
 

 

 

 

 

 

______اسم التّلميذ: ___________  

: _________________           الّصفّ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023_2022العام الدّراسي 

   

  :الكفايات المطلوبة تقويمها 

ا مقروًءا(_   تعبير شفوي: )يستمع ليفهم رسالة صوتية، نقاًشا ما، نصًّ

ا كتابيًّا، يفهم نصوًصا مرسومة مصّورة، يفهم حوارات مكتوبة()_ تعبير كتابي:   يفهم نصًّ

 ختبار في اللّغة العربيّةإ

 "ختام المرحلة الثّانوية"

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 يتناول هذا النّّص تقويم كفايات التّلميذ في المجاالت الّسابقة الذّكر:

تسعى هذه التّمارين إلى قياس قدرات التّلميذ ومدى استيعابه لمواضيع عديدة مرتبطة بتجارب الحياة، وتمّكننا من 

 معرفة مكتسبات التّلميذ الّسابقة، ومن تحديد الثّغرات الّتي وقع فيها من أجل التّغلب عليها.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األهداف: 
   ها.مية لمتعلّ العربيّ  اللّغة تعليماقد في فكير النّ تكريس مبدأ التّ   -

 .ةالعربيّ  اللّغة مياد لدى متعلّ تطوير مهارة االتصال بلغة الضّ   -

 .بيعيةالطّ  غات  اللّ  في تعليم   العالمية   لمعايير  ل اقً اة وفالعربيّ اللّغة وضع معايير جديدة لتعليم   -

 المعايير.ذات ة إلى مصاف لغات العالم غة العربيّ وضع اختبار يرقى باللّ  -

 ها.ة من خالل تطبيق المواصفات العالمية عليغات العالميّ اد إلى معايير اللّ قي بلغة الضّ الرّ   -

 

  تلفزيون الواقع الّذي بعدَ اإلجابة  عن أسئلة  النّّص الّذي اختير بناًء على مواضيع حياتية تهّم التّلميذ، ال سيما موضوع
اهتمام التاّلمذة في مرحلة المراهقة بهذا الموضوع، وإلى عدم االنتباه إلى مساوئه،  ال بدّ من تسليط الّضوء عليه نظًرا إلى
 :من خالل هذا النّصّ يُمكُن للمعلّم  ممارستهاوبها ااكتس يمكنعادةٌ  وربّما ظّن التّلميذ أن بعض ما يشاهده

  .التلميذ ومكامن قوته نقاط ضعف اكتشاف -
 وتعميقهالمهارات الّتي ينبغي تطويرها ا تحديد -

عبر إكسابه األدوات التي يحتاج إليها التّلميذ من أجل بداية سليمةكيف؟           

اعدته في قبل التّلميذ لمسمنمعرفة دقيقة للكفايات المكتسبة 
بداية العام

لماذا؟

في بداية العام الّدراسي متى؟

:اختبار تقويم كفايات التّلميذ المكتسبة تعتمد على اإلجابة عن األسئلة اآلتية

تالميذ ختام المرحلة الثّانوية من؟



 

 .تحديد خّطة عمل سنويّة للمرحلة تهدف إلى تصحيح المسار العام وصوالً إلى سدّ الثّغرات -

 عن تقدّم مستوى التّلميذ أو تمكن هذه النّتائج اإلحصائية المدرسة من رسم صورة واضحة  -
 تراجعه.

 

 
 جدول التّقييم

 المجاالت الكفايات عناصُر التّقييم

 مكتسب_ مكتسب كلّيًا

 متكسب_ مكتسب جزئيًا غير
 فهم النّّص المقروء  اختيار من متعدّد   

 فهم النّّص المقروء اإلجابة عن أسئلة تتعلّق بالنّصّ   

 في القواعد واإلمالء تحديد صيغة الفعل  

 في القواعد واإلمالء تحديد الفعل والفاعل  

 
تبيان الخطأ في الجمل  

 وتصحيحه
 في القواعد واإلمالء

 اإلصغاء  الفراغ بما هو مناسبملء  

 اإلصغاء اإلجابة عن سؤال يرتبط بالنّصّ   

 اإلصغاء التّعبير عن الّرأي بالموضوع 

 
تأليف موضوع وااللتزام بمعايير 

 الكتابة
 في التّعبير الكتابي

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اقرأ النّصَّ اآلتي بتمعِّن ثّم أجْب عن األسئلة التي تليهِ 

 وِذكرياتُناهواتفُنا الذّكيّةُ 

، ومن غرابة  ذلك، كما يبدو األمُر عليه اليوم، أنَّهُ التّقّدَم التّقنيَّ سيفسُد الذّاكرةَ البشريّةَ ـ كاَن ُسقراُط يَخشى من أنَّ  1      

سهاًل على  كانَ وقد أشاَر إلى أنّه كلّما  كاَن يُعبُّر عن قلق ه  بشأن  شكٍل من أشكال  التّواُصل  الجديد  آنذاك وهو الكتابةُ.

األشخاص  الوصوُل إلى شيٍء ما في ُمستنٍد مكتوٍب، كانوا أقلَّ َمياًل إلى أن يتذّكروه. ويبدو أنَّ كلمات  الفيلسوف  العظيم  

قمّي تماًما كما فعلَت في اليونان  القديمة . نا الرَّ  تَلقى صدًى اليوَم في عصر 

أثبتَت  االختباراُت الحديثةُ أنَّ األشخاَص الّذين يعتقدون أنَّ أجهزةَ الكومبيوتر  َستُنقذُ معلومات هم مَن الّضياع   لقدـ  2    

 هم.والّصوَر الّتي يلتقطونها مَن الفقدان  يتذّكرون أقلَّ بكثيٍر من هؤالء  الّذين ال يعتمدون على أجهزة  التّكنولوجيا لحفظ  بيانات  



 

ندَما أصبحنا ال نفترُق عن هواتف نا الذّكيّة  المزّودة  بكاميراٍت رقميٍّة متطّورةٍ، ولّما بتنا نعيُش حياتَنا وكأنَّهُ يَجُب ـ وع 3     

ها،  علينا ُمشاركةُ كّل لحظٍة نَعيُشها على وسائل  التّواصل  االجتماعّي من "فيسبوك" و"سناب شات" و"إنستغرام" وغير 

أينما ُكنّا، أصبحنا مهووسين بتوثيق  األحداث  من حول نا. وتَحّوَل ُكلُّ تَفصيٍل من تَفاصيل  حيات نا  كيّةِ مسلّحين بهواتِفنا الذّ 

الدة   ، إلى َجمعٍة عائليٍّة َحميمٍة، إلى و  طفٍل  إلى صورةٍ محتملٍة، من طبٍق لذيٍذ نَتناولُه، إلى نزهٍة نَتمتُّع بها على شاطئ  البحر 

 جديٍد...

ذلك كلَّهُ جعلَنا نَنظُر إلى العالم  من خالل  الّشاشات  دوَن أن نَختبَر الواقَع بشكٍل ف علّي حيُث يَعمُل ف عُل التقاط   كنَّ لـ  4      

على إزاحت نا من عيش  اللّحظة  في حين نُحاوُل تَوثيَق التّجربة  بواسطة  جهاز  الكاميرا، هذا  الّصور  أو تَسجيل  مقاطَع فيديو

"، لكنَّ األمَر المقلَق من الهاجُس ا نا بتسجيل  كّل لحظٍة نَعيُشها هو ما ُسّمَي حديثًا بـ"الّرؤية  التّوثيقيّة  لّذي يَطغى على ُمجتمع 

أنَّ الكاميرات الّرقميّة  يالحظفهو  هذه الّرؤية  الّرقميّة  هو اإللهاُء والتّشتيُت كما يقوُل "ديمون يونغ" مؤلُّف كتاب  "إلهاء"،

ة دائًما معنا تَدفعنا إلى التّصوير الدّائم بشكل تلقائّي ومن دون  وعي، بحيُث ال نعيش الواقع سوى بطريقة سطحيّة، الحاضر

ليس ألنَّ التّكنولوجيا الّرقميّة هي تشتيت تلقائّي ولكْن ألنَّها تُنتج شيئًا أقّل قيمة )في شكل  فيديو أو صورةٍ فوتوغرافيٍّة( 

 اهنا عن شيء ذي قيمة أكبر )التّجربة  الواقعيّة  وخبرات ها(.وتُؤدّي إلى تشتيت انتب

ؤية  التَّوثيقيّة  تأثيًرا سلبيًّا كبيًرا على ذاكرت نا، ففي دراسٍة أُجر 5       يَْت عن  ـ ولكن أبعدَ مَن اإللهاء  والتّشتيت  فإنَّ لهذه  الرُّ

مجلّة  العلوم  النّفسيٍّة، كانَت  النّتيجةُ أنَّ فقداَن الذّاكرة  الّرقمّي، أي  الذّاكرة  والتَّصوير  الفوتوغرافّي، ونُشَرت نتائُجها في

َض نسياَن المعلومات  الّتي تحّملُها على جهاٍز رقمّي "ليتذّكَر عنك"، كاَن مصدَر قلٍق متزايٍد للعالَم  الّرقمّي اليوَم. لكنَّ البع

اعتمدنا على ُصوٍر فوتوغرافيٍّة ومقاطَع فيديو لتتذّكَر األشياَء عنّا؟ والجواُب قد يسأُل: أيَن القلُق من ذلك؟ أيَن المشكلةُ إذا 

 هو أنَّ ما نحيلُه إلى التّخزين  الّرقمّي  ليَس ذكريات نا. فالذّكرياُت هي ذكرياُت الّطفولة  والذّكريات  الّرومانسيّة  وذكريات  

، والعديد  مَن الصُّور  ومقاطع  الفيديو األوقات  الّسعيدة  والتّعيسة  أيًضا الّتي نَعيُشها ب نا وكلُّ ما له عالقةٌ بالمشاعر  كّل أحاسيس 

نا وركيزة   . فمَع الهواتف  الذّكيّة  نلتقُط الّصوَر ونفتقدُ اللّحظةَ الّتي هي أساُس مشاعر  ليَست حوَل المشاعر  على اإلطالق 

 ذكريات نا.

يل  من الّصور  الّتي نَأخذُها يمينًا وشمااًل، نحُن نجمُع ذكرياٍت لم نعْشها، ونوثُّق وباختصاٍر، مَع كّل هذا السّ  إذًاـ  6      

، ولحظاٍت لم نصْل إليها أبدًا. وإذا توقّْفنا لنسأَل أنفَسنا: لماذا علينا أن نضَع شاشةً بينَنا وبينَ   حيات نا أحداثًا لم نشهْدها بالكامل 

؟  .  بما فيه الكفايةُ فحياتُنا كما هي معزولة  على الدّوام  نا أماَم أجهزة  الكمبيوتر   عندَما نكوُن بمفرد 

ـ لماذا علينا أن نضع هذا الحاجز أيًضا حتّى عندما نكون في اختالٍط مع النّاس؟ وما الّذي نفعله بكّل مقاطع الفيديو.  7      

وكّل هذه الّصور الّتي ال بدّ من تصويرها كّل لحظة على أّي حال؟ هل نعود إلى مشاهدتها أبدًا؟ إنّنا نحتاج جميعًا إلى 

يًرا على التقاط اللّحظة بواسطة الكاميرا، واالستمتاع بداًل من ذلك، وأن نكون حاضرين في التّوقّف عن التّركيز كث

الحاضر لكي نعيشه، وقد يكون األفضل لنا أن نلتقط الّصور بشبكة العين ونزرعها في أذهاننا، لنسمح للذّاكرة بأن تكون 

 اط الّصور ومع الحضور الدّائم لهواتفنا الذّكيّة. على مستوى تجربة الحدث بكّل حواّسنا. وعلى الّرغم من سهولة التق

 باحثة من لبنان* –مهى قمر الدّين                                                                                             

   2018كانون األّول  – 721عدد مجلّة العربّي ال                                                                  

 –بتصّرف  -

 *مهى قمر الدّين: باحثة وكاتبة صحفيّة لبنانيّة، لها مجموعة من المقاالت المنشورة في مجلّة العربّي.

 

   : في الفهم والتّحليلأّوالً 
                 

 

 اختيار من متعّدد: )عشر عالمات(

 صرنا نعيش حياتنا عبر: .1

 لحظاتنامشاركة بعض  أ. 

 مشاركة لحظاتنا كافة على وسائل التّواصل كافة ب. 

 مشاركة لحظاتنا على سناب شاتت. 

 مشاركة ما نريده على بعض المواقعث. 

 

  



 

 الكاميرات الّرقمية دفعتنا إلى: .2

 أ. ال نعيش قيمة لحظاتنا

 ب. ال نعرف العيش الّطبيعي

 نعيش الواقع بطريقة سطحيّة. ت

 . نعيش بشكل عاديث

 

 :التّقّدَم التّقنيَّ سيفسُد الذّاكرةَ البشريّةَ . يقصد الكاتب بهذه العبارة 3  

 أّن التّقدّم ليس لمصلحة اإلنسان أ.  

 ب. إّن التّقدّم لن يكون لصالح اإلنسانية فهو يسيء إليهم.

 . إّن التّقدّم غير مفيدت

 . إّن التّقدّم سيدفعنا نحو الفشل.ث

 

 

 في الفقرة األولى والثّانية: )عشر عالمات(ارصد الفكرة الّرئيسة  .4

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

 )ثماني عالمات(                                                                                                        

 في حدود خمس وعشرين كلمة، مراعيًا أصول التّلخيص. لثّالثةلّخص الفقرة ا .5

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

الّضمير آخر الكلمة، وال ما ورد بين  دّ )ال يع .اضبط بالّشكل أواخر الكلمات في الفقرة الّرابعة من النّصّ  .6

 عالمات(أربع )قوسين( 

 

الكاميرات الّرقميّة الحاضرة دائًما معنا تَدفعنا إلى التّصوير الدّائم بشكل تلقائّي ومن دون  ظ أنَّ حفهو يال

وعي، بحيُث ال نعيش الواقع سوى بطريقة سطحيّة، ليس ألنَّ التّكنولوجيا الّرقميّة هي تشتيت تلقائّي ولكْن 

ٍة( وتُؤدّي إلى تشتيت انتباهنا عن شيء ذي قيمة ألنَّها تُنتج شيئًا أقّل قيمة )في شكل  فيديو أو صورةٍ فوتوغرافيّ 

 أكبر )التّجربة  الواقعيّة  وخبرات ها(.

 

  

 )ثالث عالمات(                                   أّي مّما يلي ينطبق على من يمتلك الهاتف الذّكي: .7

 للغير. تقليده األعمى -1

 إيجاد األفكار الجديدة وبثّها عبر الهاتف -2

 مراعاته للتّقاليد.  -3

 إهماله المواهب الّشخصيّة ولجوؤه إلى ما يعرضه الهاتف الذّكي. -4

 

 )ست عالمات(                                           لو ُعرَض عليَك شراء هاتف ذكّي، هْل توافُق؟ .8

.  علّ ْل إجابتََك باالعتماد على النّّص 

   

 



 

   

   

 

عّرف المقالة مبرًزا سمتين لكّل من النّزعتين  .أنّها ال تخلو من نفحة أدبيّة النّّص مقالة موضوعيّة إاّل  .9

 )ست عالمات(                                                                                  الموضوعيّة واألدبيّة. 

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 ثانيا: في القواعد 
 نضع تنوين النّصب على: )عالمتان( .10

 ما قبل األلفأ.   

 األلف مباشرةعلى ب. 

 ال نضعهات. 

 

 يتقدّم الخبر على المبتدأ إذا: )عالمتان(.  11

 أ. كان الخبر معرفة 

 ب. كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة

 . إذا كان الخبر ممنوًعا من الّصرفت

 . إذا كان الخبر جملة فعليةث

 

 يتوّجهن إلى الّسوق. )عالمتان(نعرب جمع المؤنث الّسالم في الجملة اآلتية: رأيُت الفتيات . 12

)سبع                                                                                               أ. منصوب بالفتحة 

 عالمات(

 ب. منصوب بتنوين الفتح

 . منصوب بالكسرة عوًضا عن الفتحةت

 . منصوب بالتّاءث

 

 بيّن الخطأَ في كّلِ جملٍة من الجمِل اآلتية، ثّم اكتبها بالّشكِل الّصحيحِ:    .13

 

 حصلَن الفائزاُت على الجائزة .أ. 

 

 زارني أخيك وأنا مريٌض.ب. 

 

.ت.   يقُف الممثّلين على المسرح  إللقاء  تحيّة  الجمهور 

 

 لن يرم  النّاُس النّفايات في الّشارع .ث. 

 

.لم ينجو أحدًا ج.   مَن الحادث 

 

. ح.   ال تبوحين بالّسّر 

 

 رقصوا الحاضرون على أنغام  الموسيقى.خ. 

 

 



 

 

 

 

 ثالثًا: في اإلصغاء

 

 ؟الفجرِ  عندَ  يورُ الطّ  دُ لماذا تغرّ 

 

نا حْ أصبَ  إذ ،رافة  قضى على هذه الخُ  العلمَ  . لكنَّ بشر  ال هو إلسعاد   الفجر   عندَ  يور  الطّ  تغريدَ  أنّ  اسُ النّ  طالما اعتقدَ لَ 

 زاوج  التّ  مواسم   في الفجر   عندَ  تي تصدرُ الّ  الجميلة   األصوات   مزيجَ  نَّ أ كما .على المكان   يطرة  لسّ ل هوَ  باح  الصّ  تغريدَ  أنَّ  نعرفُ 

 وتتناغمُ ، دةٍ متعدّ  نغماتٍ  منْ  دٍ معقّ  وصوتٍ  واحدٍ  مقطعٍ  منْ  صوتٍ  بينَ  غماتُ النّ  وتندرجُ  لإلناث   يور  الطّ  ذكور   مناجاة   هو نتيجةُ 

 .البشرية   لألذن   بةً محبّ  ها تكونُ أنّ  لدرجةٍ  وجمالٍ  ةٍ بقوّ  األصواتُ 

 بطريقةٍ  فُ تتصرّ  إذ، األعشاش   مناطق   بإنشاء   كور  الذّ  قيام   على دليلٌ  هُ بأنّ  بيع  الرّ  ام  أيّ  في فجر   يور  الطّ  تغريدُ  ويمتازُ 

 ا عندماتدريجيًّ  تخفُّ  ، ثمّ وخالله   زاوج  التّ  فصل   قبلَ  ماء  السّ إلى ها أصواتُ  لُ . وتصنةٍ معيّ  منطقةٍ  ها فيوجودَ  لتعلنَ  وقويةٍ  رائعةٍ 

 هائلٍ  دٍ هْ جُ  بذل   منْ  زاوج  التّ  ، في فصل  ير  الطّ  رُ كَ ذَ  نُ ويتمكّ  المنطقةَ  وتهجرُ  غارُ الصّ  ا عندما تكبرُ تدريجيًّ  وتهدأ غارُ الصّ  تفقسُ 

من  الواحدَ  يرَ الطّ  أنَّ  ،دٌ مغرّ  غنج" وهو طيرٌ "الصّ  طير   في عادات   ه  بحث   خاللَ  يور  الطّ  علماء   أحدُ  أشارَ  وقدْ  ،ه  تغريد   خاللَ 

 ةُ المهتمّ  اإلناثُ  ى تبدأَ ، حتّ األعشاش   تأسيس منطقة   يتمَّ  نإ، وما الواحد   أغنية في اليوم   2300 أكثر من دُ يغرّ  وع  هذا النّ 

 .هُ تْ تي أعجبَ األنثى الّ  إلقناع   والجسدّي   وتّي  الصّ  هباستعراض   كرُ الذّ  ،عندها يبدأُ بالوصول   زاوج  بالتّ 

 

 بعد استماِعك للنّّص المسموعِ، امأل الفراَغ بما هو مناسب:  .1

 في الفجر   عندَ  تي تصدرُ الّ  الجميلة  _____ مزيجَ  . إنَّ على المكان   يطرةُ السّ  هوَ  باح  الصّ  ______ أنَّ  نا نعرفُ حْ أصبَ 

 واحدٍ  مقطعٍ  منْ  صوتٍ  بينَ  _________ وتندرجُ  لإلناث   يور  الطّ  ذكور   مناجاة   هو نتيجةُ  ________ مواسم  

 دةٍ متعدّ  ونغماتٍ  طبقاتٍ  منْ  _______ وصوتٍ 

 

 ؟بيعِ الرّ  ا في فصلِ صباحً  ّطيورِ ال تغريدِ  . ما هي داللةُ 2

    

__________________________________________________________________________

_____ 

    

__________________________________________________________________________

_____ 

     

  هل تحبّهُ؟ ولماذا؟ ،الّطيورِ  بتغريدِ  ما رأيكَ . 3

    

__________________________________________________________________________

_____ 

    

__________________________________________________________________________

_____ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 رابعًا: في التّعبير الكتابي

أم سياسيةً. اذكر برنامًجا لفَت نظرَك، تكثُر في اآلونة  األخيرة البرامُج التّلفزيونية المختلفةُ سواء أكانت فنّيةً أم ثقافيّةً 

ك في موضوع البرامج التّلفزيونية  ودفعَك إلى متابعت ه وترقّب وقت بدايت ه، متحدّثًا عن صفات ه ومضمون ه، عارًضا لوجهة  نظر 

نا.  الّتي ال تتناسُب مع عادات نا وتقاليد 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________  

 

 :سلم تقييم للموضوع المؤلّف 
 

 التّقدير المعايير الّرقم

  5 4 3 2 1 المستخدمة نوعية األفكار 1

 5 4 3 2 1 تنظيم الجمل وتسلسلها 2

 5 4 3 2 1 صلة األفكار بالموضوع 3

 5 4 3 2 1 أسلوب الكتابة 4

 5 4 3 2 1 التّوظيف القواعدي 5

 5 4 3 2 1 عالمات التّرقيم 6

 5 4 3 2 1 التّوظيف اإلمالئي 7

 5 4 3 2 1 التّرتيب والوضوح 8

 



 

 


