذ "أرسطو" وحتّى يومنا ھذا.المستوردة من األلسنيّة الفرنسيّة وھذه األنواع األدبيّة موجودة في جميع اآلداب العالميّة من

 .فالنمط الّسردّي مثالً ال يمكن أن يُدّرس بعيًدا من النّوع القصصّي خصوًصا أّن ھناك قسًما من الّسمات المشتركة تجمع بينھما
 فالنّوع له خصائص والنّمط له مؤّشرات، وكثيًرا ما تتقاطع ھذه وتلك في النّّص عينه.

َعي التّعبير الكتابّي في فقرتين: تتضّمن الفقرة األولى القول أو الفكرة المطروحة يجب أن يكون كّل موضوع من موضو  - ج
 للمعالجة، وتتضّمن الفقرة الثّانية ما ھو مطلوب من المتعلّم أن يعالجه.

ھذه الّصيغة " " ما ھي العوامل الّتي تضمن الّسعادة لإلنسان؟، فمثالً قولنا: تراعى الّدقّة والوضوح في طرح اإلشكاليّةيجب أن   - د
أكثر  العالمة تقدير". وھكذا يصبح تحّدث بالتّفصيل عن ثالثة عوامل تضمن الّسعادة لإلنسانغير دقيقة، واألصّح أن نقول: "

 .    دقّة وموضوعيّة.
 

  

  سمات خاّصة بالثّقافة األدبيّة العالميّة -٤
: يتناول األّول وضعيّة التّواصل، ويدور الثّاني جزءينمرّكبًا من فقط، قد يكون ھذا الّسؤال سؤال واحد  في المسابقة يُطرح  -أ

 حول مضمون النّّص، أو محوره أو تضميناته أو الغاية منه أو ما يكشفه من معالم شخصيّة الكاتب.
 لتحاشي الغموض واإلجابات المعلّبة. تحديد عناصر الّسؤال بدقّة  - ب
  في تضميناتھا ورموزھا. إبھام على الجمل الّتي تنطويالنّصوص أو الفِقرات أو  عن االبتعاد - ج

 



١ 
 

 المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء 

  وآدابھا اللّغة العربيّة  في ماّدة المعتمد وصيفتّ لدليل توضيحّي ل

  للّشھادة المتوّسطة 

  :الّشھادة المتوّسطة

 في حجم النّّص: -١

إلى إمكانيّة التّحّرك كلمة على وجه التّقريب. وھذا التّعبير يشير  ٣٠٠و  ١٨٠لقد ُحّدد عدد الكلمات في النّّص النّثرّي ما بين  -
زيادة أو نقصانًا. وھذا التّحديد يساعد أيًضا واضع االختبار، إذ ثّمة نصوص قصصيّة جميلة قد يكون عدد كلماتھا  %١٠بنسبة 
 كلمة. ١٧٨كلمات؛ وثّمة نصوص في الوصف الوجدانّي جميلة قد يكون عدد كلماتھا  ٣١٠

  
 توصيف النّّص من الخارجفي  -٢
يتناول النّسق الطّباعّي جميع األنواع األدبيّة واألنماط الكتابيّة ألنّه يتعلّق بالمظھر الخارجّي لكّل نّص، بدًءا  :النّسق الطّباعيّ   -أ

 من: تقسيم الفِقَر، عددھا، ترقيمھا، عالمات الوقف...
 اسم الكتاب... –اسم المؤلّف  –العنوان  –التّوطئة الّتي تعّرف بالنّّص أو بصاحبه  الحواشي:  - ب

  
 سمات خاّصة بالنّصّ  -٣

  يجب أن يكون النّّص:

 المنھج الّرسمّي ودليل التّقييم الّصادر عن المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء. من أنواع النّصوص وأنماطھا الّتي نّص عليھا -

 في الكتب المدرسيّة والكتب المساعدة.وغير متداول  ،بالجّدة متّسًما -

  

 أنواع األسئلة -٤

  المجاالت الفكريّة على األنواع اآلتية:تتوّزع األسئلة في 

 أسئلة موضوعيّة:  -أ

 قد تكون مباشرة أو بملء فراغ أو تصحيح خطأ أو باختيار من متعدِّد أو بالّربط بين مضمون عمودين... -

 تتطلّب إجابة محّددة. -

 من الّشواھد على ھذه األسئلة: اإلجابة عن األسئلة: من؟ ما؟ متى؟ أين؟ لماذا؟ -
التّحديد، التّعيين، اإلعراب، الّضبط بالّشكل، االستخراج، تقطيع البيت الّشعرّي، أسئلة في الفھم واالستيعاب، التّوثيق، 

  التّصريف، التّحويل، أسئلة في موضوعات الّصرف كالجموع والمجّرد والمزيد...
  

 أسئلة تتطلّب إجابات تحليليّة تركيبيّة:  - ب

 أسئلة تتطلّب إجابات تحليليّة تركيبيّة. -

 جمع أسئلة: الّدراسة والتّفسير والتّبيان والمقارنة واالستنتاج والتّأليف. -

 شرح تشبيه، شرح فكرة، بيان داللة كلمة، دراسة شخصيّة...من الّشواھد عليھا:  -

  

   



٢ 
 

  أسئلة التّقويم: -ج

 أسئلة تتطلّب تعبيًرا ذاتيًّا. -

 يم اقتراح، تعبير انطالقًا من صورة...ھي أسئلة إبداء الّرأي، التّعبير عن الّشعور في موضوع ما، تقد -

 تقديم اقتراح، إنشاء فقرة انطالقًا من صورة...من الّشواھد عليھا: إبداء رأي مع تعليل في موضوع ما، تعبير عن شعور،  -
  

 سمات خاّصة باألسئلة

  يجب أن تتوافر في األسئلة الّسمات اآلتية:

 فمثالً نقول: ،منًعا ألّي التباس أو غموض ،والوضوح في صياغة العباراتالمفردات الّدقّة في   -أ
  صورة بيانيّة من الفقرة األولى وال نقول: "جاستخر"
الفكرة العاّمة من الفقرة  "استخلصبحرفيّتھا. كما نقول : " د في عبارٍة تُقتطف من النّصّ " ألّن الّصورة البيانيّة ترِ استخلص"

إيجاز وبإنشاء المتعلّم. وإذا ألّن الفكرة العاّمة ھي خالصة المعنى في الفقرة، ويجب أن تُصاغ ب "استخرجالثّانية، وال نقول "
". لذلك ال" أو "نعمفھذا سؤال غير مكتمل، ألّن المتعلّم يمكنه االكتفاء بإجابة " ھل أنت من رأي الكاتب؟حنا الّسؤال اآلتي: طر

 الكاتب؟ أجب موّضًحا.ھل أنت من رأي يجب أن يكون الّسؤال كما يأتي: 
 بحيث تشمل أكبر عدد ممكن من الكفايات أو أجزاء الكفايات. التّنّوع   - ب
فھذا  ""ارصد الحقل المعجمّي للفرح في الفقرة الثّالثة، إذ ال معلومة من دون وظيفة، فمثالً، ال يكفي أن نقول: وظيفيّةأن تكون - ج

في فھم النّّص أو في كشف جوانب من شخصيّة صاحب النّّص. لذلك نوع من اإلحصاء، بل يجب أن نوظّف الحقل المعجمّي 
"ارصد الحقل المعجمّي للفرح في الفقرة الثّالثة وبيِّن ما يكشفه من معالم  يصبح الّسؤال وظيفيًّا عندما يُصاغ كاآلتي:

  .شخصيّة الكاتب"
فمثالً يُطرح إعراب كلمات ال تدّرس وظائفھا اإلعرابيّة  ،قد تتناول األسئلة معلومات من سنوات منھجيّة سابقة ولھا صفة تراكميّة -د

  في الّصّف التّاسع إنّما ھي مدروسة في صفوف سابقة.
  المعطى للمسابقة أمر ضرورّي عند طرح كّل سؤال. الوقت أن تراعي -ھـ
  يجب أن تكون العالمة المخّصصة لسؤال ما، قابلة للقسمة على عدد عناصر اإلجابة عن الّسؤال. -و
  
 في القواعد والبالغة والَعروض: -٥

جاء في األھداف العاّمة لتدريس اللّغة العربيّة الواردة في كتاب "مناھج التّعليم العام وأھدافھا" الّصادر عن المركز التّربوّي 
  :١٩٩٧للبحوث واإلنماء سنة 

 ).٤١طاقاته واستعداداته" (ص "التّمّكن من القواعد األساسيّة السيّما الوظيفيّة في تعاطيه اللّغوّي، وإبراز  -

 ).٤١"تثبيت معرفته بقواعد اللّغة وصوالً إلى الفھم الّدقيق والتّعبير" (ص  -

 ).٤١"اكتشاف نظام لغته العربيّة في بناھا الوظيفيّة وأساليبھا الجماليّة، وصوالً إلى اإلنشاء واإلبداع" (ص -
الخاّص باللّغة العربيّة الّصادر عن المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء  وقد تولّد من ھذه األھداف كفايات وردت في دليل التّقييم

 ، وھذه الكفايات ھي:٢٠٠٠تشرين األّول 

 ).٢٤١تمييز بعض الّصيَغ والتّراكيب واكتشاف الوجوه البيانيّة ودراستھا (ص  -

 ).٢٤١تّعبير (ص تطبيق القواعد الّصرفيّة والنّحويّة (تعيينًا وتحويالً وتصريفًا)، وتوظيفھا في ال -
وعليه فإّن كالًّ من القواعد والبالغة والَعروض 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: الّدليل الموجز في اللّغة العربّية، للّشھادتين المتوّسطة والّثانوّية العاّمة بكّل فروعھا (دليل المعلّم والمتعلّم.(  



٣ 
 

 سمات خاّصة، بالتّعبير الكتابيّ  -٦
المتعلّم على شرح فكرة ومناقشتھا أو وصف حالة أو توجيه نداء أو رسالة أو قدرة وضوع واحد للمعالجة ھدفه اختبار يُطرح م  -أ

 خطّة بلغة سليمة وصياغة جيّدة ومنطق متماسك.
ودقّة في تحديد عناصر البحث مع عناية تاّمة في استخدام المفردات،  ،وإيجاز بليغ جب أن يُصاغ موضوع التّعبير بوضوح،ي  - ب

إالّ حيث تدعو الحاجة إلى المناقشة، والّشرح وحده يعني  ناقش"ث يُكتفى بالّشرح، وال نقول "فقط حي ""اشرح فمثالً نقول:
 غلبة النّمط التّفسيرّي في البحث، أّما المناقشة فينجم عنھا النّمط البرھانّي.

 ھا المعالجة يجب أن تكون شخصيّة مستقلّة عن أفكار النّّص.تضّمناألفكار الّتي تأن تكون  يجب -
إّن طبيعة النّّص ھي الّتي أوجبت طرح األسئلة المتعلّقة بالقواعد والبالغة. وعليه فإنّنا لم نجد ضرورة لتحديد العالمة؛ بل إنّنا 

دعوة لألساتذة الكرام إلى االھتمام بالقواعد والبالغة والَعروض وتدريب وضعنا عالمات أكثر من المقترح المقدَّم؛ وفي ھذا 
  المتعلّمين على مستوى المعارف والمھارات.

من الّضرورّي تركيز اھتمام المتعلّم على التّقيّد بنظام الفِقَر، واستخدام أدوات الّربط، وعالمات الوقف، وترك فراغ صغير في  -
فقرة، كذلك ترك مساحات بيضاء بين أقسام المعالجة وفِقراتِھا مع االعتناء بالخطّ واإلخراج بداية الّسطر األّول من كّل 

 والنّظافة.
 العالمة القصوى:في  -٧

ي العالمة القصوى. وھي من حّق المتعلّم إذا استوفى . ف٦٠عالمة من  ٦٠للّغة العربيّة ورد في التّوصيف الجديد "عالمة ا
  المعايير والّشروط في أدائه.

عرض المسابقة إالّ بعد )، ٦٠عالمة من  ٦٠أن ينال العالمة القصوى ( وإذا كان بعض األساتذة يرون أنّه ال يحّق للممتحن
  معّدل العالمات األربع. في النّھاية عتمديُ  بحيث يضع كّل منھم عالمة،ى مقّرر اللّجنة وثالثة مدقّقين لعل

من حّق المتعلّم أن ينال العالمة القصوى إذا كان مستوفيًا المعايير والّشروط في  في أنظمة التّقييم العالميّة الحديثة العادلة،
  أدائه. وھذا ما وضعناه في التّوصيف.

  فلنا عليه بعض المالحظات نطرحھا بأسئلة: رأي األساتذةأّما 

 كانت مستوفية الّشروط والمعايير؟وال تُْعَرض على مقّرر اللّجنة، وال نقبل العالمة القصوى إذا  ٦٠من  ٤٥لماذا نقبل بعالمة  -

 إذا كانت الّشروط والمعايير واضحة فلماذا اللّجوء إلى معّدل العالمات األربع: عالمات المقّرر والمدقّقين الثاّلثة. -

 ھل نغلق الباب أمام العالمة القصوى بھذا المقترح؟ -

 والمعايير؟رى إذا استوفت الّشروط لماذا توضع العالمة القصوى في المواّد األخ -
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