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 الّتوصيات الّرئيسّية
 

 المطلوبة في قسم الّتلخيص يتقيدوا بعدد الكلماتأن ب الّطلبةجب تذكير ي

في استخدام عالمات الّترقيمالّطلبةھناك حاجة لتحسين مھارات 

عدم نسخ نفس الجمل والفقرات كاملة، وكما ھي، في إجاباتھم على الّطلبةيجب أن يتذّكر 

ؤال األول وعلى مھمة الّتلخيص السُّ

لخيص وعدم االقتصار على تلخيص صوا كال الّنصين في قسم التّ ُيلخّ  أنالّطلبة جب تذكير ي

نّص واحد فقط

الّتركيز على تلخيص األفكار الّرئيسّية التي لھا عالقة بالّسؤال الّثاني بدالً الّطلبة يجب على 

من تلخيص كل نقطة مذكورة في كال الّنصين

 
 

 توجيھات وتعليقات عاّمة
 
 

مع استخدام ولكن كال الّنصين الّطلبة  لخيص بحيث لّخص فيھاالحظنا أمثلة كثيرة في قسم التّ 

ضئيل لعالمات الّترقيم. إّن استخدام وتطبيق عالمات الّترقيم بشكلھا الّصحيح والُمنتظم 

سيؤدي لنتائج وعالمات أفضل خاّصة في ِشّقي الّدقة اللّغوية واألسلوب والّتنظيم 

ن ملحوظ من جھة استخدام  لكلماتھم الّطلبة ُمقارنة بامتحان الّسنة الماضية، ھناك تحسُّ

في مھمة الّتلخيص وتجنبھم لنسخ جمٍل وفقراٍت كاملة من الّنصين  وتعابيرھم الخاصة

تبّين أن ھذه المراكز عملت  ،وتوصياتنا للمراكز المتحانات الّسنة الفائتة بناًء على تقريرنا

على تلك الَتوصيات فيما يتعلّق بالّتقيد بعدد الكلمات المطلوبة في قسم الّتلخيص، حيث الحظنا 
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تجاوزوا عدد الكلمات المطلوبة الذينالّطلبةعدداً أقل من 

لة نسخ على الّرغم من الّتحّسن الملحوظ في تجنب الّنسخ من الّنصين إال أّنه وجدنا أمثلة قلي

ؤال األول باإلضافة لنسخھم كامل الّطلبة فيھا  جماًل وفقرات كاملة لدى إجابتھم على السُّ

على كيفية االقتباس وإعادة الّطلبة الّنص تقريًبا في قسم الّتلخيص. وبناًء عليه، ننصح بتدريب 

واستخدام المرادفات صياغة الُجمل   

ا واحًدا فقطالّطلبةلّخص بعض  ، لذلك من الّضروري مّما جعلھم يفقدون عالمات ھامةنّصً

تذكيرھم بھذه النقطة وتدريبھم على كيفية تلخيص نّصين يتقاطعان بفكرة ُمشتركة وذلك من 

خالل التدريبات العملّية

طويلة وتكرار نفس الّنقاط والتعبير عن  بأن يتجنبوا مقدماتٍ لّطلبةليجب تقديم الّنصيحة

ھم الّشخصية، ألن ھذا سيؤدي بشكل طبيعي لفقدانھم بعض النقاط الرئيسّية آرائھم أو تجارب

في الّتلخيص بسبب وصولھم سريًعا للحد المطلوب من الكلمات 

ؤال األول) ألن الّطلبة يجب على  ذو القدرة األضعف أن يقرأوا األسئلة بتمّعن وحذر (السُّ

غير الذي أجابوا عليهبعضھم أعطى اإلجابة الّصحيحة ولكن لسؤال آخر 
 

 
 

 تعليقات على أسئلة ُمحّددة
 

 القسم األول
 

ؤال األول  السُّ
 
 

قدرات مختلفة.األسئلة مبنّية على الّنص األول حيث تشمل نقاَطا ُمتنوعة وتختبر   
 
 

ؤل بنجاحالّطلبةأجاب معظم  على ھذا السُّ (a)

ؤل بنجاح، ولكن الّطلبةأجاب أكثر  الكثير منھم لم يستخدموا صفات المقارنة على ھذا السُّ

"أكثر" أو "أقدر" أو "أصلح". وھناك عدد قليل أساء فھم الّسؤال وقّدم إجابات مثل 

، وكالھما غير مّتصلين بالّسؤال."الّتشاؤم" أو "بسبب اليأس"

(b)

ؤل بشكل صحيح. بعضھم أعطى سبب الّطلبةأجاب معظم  الختالف بين اعلى ھذا السُّ (c)
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ؤال وھو أّن "الطّ  بيعة" و"اإلنسان" ولكّنھم عانوا من اإلجابة على الّشق األول من السُّ

"الطبيعة دائًما مبتسمة كما كان اإلنسان"، وھناك عدد قليل من الممَتَحنين الذين استخدموا 

أفعااًل مثل "تغّير" أو "تحّول" أو "تبّدل".

ؤل بشكل صحيح. بالمقابل، الّطلبةأجاب عدد جيد من  عدد ال بأس به استخدم على ھذا السُّ

جابته العبارة "نفوس تخلق من كل شيء سعادة" بداًل من "التفاؤل" والتي تعتبر إجابة في إ

ؤال بشكله الّصحيح حيث يطلب منھم الّرجوع للفقرة  مقبولة. آخرون عانوا من قراءة السُّ

الّثالثة لإلجابة إاّل أنھم قّدموا إجابات من فقرات أخرى من الّنص.  

(d)

ؤل عالّطلبة الكثير منأجاب  واستخدموا كلماتھم الخاصة  بشكل صحيحبشّقيه ولى ھذا السُّ

ؤال، كما أّنھم أسھبوا في إجاباتھم مبينين أسلوبھم اللّغوي الخاص.  كما ھو مطلوب في السُّ

(e)

ؤال. فقد فشلوا بإضمان كلمة الّطلبةأحرز معظم  ثالث عالمات من أصل أربعة لھذا السُّ

 ربة اليأس".ااألولى الّصحيحة واستخدموا عوًضا عنھا "مح"االبتسام" التي ھي النقطة 

على األقل. عالمتينفقد تمّكنوا من إحراز  ،ذو القدرة األقلالّطلبة أَما 

(f)

ؤل بشكل صحيح. أالّطلبةأجاب معظم  على  ما أولئك الذين عانوا، فقد أجابواعلى ھذا السُّ

ؤال ألنھم أجابوا بعبارات مث ل "ال يريدون دفع ثمن الّنجاح" أو "يريدون ِشّق واحد من السُّ

كل شيء على طبٍق من ذھب".

(g)

ؤال بشكل صحيح.الّطلبةأجاب الكثير من  على ھذا السُّ (h)

ؤال وھي أّن "اإلنسان ھو الّطلبةعانى بعض  من تقديم اإلجابة على الّشق األول من السُّ

بتزويد دليل من  قريًباتالّطلبة كل القادر على التحّكم بشقائه أو سعادته"، ولكن استطاع 

الّنص على شكل اقتباس من الّنص األول. ولكن ھناك عدد قليل لم يقتبسوا من الّنص بل 

ؤال الّطلبة ذا الّسياق، يجب تذكير استخدموا جملھم الخاّصة. في ھ أن كلمة "دليل" في السُّ

تتطلّب االقتباس من الّنص. 

(i) 

 الّدقة الّلغوية
 

باستخدام كلماتھم الخاصة الّطلبة األداء في ھذا المجال يشابه أداء الّسنة الماضية. فيجب تذكير 

المرادفة وعدم تكرار أو نسخ كلمات ت اواالستفادة من استخدام الكلم قدر اإلمكان لكل األسئلة

ألسئلة ينبغي عليھم جابة على ھذه ايجب تذكيرھم أنه حتى في اإل الّنص كما ھي. إضافة لذلك،
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ت الترقيم المناسبة وربط إجاباتھم من الناحية القواعدية باألسئلة نفسھا (مثاًل استعمال عالما

 استخدام الضمائر الصحيحة و الجنس الصحيح). 
 

 القسم الّثاني
 

ؤال الّثاني  السُّ
 

م نقاًطا ويقدّ لھا يتطّرق الكاتب في الّنص األول  صين ھذه السنة ھي عن "الّسعادة"حيثفكرة االنّ 

وار بين ح، بينما يتطّرق الّنص الثاني لنفس الفكرة على شكل قصة أو مختلفة عن كيفية تحقيقھا

من  امحّددً  ابما ال يتجاوز عددً تلخيص الّنصين الّطلبة صياد سمك وشخص آخر. المطلوب من 

 الكلمات.

األداء جّيًدا بشكل عام خاّصة فيما يتعلّق بالّدقة اللّغوية واألسلوب والّتنظيم. ولكن ھناك عدد كان 

الذين لم يحرزوا سقًفا عاٍل من العالمات فيما يتعلّق بالّتلخيص ألّنھم فشلوا الّطلبة ال بأس به من 

ؤال، إضافًة إلى مشكلة تلخيص  في تحديد الّنقاط الرئيسّية لكل من الّنصين كما ھو مطروح في السُّ

 لجأوا لتلخيٍص قدوا عالمات مھمة. كما أّن ھناك آخرون فقد فبعضھم لنّص واحد فقط وعليه 

ا دون ذكر فكار الّنصين ولكن على شكل قائمة نقاط رئيسّية ُتبِ ُمطّول أل عت بتلخيص موجز جّدً

و أالذين اّتبعوا نسخ فقراٍت كاملة الّطلبة بعض النقاط الھامة في قائمتھم. كما الحظنا عدًدا من 

أما نظيم. كبيرة من الّنصين مّما أدى لفقدانھم عالمات مھمة في الّدقة اللّغوية واألسلوب والتّ  أجزاءٍ 

جيدة  فقد تمّكنوا من تحديد الّنقاط الّرئيسّية للّنصين وأحرزوا عالماتٍ  األكثر قُدرةً الّطلبة األفضل و

ا.   جّدً

ة استعمال أدوات الّربط كلّھا وقلّ  ة استخدام عالمات الترقيم وتنظيم التلخيص في فقراتٍ إّن قلّ 

اللّغوية واألسلوب والّتنظيم.في مجاَلْي الّدقة الّطلبة أّثرت على أداء   
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FIRST LANGUAGE ARABIC 
 
 

Paper 0508/02 
Writing 

 
 

  أھم النقاط:

 من أجل أداء أفضل في ورقة الكتابة ھذه ينبغي على الممتحنين:          

 وجه التحديد.فھم المطلوب في السؤال جيدا والتقيد باإلجابة عنه على  -
 تجنب استخدام المقدمات والخواتيم العامة والمحفوظة مسبقا التي ال تتعلق مباشرة بالموضوع المطلوب. -
 استخدام الصور البيانية والمجاز بشكل أكثر في المواضيع الوصفية لتقوية ھذا النوع من الكتابة. -
ضوع المطلوب، مثل: األول قال كذا ... تجنب كتابة المواضيع الحجاجية في شكل حوار بين طرفين حول المو -

 والثاني قال كذا ... الخ.
تقديم  ثانيا:موقف الممتَحن واضح وصريح في المسألة،  أوال:التأكد من أن الموضوع الحجاجي يشتمل على اآلتي:  -

 تفنيد والرد على أدلة المعارضين لھذا الموقف. ثالثا:جميع األدلة المؤيدة لھذا الموقف، 
دام التعابير العامية واألجنبية. ينبغي عدم استخدام عبارات مثل "لنختم، ..." المترجمة حرفيا من تجنب استخ -

 اإلنجليزية ولكن استخدام التعبيرات العربية التي تخدم ھذا المعنى.
 االنتباه إلى الفروق بين المذكر والمؤنث وخاصة عند تصريف األفعال واستخدام األسماء الموصولة. -
 كثر إلى الفروق بين العامية والفصحى من ناحية الكتابة. مثال: كتابة حرف الثاء سينا أو حرف الظاء زايا.االنتباه أ -
 إلى قواعد اإلعراب. الفاعل مرفوع دائما وخبر كان وأخواتھا منصوب دائما. أكثر االنتباه -
 الجر بشكل صحيح مثل "في المدينة" وليس "فالمدينة". كتابة حروف -
 لھا بشكل أفضل.  المناسبة الجر ل مع حروفاستخدام األفعا -
 االنتباه إلى الفرق بين جمع العاقل وجمع غير العاقل من ناحية القواعد. -
 استخدام عالمات الترقيم بشكل أفضل. -
  استخدام الروابط بين الفقرات بشكل أفضل. -

 
  تعليقات عامة: 

من القسم األول من االمتحان على إقبال واسع من قبل الممتحنين، في حين  Cو Bو Aبشكل عام، حازت األسئلة  -
األكثر شعبية بينما لم  Dو A. وفي القسم الثاني كان السؤاالن في ھذا القسم لم يجب عنه إال القليل Dنجد أن السؤال 

ن ھناك تحسنا واضحا من إال عدد قليل من الممتحنين. بشكل عام من المالحظ أ Cو Bيحاول اإلجابة عن السؤالين 
ناحية التقيد باألسلوب المطلوب في األسئلة، ومع ذلك كان بإمكان عدد من الممتحنين الحصول على عالمات أعلى 

التزموا األسلوب الحجاجي بدل كتابة مواضيعھم في شكل حوار بين طرفين. كما يالحظ تحسن واضح في لو أنھم 
د فيھا الممتحنون صعوبة كما شاھدناه في االمتحانات السابقة. ولكننا طرح المواضيع الوصفية التي عادة ما يج

مازلنا ننصح الممتحنين بتحسين استخدام الصور البيانية والمجاز مع توظيف أحاسيسھم من أجل دفع القارئ إلى 
اليب الكتابية. سماع وشم وتذوق والشعور بما يصفونه. كما نذكر الممتحنين بأھمية تنظيم األفكار في كل أنواع األس

األسلوب القصصي بشكل ھائل وذلك باالبتعاد عن سرد األحداث والوقائع المجردة والتركيز على كما يمكن تحسين 
عرض القصص المنتظمة التي تحوي عقدة واضحة. القصص المتكونة من عناصر واضحة ومتوازنة 

في  استخدام التعابير العامية واألجنبيةكان  حل) تحصد دائما درجات عليا. في ھذه السنة، بشكل عام،\عقدة\(مدخل
إجابات الطلبة أقل من السنوات الماضية بكثير ومع ذلك فإننا نشجع الطالب على المزيد من المطالعة في كتب كبار 

  األدباء من أجل إثراء رصيدھم اللغوي والتعود على األساليب والتعابير العربية الفصيحة.
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  مفصل:تعليقات على األسئلة بشكل 

  القسم األول:

  ):Aالسؤال (

 من الحاالت أغلب وفي صحيح بشكل فھمه من تمكنواوالكثير من الممتحنين اإلجابة عن ھذا السؤال اختار 
 يستبدلوالم  لو أن الممتحنينفي بعض الحاالت كان باإلمكان الحصول على عالمات أعلى و. فيه بالمطلوب االلتزام
أو موضوع وسائل االتصال بموضوع وسائل المواصالت.  ننصح الممتحنين بقراءة  سلوب الحجاجياألب الحوار

  السؤال عدة مرات كي يفھموا المطلوب بشكل كامل قبل الخوض في الكتابة.

  ):B( السؤال

 مقنع شكلمثل سابقه من حيث الشعبية بين الطالب، وقد تمكن الكثير من الممتحنين من اإلجابة عن ھذا السؤال ب
كان باإلمكان الحصول على و. األخرى الثقافات على االنفتاح وسلبيات إيجابيات عن الكالم في وأجادوا

اعتمدوا على األسلوب الحجاجي بدل أسلوب حوار دائر بين الممتحن  عالمات أعلى في بعض الحاالت لو أن الممتحنين
  وشخص آخر.

  ):Cالسؤال (

بين الطالب، كما كان مثل السؤال الذي سبقه إذ نجح الكثير من الممتحنين من مثل السؤالين السابقين من حيث الشعبية 
الممتحنون من فھم ھذا السؤال بشكل  تمكن. والمضمون األسلوب حيث من مقنع شكلاإلجابة عن ھذا السؤال ب

الحصول على جيد وذلك لكونه يتعلق بشكل مباشر بحياة من ھم في ھذا العمر. وبالرغم من ذلك يمكن للممتحنين 
ذلك بتفنيد  ةعالمات أعلى، ولذلك ننصحھم بعدم االكتفاء بعرض األدلة التي تؤيد موقفھم الذي اختاروه بل مؤازر

  ودحض أدلة الموقف المعارض كي تصبح كتاباتھم أكثر إقناعا.

  ):D( السؤال

الذين اختاروه، ومع ذلك  لممتحنينل صعبا تحديا مثل أنه كما الطالب، من الكثير اختيار السؤال ھذا ينل لم
  وتمكنوا من الدفاع عن آرائھم بشكل جيد.اإلجابة عن ھذا السؤال تمكن البعض منھم من 

  :الثاني القسم

  ):A( السؤال

 شعبي سوق لوصف الفرصة أعطاھم ألنه وذلك الممتحنين، بين كبيرة شعبية على السؤال ھذا حاز
 من عام بشكل الممتحنين من العديد تمكن. قبل من عدة مرات زاروه أنھم الظن غالب في الذي المكان
 السنوات من أفضل الوصفي باألسلوب االلتزام كان كما المفصلة البيانية الصور استخدام في االبداع
 الذي األداء وبين بينھم حال مما بالوصفي القصصي األسلوب استبدلوا الممتحنين بعض ولكن. السابقة
  .قدراتھم يعكس

  ):B( السؤال

 القصصي األسلوب استبدلوا الممتحنين بعضممتحنين، ولكن كسابقه من حيث إن ھذا السؤال شعبية بين ال لم ينل
  .الحصول على درجات أعلى وبين بينھم حال مما بالوصفي

  ):C( السؤال
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 حيث من كسابقه كان السؤال ھذا أن إال الممتحنين؛ من كبيرة شريحة اختيارالقصة عادة تنال  رغم أن أسئلة
 Dو A السؤالين من أكبر واضحا تحديا شكل أنه إال الموفقة األجوبة بعض وجود ورغم. الشعبية عدم
   .السؤالين ھذين عن األجوبة مستوى في عنه األجوبة تكن لم إذ

  ):D( السؤال

اليومية في . وتمكن الكثير منھم من ربطه بحياتھم Aالممتحنين مثل السؤال بين  ة كبيرةشعبيعلى ھذا السؤال  حاز
المدرسة حيث حاولوا كتابة قصص صداقات نشأت بعد عداوة بين الطالب في مدارسھم. وتمكن عدد ال بأس به منھم 
من النجاح في استخدام خيالھم في تطوير تفاصيل قصصھم وتنظيم عناصرھا األساسية. ولكن شاب بعض الحاالت 

ا على سالستھا. وعلى العموم من الواضح أن الممتحنين بعض الخلل في التسلسل المنطقي لألحداث مما انعكس سلب
لديھم قدرات جيدة على استخدام الخيال في الكتابة القصصية، وھي قدرة يمكن تطويرھا في الصف بمزيد من التمارين 

  حول كيفية تنظيم األفكار في القصة من أجل الحفاظ على سالسة األحداث وترتيبھا المنطقي.
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