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 لنيل شهادة السلك اإلعدادي ياالمتحان الموحد الجهو 
 اإلطار المرجعي لمادة اللغة العربية بالتعليم األصيل

  أهداف المنهاج :والأ

 :تنمية الكفايات اآلتية األصيل إلى العربية بالتعليم الثانوي اإلعدادييهدف منهاج اللغة 

 : الكفاية التواصلية

 التمكن من التواصل باللغة العربية كتابيا وشفهيا؛ 
 أنماطها وأجناسها؛صل مع  النصوص بمختلف مجاالتها و القدرة على التوا 
  مقاربة نصوص القراءة؛التمكن من خطوات القراءة المنهجية للنصوص وتوظيفها في 
  القدرة على توظيف قواعد اللغة في وضعيات تواصلية مختلفة؛ 
 ن المتعلم من التعبير والتبليغ في سياقات متنوعة ومتعددة المقاصد؛ مكي امتالك رصيد لغوي 
  اإلنتاج كتابيا وشفهيا من خالل توظيف مختلف المهارات التعبيرية المكتسبةالقدرة على التعبير و. 

 : فاية المنهجيةالك

  ؛...التمكن من مبادئ التنظيم والتخطيط والتصنيف 
 ؛يةالتمكن من قراءة النصوص وفق خطوات القراءة المنهج 
  ومعرفة طرق بنائها؛اكتشاف مختلف أنماط النصوص التمكن من 
 القدرة على اإلنتاج الكتابي وفق المهارات المقررة؛ 
  مختلف النصوص؛القدرة على استنباط القواعد اللغوية من 
  دماجها في الالقدرة على تحويل أنشطة تعلم المواد الدراسية األخرى وفي أنشطة التعلم مكتسبات وا 

 .والتثقيف الذاتيين
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 : الكفاية الثقافية

 الذي يعيش فيه؛متعلم بالقيم المرجعية للمجتمع يعمق معرفة ال كتساب رصيد ثقافيا 
  نفتا  على الثقافات األخرى مكنه من االت معارف تتصل بمختلف المجاالت المتعلم اكتساب

 ساعده على االرتقاء بذوقه وأحاسيسه؛تو 
  التعبير بلغة سليمة؛يساعده على اكتساب رصيد لغوي يمكنه من فهم النصوص وتحليلها و 
 النصوص أنماطو أنواع الخطاب  تعرف . 

 : االستراتيجيةالكفاية 

  الوطني والتشبث بالهوية الدينية والثقافية والحضارية مع االنفتا  على القيم تعزيز االنتماء
 اإلنسانية؛

 تمثل القيم اإلنسانية والروحية والمثل العليا ومبادئ حقوق اإلنسان؛ 
 ؛تعزيز قيم الثقة بالنفس وقيم التفتح واحترام رأي اآلخر 
 ؛الميوالت اإليجابية  تعزيز المواقف و 
 ي في إطار التكوين الذاتي للشخصية تكوين الحس النقد. 

  

 : مجاالت االختبار: ثانيا

 . القراءة: المجال الرئيسي األول 
 : مالحظة النص .1

 
 :  اآلتية المجاالتمن بين  نصينتمي إليه ال الذي مجالالتحديد  .1.1

 المجال االجتماعي؛ 
 المجال االقتصادي؛ 

 ؛البيئي/  المجال السكاني 

 الثقافي /نيالمجال الف.  

 

 ...سردي، نص وصفي ، نص حجاجي نص: أو تحديد نوعية النص

                            

 أ و/ و العنوان؛ بداية النص ) انطالقا من بعض المؤشرات الدالة  ،وضع فرضية للقراءة .1.1
 . نهايته، مقطع ، أو فقرة

 
 

 : م ـالفه. 1   
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 ؛بالمرادف أو بالضد نصالشر  لفظتين اثنتين حسب سياقهما في  .1.1
 :موضوع النص بــ تعرف  .1.1              

 النص؛ تحديد القضية أو القضايا التي يعالجها .                          
  في النص؛المحورية استخراج الفكرة أو 

  التي يتضمنها ألساس استخراج األفكار اأو. 

 
 : لـالتحلي. 3

 ؛على المجال الذي ينتمي إليه النصالدالة  تالعبارا أو استخراج بعض األلفاظ. 1.3
، وتحديد تصنيفها في حقول معجمية أو دالليةو  تالعبارا أواستخراج األلفاظ  أو      

 العالقة بينها؛

، وبراهين أحداث، شخصيات، حجج )  بعض المكونات البنائية للنص  استخراج .1.3
 (  ..أزمنة ،أوصاف، أماكن

. 
 : والتقويم التركيب. 4

 من أفكار؛ النص تلخيص ما ورد في 
 التي يعالجها النص (القضايا )أو إبداء الرأي في القضية أو. 

 

 . درس القواعد والتطبيقات: جال الرئيسي الثانيالم
 

 

 ؛شكل  فقرة من النص بالشكل التام. 1.1
 ؛من بين األساليب المقررة  نصالاستخراج أسلوبين اثنين من  .1.1
 ؛ظواهر  لغوية / ظاهرة   فيهما/  فيها توظفجملة أو جملتين إنتاج  .3.1
 :لظاهرة لغوية من الظواهر المدروسة تحليل البنيات التركيبية  .4.1

 

 تحديد طريقة الصياغة؛ 

 العالقات التي تربط بين المكونات؛  دأو تحدي 

  أو تحديد وظائف األسلوب؛ 

  أو إبراز األحوال؛ 

 أو إبراز األحكام. 
 

واردة في نص االنطالق إعرابا تاما، على أن يمثل  المطلوب قاعدة أو إعراب جملة  .2.1
 .قواعد من الدروس المقررة في الدورة الثانية

 

 . التعبير واإلنشاء: المجال الرئيسي الثالث
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 :المقررة في الدورة الثانيةكتابة موضوع إنشائي وفق اإلجراءات والتقنيات الخاصة بإحدى المهارات 
 
 . االختباريةالوحدات  :لثاثا
 
 :وحدة القراءة . 1

بأسئلة تتوخي تقويم الكفايات المستهدفة  مذيلمن نص  ية في هذه الوحدةبار الوضعية االختتتكون  
في درس القراءة وتركز على مهارات المالحظة والفهم والتحليل والتركيب بحسب األوزان المحددة لكل 

 .مثبت في جدول التخصيصمهارة كما هو 
 : أن في النص يشترط و 
 

 لبناء المنهاج؛ يستند إلى التوجهات العامة 
 ؛المجاالت  المقررة في الدورة الثانية من مجاالمن حيث محتواه  يمثل 
  ؛موثقا توثيقا علميامحكم الصياغة و  يكون 
  كلمة 022ال يتجاوز من حيث حجمه. 

 
 : وحدة القواعد والتطبيقات .1

اس مدى اختبارية تمكن من قيضعية و بناء ي البعد الوظيفي لدرس القواعد والتطبيقات يقتض
 . هاووحدت العربية اللغةة في إطار تكامل مكونات مادة للغوياتوظيف المتعلم مكتسباته 

 
 

 :وحدة التعبير واإلنشاء. 3
منهجية الجراءات اإلالوضعية االختبارية في هذه الوحدة في كتابة  موضوع إنشائي وفق  تتمثل

 .لمهارة من المهارات المقررة
 : التخصيصجدول  :ارابع

 

 :الت الرئيسيةاحسب المج . أ
 سلم التنقيط عدد األسئلة نسبة األهمية الــجـالم

 ن 05.2 06 %32 القراءة
 ن 05.2 02 %32 القواعد والتطبيقات
 ن 02 01 %30 التعبير واإلنشاء

 ن 10 11 %100 المجموع
 

 

 

 

 

 : المستويات المهارية حسب . ب
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 سلم التنقيط عدد األسئلة  المستويات المهارية المجاالت 

 
 

 القراءة

 ن 01 سؤال واحد  المالحظة
 ن 01 سؤاالن الفهم
 ن 03 سؤالن التحليل

 ن 01.2 سؤال واحد  والتقويم التركيب
 ن 05.2 سئلةأ 6 المـجــمــوع

 
درس القواعد 

 ات ـطبيقـوالت

 ن 01 سؤال واحد  (تعرف الظواهر) المعرفة 
 نقط  01.2 سؤال واحد (الشكل )   التطبيق

 ن  1 سؤال واحد  (توظيف الظواهر)التطبيق 
  ن 01 سؤال واحد  (اإلعراب ) التطبيق 

 ن  1 سؤال واحد  (تحليل البنيات) التحليل 
 ن 05.2 أسئلة 02 وع ـــمــجــالم

 ن 02 مطلب واحد  التطبيق التعبير واإلنشاء
 ن 10 11 المــجــامـيـــع

 
 ملحق

 

  أسئلة الخطأ    -اختيار من متعدد )أسئلة مغلقة  –أسئلة مفتوحة : ضرورة تنويع األسئلة
 ؛...(أسئلة الوصل –والصواب 

  االنطالق في بناء األسئلة من المجاالت والدروس المقررة في الدورة الثانية من السنة
 الدراسية؛

  أثناء بناء الوضعيات في العمل على تغطية الدروس اللغوية المقررة في الدورة الثانية
 .االختبارية


