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 :اختبار ماّدة الّلغة العربية وآدابها .1

   ،عاِمالت:المُ  المواقیت، الّطبیعة 

 ،2007.10.02 لمؤرخ فيا 25 یخضع تنظیم امتحان شهادة البكالوریا إلى القرار الوزاري رقم  

 المحّدد كیفیات تنظیم امتحان شهادة البكالوریا.

 الثـَّانوي:ُشَعُب الّتعليم   1-1

 یتضمن امتحان بكالوریا الّتعلیم الثّانوي الشُّعب اآلتّیة:

 .شعبة آداب وفلسفة 

 .شعبة الّلغات األجنبّیة 

 ،تقني ریاضّي). الّریاضّیات، تسییر واقتصاد، الشُّعب العلمّیة:( علوم تجریبّیة 

 طبيعة االختبارات: 1-2

 :المبادئ العاّمة إلعداد االختبارات   

مواضیع ُمجمل االختبارات الكتابّیة المتحان شهادة بكالوریا الّتعلیم الثّانوي العام یتّم إعداد  

موضوعیتها وتحقِّق العدل واإلنصاف  والّتكنولوجّي بناًء على جملة من المبادئ الّتي تتضّمن صدقها،

 تتمّثل هذه المبادئ في: بین المترشحین.

الّرسمّیة الّساریة المفعول في أقسام الّسنة الثَّالثة من  أن تكون المواضیع مطابقة للمناهج الّتعلیمّیة  .1

 .الّتعلیم الثّانوي

استعمال و/ أو تطبیق  تساب،بتقویم اك -في جزء منها -أن تُبنى االختبارات بكیفیة تسمح  .2

أّما الجْزُء الباقّي منها  ارف في وضعیات معهودة ذات صلة بما تعلَّمه في أنشطة الماّدة.المع

 َحدَِّدِة لملَمِح التََّخرُِّج من مرحلة الّتعلیم الثَّانوّي.َتَمكُِّن المترشِّح من الكفاءات المُ . رارفیسمح بإق
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ُیْظِهُر المترشِّح من خاللها قدرته على  دٍة وذاِت داللة.ك في شكل وضعیات تقویم ُمَركََّبٍة وجدیوذل

 ْكَتَسَبِة.المُ د المعرفیِِّة والمنهجیَّة تجنیِد وٕادماِج ُجملة من الموارِ 

 أن تكون وضعیات التقویم المقترحة ُمَتَدرَِّجًة وفق تزاُیِد تْعقیِد العملیَّات الذِّهنیَِّة الضَّروریَِّة لحلِّها.  .3

 أن تكون وضعیات التقویم ودعائُمها متنوَِّعًة ُتَمكُِّن من تغطیَِّة مجاالٍت عریَضٍة من المنهاج.  .4

تَّعلیمات (األسئلة) دقیقة وبعیدة عن كل وتكون ال وبأسلوب واضح. أن ُتصاَغ المواضیع بعنایة،  .5

 فیما یتعلق بما ُیْطَلُب من المترشِّح تنفیُذُه. وض والتباسٍ غم

دَُّة الضروریَُّة إلنجازها بكیفیَّة واقعیٍَّة بالنََّظِر إلى تلمیذ الّسنة الثَّالثة من الّتعلیم الثّانوي أن تُقدَّر المُ   .6

 .وىمتوسِّط المست

 َحدََّدِة ُمْسَبًقا: باعتماد جملٍة من المعاییر المُ نتاجات الكتابّیة للمترشِّحین أن َیِتمَّ تقویُم اال  .7

 الخادَّة...دوات المَ ُق اإلنتاج الكتابّي، واالستعماُل الّسلیُم ألوهي وجاهُة وتناس 

َوزَُّع ُسلَُّم یُ  ).20 إلى 0( أن ُیعَتَمَد في وثیقِة المترشِّح ُكلُّ مجاِل التَّنقیِط من صفر إلى عشرین  .8

َیْیِن من االختبار حیث ُیَخصَُّص الجْزُء األكبر من اًء على الهدفین الرئیسین المُ ط بنالتَّنِقی َتَوخَّ

ُص الجْزُء الباقّي من االختبار لتقویم قدرة االختبار لتقویم موارد المترّشح المعرفّیة بینما ُیَخصَّ 

 كتسبة.ح على إدماج مختلف الموارد المُ المترشّ 

 : جميع الشُّعب  الّلغة العربية وآدابها في امتحان شهادة البكالوريا  طبيعة اختبار ماّدة

تسییر  تقني ریاضّي، ریاضیات، علوم تجریبّیة،( الشُّعب العلمّیة –غات أجنبّیة ل –آداب وفلسفة 

 واقتصاد).

 ا بالنِّسبة لشعبتّي اآلدااّدة الّلغة العربیة وآدابها یكاختبار م ة ویكون ب والفلسفة والّلغات األجنبیّ ون خاص�

تسییر ال تقني ریاضّي،ال ریاضیات،ال تجریبّیةالعلوم الین الشُّعب العلمیَّة المشتركة (مشتركا ب

 قتصاد).االو 

3 
 



 :اآلداب والفـلسفة  ةهيكلة االختبار في شعب -أ

 اآلداب والفلسفة من:  ةتتكّون هیكلته في شعب

 نقطة) 10ري: (ـالبناء الفك .1

 )نقطة 06البناء الّلغـوّي: ( .2

 نقطة) 04التقویم النقدي: ( .3

ثمانیة عشر  )18( في حدودنثرّي  سند أو بیتا اثني عشرَ  )12( في حدودینطلق من سند شعرّي      

 ُیطالُب المترشُِّح بدراسته من حیُث: الثّالثة من الّتعلیم الثَّانوّي،من مقرر الّسنة سطرا 

 : البناء الفكري -1

مدى استیعاِب  تهدف إلى تقویم یتضّمُن أسئلة دقیقة ومتدرِّجة ذات صلة وثیقة بمضمون النَّّص.

  المترّشح أبعاَد النَّّص الفكریَّة واألدبیَّة.

  .ةستة أسئل )06(بة اآلداب والفلسفة: شع -

 .ابتعاد األسئلة عن النمطیة وضرورة تنویعها لقیاس المهارة المطلوبة :هامة  ةـمالحظ*   

 : البناء الّلغويّ  -2

 یتضمَّن الجوانب اآلتّیة:

 دراسة الّظواهر النَّحوّیة والصَّرفّیة في عالقاتها بالبناء الفكرّي. -أ

 ة.الجمالیَّ دراسة الّظواهر البالغّیة مع إبراز وظیفتها وقیمتها  -ب

 دراسة الّظواهر العروضّیة إذا كان النَّصُّ شعرا.   -ج

 .ةستة أسئل 05في شعبة اآلداب والفلسفة:  -

  :التَّقويم النَّقدي -3

أو وضعیة من  ،علَّق بمحور من المحاور المدروسةُیْصِدُر المترشُِّح أحكاًما نقدیًَّة تت

 الوضعیات ذات داللة.
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 :األجنبّيةالّلغات    ةهيكلة االختبار في شعب -ب

 من:  الّلغات األجنبّیة ةتتكّون هیكلته في شعب 

 نقطة) 10ري: (ـالبناء الفك .1

 )نقطة 06البناء الّلغـوّي: ( .2

 نقطة) 04دي: (ـالتقویم النق .3

ثمانیة عشر ) 18( في حدود نثريّ  سندأو  بیتا اثني عشرَ  )12( في حدودینطلق من سند شعرّي         

 ُیطالُب المترشُِّح بدراسته من حیُث: الثّالثة من الّتعلیم الثَّانوّي، من مقرر الّسنةسطرا 

 : البناء الفكري  -1

تهدف إلى تقویم مدى ، یتضّمُن أسئلة دقیقة ومتدرِّجة ذات صلة وثیقة بمضمون النَّّص 

 استیعاِب المترّشح أبعاَد النَّّص الفكریَّة واألدبیَّة.

 ةخمسة أسئل 05للغات األجنبّیة: في شعبة ا -

 .ابتعاد األسئلة عن النمطیة وضرورة تنویعها لقیاس المهارة المطلوبة :هامة  ةـمالحظ*   

 : البناء الّلغويّ  -2

 یتضمَّن الجوانب اآلتّیة:

 دراسة الّظواهر النَّحوّیة والصَّرفّیة في عالقاتها بالبناء الفكرّي. -أ

 ة.الجمالیَّ دراسة الّظواهر البالغّیة مع إبراز وظیفتها وقیمتها  -ب

 دراسة الّظواهر العروضّیة إذا كان النَّصُّ شعرا.   -ج

 .ستة أسئلة 05في شعبة اآلداب والفلسفة:  -

  :التَّقويم النَّقدي -3

أو وضعیة من الوضعیات  ُیْصِدُر المترشُِّح أحكاًما نقدیًَّة تتعلَّق بمحور من المحاور المدروسة ،

 ذات داللة.
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 :العلمّية المشتركةهيكلة االختبار في الشُّعب   -ج

 :تسییر واقتصاد) تقني ریاضّي، ریاضیات، علوم تجریبّیة،(           

 تتكّون هیكلته في الشُّعب العلمّیة من:و 

 نقطة) 12ري: (ـالبناء الفك .1

 )نقطة 08(البناء الّلغـوّي:  .2

ثمانیة  )18( في حدود نثريّ  سندأو  بیتا اثني عشرَ  )12( في حدودینطلق من سند شعرّي        

  ُیطالُب المترشُِّح بدراسته من حیثُ  من مقرر الّسنة الثّالثة من الّتعلیم الثَّانوّي،عشر سطرا 

تهدف إلى تقویم  یتضّمُن أسئلة دقیقة ومتدرِّجة ذات صلة وثیقة بمضمون النَّّص.: البناء الفكري -1

المحتوى المتماشي مع روح  مدى استیعاِب المترّشح أبعاَد النَّّص الفكریَّة واألدبیَّة.ولتخفیف

 اإلصالحات نقترح:

 .ةأربعة أسئل 04:ةفي الشَُّعب العلمیّ  -

 :یتضمَّن الجانبین اآلتّیتین: البناء الّلغويّ  -2

رفّیة في عالقاتها بالبناء الفكرّي وأثرها في االّتساق واالنسجام.  -أ  دراسة الّظواهر النَّحوّیة والصَّ

 وظیفتها وقیمتها الجمالیَّة وأثرها في وضوح الّنّص. دراسة الّظواهر البالغّیة مع إبراز -ب

 .أربعة أسئلة 04:في الشَُّعب العلمّیة -
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 ا:ُمــَدُد االختبارات وُمــعاِمالتـُـه:1.2

 ها كما یلي:تتوزَّع ُمَدُد االختبارات وُمعاِمالتُ  

 هُمعاِملُ  ُمّدة االختبار الموضوع الشُّـــعـــب الّرقم

 06 د30و سا03 اّص خـ وفلسفةآداب  01

 05 د30و سا02 اّص خـ الّلغات األجنبّیة 02

03 

 الشُّعب العلمیَّة المشتركة

تسییر  ،تقني ریاضيّ  ریاضیات، (علوم تجریبّیة،

 واقتصاد)

 03 د30و سا01 مشترك

 

 :تحليل طبيعة اختبار مادة الّلغة العربّية وآدابها :2.2

 شروط بناء االختبار: 

 العاّمة:الّشروط  .1

 تحدید مؤشِّرات كفاءة االختبار قبل إعداده بصورة شاملة ودقیقة. -

 ترشِّح من إبراز قدراته على بلوغ مؤشِّرها.اءة صیاغة مالِئمة ُتَمكِّن المُ صیاغة كلِّ كف -

 ربط كفاءات االختبار بأهداف المنهاج. -

 شمولیَّة األسئلة بحیث تغطِّي جزًءا كبیرا من المنهاج. -

 ة.د واضح یتفاوت حجمه حسب الشُّعبضوح مرجعّیة األسئلة بانطالقها من سنو  -

 اتِّصاُف األسئلِة بسالمة التَّركیب ودّقة الّتعبیر ووضوح القصد مع الّتركیز واإلیجاز. -
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ة: .2  الشروط الخاصَّ

 مادة  الّلغة العربیة وآدابها في امتحان شهادة البكالوریا على: یقوم بناء اختبار -

أن یكون الّسند الّشعرّي أو الّنثرّي من مقرر الّسنة الثّالثة من الّتعلیم الثانوّي ومتبوعا بأسئلة ُمَصنَّفة   

 كاآلتي:

تهدف  یتضّمُن أسئلة دقیقة ومتدرِّجة ذات صلة وثیقة بمضمون النَّّص. :أسئلة البناء الفكريّ  -أ

ُم هذه األسئلة في شعبتّي  الفكریَّة واألدبیَّة.إلى تقویم مدى استیعاِب المترّشح أبعاَد النَّّص  ُتَقوَّ

 اآلداب والفلسفة والّلغات وفق التَّصّور اآلتي:
 نقطة) 10ري: (ـالبناء الفك .1

 )نقطة 06البناء الّلغـوّي: ( .2

 نقطة) 04دي: (ـالتقویم النق .3

ُم هذه األسئلة      تسییر  تقني ریاضّي، ریاضیات، علوم تجریبّیة،( في الشُّعب العلمیَّة المشتركة تَُقوَّ

 واقتصاد) وفق التَّصّور اآلتي:

 نقطة) 12ري: (ـالبناء الفك .1

 )نقطة 08(البناء الّلغـوّي:  .2

تتضمن الجوانب الّلغویة في شعبتي اآلداب والفلسفة والّلغات األجنبّیة  :أسئلة البناء الّلغويّ  -ب

 وفق الّتصور اآلتي:

رفّیة في عالقاتها بالبناء الفكرّي وأثرها في االّتساق واالنسجام.دراسة الّظواهر النَّحوّیة   -أ  والصَّ

 ة وأثرها في وضوح الّنّص.راز وظیفتها وقیمتها الجمالیَّ دراسة الّظواهر البالغّیة مع إب -ب

 دراسة الّظواهر العروضّیة إذا كان النَّصُّ شعری�ا.  -ج

 ینبغي االلتزام في بناء مواضیع امتحان البكالوریا في مادة اللغة العربیة وآدابها: مالحظة هامة جـدًّا

ریَن في المنهاج.  بالمحاور المقّررة حسب الشُّـَعـب دون التقّید باألدباء الُمَقرَّ
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تسییر واقتصاد) فوفق  تقني ریاضّي، ریاضیات، ،علوم تجریبّیةشُّعب العلمیَّة المشتركة(أمَّا في ال 

 الّتصویر اآلتي:

 رّي.رفّیة في عالقاتها بالبناء الفكدراسة الّظواهر النَّحوّیة والصَّ  .1

 ة.براز وظیفتها وقیمتها الجمالیَّ دراسة الّظواهر البالغّیة مع إ .2

ترشِّح وفیه ُیْصِدُر المُ  .خاّص بشعبتّي اآلداب والفلسفة والّلغات األجنبّیة هو:الّتقويم النٌّقدي -ج

 أو وضعیة من الوضعیات ذات داللة. ،علَّق بمحور من المحاور المدروسةأحكاما نقدّیًة تت

 

 

 

 

 

 

 

 

والعنوان ورقم  وجوب احتواء الّسند على وضوح مرجعّیِته العلمّیة بذكر المؤّلف، :مالحظة هاّمة •

الّسند أصیال غیر  مأخوذ من وأن یكون  ة، وتاریخها، ودار الّطْبع والبلد لألمانة العلمّیة.الّطبع

 أو من الّشبكة العنكبوتّیة. حولّیة
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