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Reading

مالحظات عامة:

•
•

تبدو مجمل األسئلة في متناول الممتحن ذي المستوى المتوسط فما فوق.
ظھر أداء الممتحنين من خالل أجوبتھم :فقد وجد كل من الممتحن الممتاز أوالمتوسط سھولة
في اإلجابة على األسئلة عموما.
أثبت كثير من الممتحنين قدرتھم على الكتابة باستخدام الجمل المفيدة والھادفة ،واستعمال أدوات الربط بين
الجمل والفقرات ،وكذلك اإلستعمال الجيد لعالمات الترقيم المناسبة واإلمالء السليم والقواعد الصحيحة للغة.

•

فيما يخص جودة اللغة تفاوتت مستويات الممتحنين فمنھم من كان لديه مستوى عال في التعبير فخلت أجوبتھم أوكادت تخلو من
األخطاء اإلمالئية والنحوية.
وعلى النقيض من ذلك يوجد من الممتحنين من احتوت أجوبتھم على أخطاء نحوية وإمالئية كثيرة.

•

•

تعليقات مفصلة على األسئلة
السؤال األول :أ
جاءت بعض أجوبة الممتحنين ممتازة حيث استعمل الممتحنون أسلوبھم الخاص وذلك باستعمال مرادفات للمسؤولية كقيادة األسرة وحمايتھا
واإلعتناء بھا مثال على ذلك ):ترك الوالد لسمير مسؤولية البيت ليختبر قدرته على حماية البيت وقيادته في غيابه وليختبر مدى رجولته(.
والبعض اآلخر من عبر بأسلوب غير حسن مليء باألخطاء اإلمالئية والنحوية و آخرون اكتفوا بالنسخ من النص األصلي.
السؤال األول:ب
جاءت األجوبة على ھذا السؤال في معظمھا صحيحة وبأسلوب جيد مثال على ذلك:
)ازدادت ثقة نفس سميروكان سعيدا بسبب مضي اليومين األولين على خير وحل األزمة التي سببھا أخوه الصغير مع الجيران بفطنة ومضى كل طرف في
المشكلة راضيا بفضل سمير كما سر بنجاحه في إدارة المنزل في اليومين األولين(.
عبر بعض الممتحنين بأسلوب غير حسن مليء باألخطاء اإلمالئية والنحوية .بينما قام البعض اآلخر بنسخ بعض الجمل من النص .فققدوا عالمات
في األسلوب والدقة.
السؤال األول :ت
جاءت األجوبة على ھذا السؤال في معظمھا دقيقة وبأسلوب جيد حيث عبروا عن ذلك بأسلوبھم الخاص وكما ھو الحال دائما يالحظ أن بعض
الممتحنين من قاموا بنسخ بعض العبارات الطويلة أو الجمل من النص.
السؤال األول :ث
قام الممتحنون بذكر االنطباع اإليجابي الذي تركته صورة الوالد على نفسية سميرومثال على ذلك إلجابة بأسلوب جيد ) :قامت صورة الوالد
بزيادة فخر سمير بنفسه وعززت ثقته بنفسه .فأحس بالسعادة والبھجة(

السؤال األول :ج
فكانت أجوبة معظم الممتحنين موفقة وعلى سبيل المثال ) :تغلغل الخوف في نفس سمير وأخيه وأصابھما الذعرألنھما سمعا طرقا على إحدى
نوافذ الغرفة(.
السؤال األول :ح
أجاب كثير من الممتحنين عن ھذا السؤال بشكل جيد .وبعضھم واجه صعوبة في ھذا السؤال ألنھم
خلطوا اإلجابة على ھذا السؤال بالسؤال ذ وذلك لسوء الفھم لما ھو مطلوب من ھذا السؤال.
فيما يلي نموذج لجواب جيد عن ھذا السؤال) :اصطنع الشجاعة ليحاول اقناع نفسه بأن ال يوجد داع للخوف وقال :الشيء فقد تحركت قدم السرير فاستجمع
قواه وأضاء نور الغرفة ليتأكد من مصدر الصوت( .
السؤال األول :خ
كانت اإلجابات عن ھذا السؤال جيدة بوجه عام.
السؤال األول:د
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أجاب عديد من الممتحنين عن ھذا السؤال بوجه صحيح .فيما يلي نموذج لجواب جيد عن ھذا السؤال) :استخدم الكاتب عبارة ” العصفور المبلل
في الليلة الماطرة“ ليبين أن األخ الصغير يرجف كثيرا و ذلك بسبب الخوف الذي يتملكه ,والكاتب يود أن يوضح الذعر الذي أصاب األخ الصغير(.
السؤال األول :ذ
رغم أن معظم الممتحنين أجابوا عن ھذا السؤال بوجه صحيح إال أنه كما ذكر سابقا أن بعض الممتحنين التبس عليھم األمر بين اإلجابة عن ھذا
السؤال والسؤال ح.
فيما يلي نموذج لجواب جيد عن ھذا السؤال) :ذكر األخ سمير بأنه ھو من وكلت له قيادة األسرة وحمايتھا فظلت الفكرة تدور في ذھنه حتى أقنع
نفسه باكمال مھمته ومعرفة مصدر الصوت وسببه فأخذ عصا أبيه وانطلق نحو النافذة(.
السؤال األول :ر
أجاب عديد من الممتحنين عن ھذا السؤال بوجه صحيح .فيما يلي نموذج لجواب جيد عن ھذا السؤال) :قال سمير ذلك ألخيه الصغير ألنه كان
يسبب المشاكل ويريد أن يوضح من ذلك بأنه شجاع .أما بعد سماع الطرق على النافذة فكان خائفا جبانا  ,حتى أنه ال يريد أن يساعده في فتح النافذة(.
السؤال األول :ز
كانت اإلجابات عن ھذا السؤال جيدة بوجه عام .فيما يلي نموذج لجواب جيد عن ھذا السؤال:
)ساد األخوان شعورا بالراحة والطمأنينة والذي تبين لنا من تنفسھما نفسا عميقا وھما بالقھقھة ورجعا إلى سريرھما(.
السؤال الثاني
•
•
•
•
•
•
•

ذكر بعض الممتحنين مقدمة قصيرة عن الشخصيتين ونجد أن بعض األخر من الممتحنين من لم يمھد للتلخيص إطالقا.
تضمنت أغلب أجوبة الممتحنين على أفكار من النصين وصنف من الممتحنين مزج أفكاره بأفكار النصين .وفي أحيان أخرى ھناك البعض اآلخر
من الممتحنين من لم يتقيد بأفكار النصين واكتفى بذكر أفكاره الخاصة.
ولم يتقيد بعض الممتحنين بذكرعدد األفكارالمطلوبة لكل نص بل ذكروا إما عددا أقل أو أكثر من المطلوب.
اتسمت بعض الملخصات باإللتزام ببعض أساليب المقارنة وشكلياتھا األخرى من بينھا إظھار القواسم المشتركة بين سمير والعالم فاروق الباز
وأوجه اإلختالف بينھما.
بالرغم من أنه طلب بوضوح من الممتحنين كتابة ملخص عن الصفات األساسية للشخصيتين إال أن بعض الممتحنين لم يجبوا على ذلك .فإما أنھم
كتبوا قصة ركزوا فيھا على الحديث عن شخصية واحدة وأھملوا األخرى .وأخرون أعادوا رواية القصة خاصة قصة سمير بتفاصيلھا..
وعلى ھذا األساس ينبغي على الطلبة أن يمارسوا كتابة الملخص وأن يتدربوا على كيفية استخراج األفكار األساسية.
وينبغي كذلك على الممتحنين أن يفھموا السؤال جيدا لمعرفة ماھو مطلوب وكما يقال فھم السؤال نصف الجواب.

بعض المالحظات عن دقة اللغة:
•
•
•

توجد مشكلة لدى بعض الممتحنين عند تنقيطقھم لبعض الحروف مثل األلف المقصورة والھاء فى آخر الكلمة فعلى سبيل
المثال :على )علي( ومنه )منة(
يالحظ أن من الممتحنين من ال يعرف الفرق بين المثنى والجمع وال يفرق بين كيفية رفع ونصب وجرالمثنى ويالحظ أن
كثيرا من الممتحنين من استعمل الجمع بدال من المثنى أثناء إجراء المقارنة بين الشخصيتين
ويالحظ أيضا أن بعض الممتحنين من لم يتقيد بقواعد اإلعراب الخاصة باألسماء الخمسة كأب و أخ في ھذا اإلمتحان
وتغير حركتھا حسب موقعھا من الجملة .مثال على ذلك) :ألن أخيه كان يرتعش(
يالحظ في بعض المراكز وجود التباس لدى الممتحنين في أجوبتھم حيث أنھم خلطوا اللھجات المحلية باللغة العربية الفصحى فاستعملوا ما يلي:
)بصيت( بدال من )بسيط(
)مزاق( بدال من )مذاق(
)أسبت( بدال من )أثبت(
)زھب( بدال من )ذھب(
وغير ذلك من األخطاء اإلمالئية كالكلمات التالية:
)مرار الكرام( بدال من )مر الكرام(
)أطاحت الفرصة ( بدال من )أتاحت الفرصة(
)تموح ( بدال من )طموح(
)البرد القارص( بدال من )البرد القارس(
)النوافظ ( بدال من )النوافذ(
)على مايران( بدال من )على مايرام(
)البھشة( بدال من )البھجة(
)حريس( بدال من )حريص(
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FIRST LANGUAGE ARABIC
Paper 0508/02
Writing

أه ا
•

 أ  أن ل اَ ن در ت   أ  ا  ) 1اش وا ال ( ('& أن  %ا  $ض "راء ا وار 
ا0ل ا . (-/آ ( +اَ أن *$وا  "را)'&  ا. 12
ت

•

 -/ ،أن ,آ +ا**)َن  آ &   $%أب ا"!    .أن ا ا س ،وااث ،وو
و أ ا   2ا
ا -/8  ,9آ & أ +اء آ,56ة  3ا,2د.

•

و أ ا 2 2:ا,2د -/ ،أن ,آ +ا**)َن  $%أب ا,2د وا= >:ر 3وBآ ," % 3ا,? @A :ة ا :و، 8:%
و. 8 5CD

ت 
ه JKار = 3 5 -ا**)َ 35آ & Eع وا  Cرو 3 GHأر& %E Fت  ا ) 1 2:ا/ال وا :ش ( ،وEع وا  C ,MNروGH
 3أر& %E Fت  ا ) 2 2:ا"! وا,2د ( .و?@ Eع  25در  13 ،در  *)ى و  12در  /دة ا.V
آ ن أداء ا**)َ % @?[& 35م  .ًZ6:م & XFا**)َ %E 35ت 5ة ًا  .و& XFا**)َ 35آ ن *?  أن ?6ا  %Eت أ\@ * Fا 
أ  Hرآ+وا &[?@ أدق  $%ا*=ب  اB2ال .وآ ن  XF& $%ا**َ) 35ا* 35& ،ً^A +55ا"! و& 35ا,2د أ] ء ا? &% 3?*8 .د آ3 ,56
ا** َ)َ 35ا? & &[?@   5ا >:وا"! .و ذ XF& aا**)َ 35ا` 3,Mآ6ا  أب ا >:وا,2د   35آ ن   5%أن ا دوره
 * ا 5%ا)  5ا.2 2:
أ 1ا@ 3ت آ?> $ا 73و=(< ا رآ;ت  %:3د +( 89ا (7ب  ا5ال .وإ 3ت أ$Dى آن ( +أ '3Bا@3اع  ا 3%وا$آ; (+
 E3 Gا@ 3ت  اال ب  ا     ،1ع ا  3ارا 0ا  ?-أو ا ،Mآ?> زة  &'13 %آ J
 8ا$%Iةً - .
أه ا  ا@G0م ،و&  %هNا .ً3 (7
ت  ا 
ا  ) 1ا#$ال واش(
ا5ال 1
آ  dHإ & ت  9Fا**)َ 35ا 3Kا Mروا هKا اB2ال 5ة ،ورا%ا ا Eا)  &[eن ا,:اءة أ] ء و dا,اغ& J /8  : 3% 3,6F ،ء هKا
ا[ ط &  MZء  3ا* .*/ا Mر هKا اB2ال آ 3 ,5Aا**)َ.35
ا %ال 2
\  .أ\@ ا & iت آ  dHا  8و dاB2ال & " G5و,9& h5ة  ، %و 2 d[ Hت ا F& @*Fا HZء  3ارا اH A
ا Mر هKا آ,5Aون أ ً
وا 5F /و.G8 5
ا %ال 3
5ن ا Mروا هKا اB2ال 3? ،ا 3Kا Mرو Jآ  dHآ &  .6:
ا %ال 4
آ ن أداء ا**)َ  35هKا اB2ال ً5ا  8 %وا ا [Hر ا)  ا 5*,وأ],ه  ا)  ا*= .%6آ 3 ,5Aا**) 35ا 35*F2  D :H
أ5 Aة.
وا&(

ا  ) 2ا
ا %ال 1
ا Mر هKا اB2ال *)َن آ,5Aون .و Hل %د آ  ,56در   % 5 %رآ+وا  $%أب ا"! ،وو"ا ث ا)* ا) 5و /8ها أب
)ا .(>:آ ن  $%ا**)َ 35أن ا ا س ،وا آ ،3وادوار ا*  j,Cا)*.
ا %ال 2
^  kآ ،3وا س ،وا*[ ه  )ر ا 3? .(5آ ن *?F 3د  3ا**)َ 35أن  ا
أ\@ ا & iت  3%هKا اB2ال ه ا  dو" ً  ً
در ت أ  $%أ6/8  Hا أب ا.>:
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3 ال% ا
.اع, ت وا5C[ وا،ة,?@ اA : ا," % $% 5 وا+ رآ،ة5  8 &  آdH ون آ,5A وآ.35َ)** ا3 ,5Aال آB2ا اK ر هMا
4 ال% ا
 آ ن *?  أن35َ)** ا3 @5 د%  ه ك.>: أب ا$% 3+آ, ة,? ا3% ة5 *  إ & ت9F - آ.35)** ا3 ,5Aال آB2ا اK ر هMا
. & ا ا"! ا*=ل  آ6/8  H  أ$% ا در ت أ
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