اختبارات جملس أبو ظيب للتعليم

 – 2017 /2016الفصل الثاين  -التجرييب

منوذج اإلاجاب  -اللغ العربي – الصف الثاين عشر

إاجاابت أسئل االختيار من متعدد:
1

2

3

4

5

11

د .اتباع

ج .الصناعات

ج .يشهد

ب .الضم

ب .املكاني

ب .حااج

12
د.

الشاعر

13
د .عقلي
 /املكاني

14
أ.

فعولن

11
ج.

األحياء

11
د.

أوصل

20

21

ب .جماز عقلي

أ.جمزوم/السكون

ال ّدرجة
املمنوحة

إذا كتب أربع منها:

 قوة القطاع املصرف.-

التنوع االقتصادي.

 االحتياطي النقدي األاجنيب. -معدالت النمو املرتفع .

4

 زايدة االستثمارات األاجنبي . وتزايد اإلنفاق االستثماري.إذا كتب ثالث منها

3

إذا كتب اثنني منها

2

إذا كتب واحدا فقط

1

كل ما عدا اإلاجاابت السابق .

0
ال ّدرجة
املمنوحة

إاجاب السؤال 7
أي سؤالني مرتبطني مبوضوع املقال ،مل يتطرق إليهما الكاتب ف مقاله ،مثل:
 -ما التحدايت اليت يوااجهها اقتصاد اإلمارات؟

4

 ما اإلحصاءات اليت تشري إىل اخنفاض معدل النفط ف اإلمارات؟ال تواجد

3

سؤال واحد فقط.

2

ال تواجد

1

أي سؤال له إاجاب ف النص.

أو :أي سؤال غري مرتبط مبوضوع املقال.

0

أو :أي سؤال من أسئل االمتحان.
ال ّدرجة
املمنوحة

إاجاب السؤال 8
الفكرة العام املال أييت ابجلد والعمل ،أو ينمو االقتصاد ابلعمل واإلنتاج( .أو أي فكرة أبسلوب الطالب حتمل هذا املعىن).

واجه االتفاق :ف الفكرة العام (االستثمار واإلنتاج).

4

واجه االختالف :النص األساسي مقال إقناعي ،أفكاره حتوي أدل وإحصاءات ،أما البيتان ففيهما عاطف من غري أدل أو براهني أو أرقام.
إذا كتب الفكرة وواجها واحدا فقط (إما االتفاق أو االختالف).
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ب.
املركب

املقال – إاجاابت األسئل ذات النهاايت املفتوح :
إاجاب السؤال 6

22

3
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إذا كتب واجهي االتفاق واالختالف ،وأخطأ ف كتاب الفكرة.
إذا كتب الفكرة أو كتب واجها واحدا فقط.

2

إذا شرح البيتني.

1

إذا أاجاب إاجاابت خمتلف عن املضمون املطلوب.

0
ال ّدرجة
املمنوحة

إاجاب السؤال 9

املقارن بني

اإلحصاءات

مشولي الفكرة

النص األساسي

شامل

كثرية

الفقرة ف السؤال

اقتصرت على امليزاني االحتادي .

مواجودة ،لكنها ركزت على اجانب واحد.

4

إذا مأل ثالث فراغات.

3

إذا مأل فراغني.

2

إذا مأل فراغًا واح ًدا.

1

إذا أاجاب إاجاابت خمتلف عن اإلاجاابت الواردة ف اإلاجاب الصحيح .

0
ال ّدرجة
املمنوحة

إاجاب السؤال 10
اقتصاداي ،وازدايد تنوع الدخل فيها ،وتصدير الدول الفائض عن حااجتها لدول العامل واملشارك ف بناء االقتصاد
أي خامت تدل على تقدم اإلمارات
ً

4

العاملي.

إذا كتب خامت خلص فيها البياانت الواردة ف فقرات املقال.

3

إذا كتب خامت فيها إشارة إىل ازدهار االقتصاد ف املستقبل.

2

إذا كتب خامت تعطي معىن اخلامت األساسي .

1

إذا كتب خامت خمالف ملا عُرض من أفكار ف املقال.

0

القصيدة – إاجاابت األسئل ذات النهاايت املفتوح :
إاجاب السؤال 11
إذا وضح الطالب أربع من عوامل النهوض اآلتي :

ال ّدرجة املمنوحة

 االّتاه حنو كل ما هو مفيد ،وّتنب ماعدا ذلك. -حب اهلدف الذي يسعى إليه.

 -االاجتهاد واالبتعاد عن اللهو والراح .

4

 طلب السمو والرفع ف اهلدف الذي يسعى للوصول إليه. -االتفاق على اهلدف احملدد مع اآلخرين.

تب ف اإلاجاب السابق .
إذا كتب الطالب ثالث عوامل مما ُك َ

تب ف اإلاجاب السابق .
إذا كتب الطالب عاملني مما ُك َ

تب ف اإلاجاب السابق .
إذا كتب الطالب ً
عامال واح ًدا مما ُك َ

إذا كتب الطالب عوامل أخرى خمتلف عما كتب ف اإلاجاب الصحيح السابق  ،مثل:
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 -ضرورة التبدل والتغيري-بشكل عام.-

 معاندة العلماء الذين خنتلف معهم ف الرأي.إاجاب السؤال 11
إذا كتب الطالب األفكار اآلتي :

ال ّدرجة املمنوحة

 -اجاء التضمني الثقاف ف البيت األول.

 من خالل اإلشارة إىل " هند" و " ليلى". -كل اسم من هذين االمسني يرمز إىل املرأة اليت يرتك أعماله ،ويفكر هبا( .جمنون ليلى مثال حتول إىل رمز للبعد عن احلياة ،والتفكري

4

بليلى).

منشغال
 أراد الشاعر أن يشري ف تضمينه الثقاف إىل أنه ربط بني املاضي واحلاضر ،ولكنه ختلى عن كل ما يعيق تفكريه ،وصارً
ابلنجاح ال بغريه من الرموز اليت قضى اآلخرون أعمارهم ف التفكري هبا.
إذا كتب الطالب ثالث أفكار صحيح مما سبق ف اإلاجاب السابق .

3

إذا كتب الطالب فكرتني صحيحتني مما سبق ف اإلاجاب السابق .

2

إذا كتب الطالب فكرةً واحدةً صحيح ً مما سبق ف اإلاجاب السابق .

1

 -إذا أشار الطالب إىل بيت آخر غري البيت املشار إليه.

 إذا شرح الطالب البيت األول ،ومل يفهم التضمني الثقاف الوارد ،وظن أن امسي هند وليلى مها حمبوبتا الشاعر ،أو جمرد امسني،فهم املضمون.
وليسا من الرموز العربي اليت يُشار إليها إشارة؛ ليُ َ

إاجاب السؤال 17

إذا وضح الطالب ما أييت:

هوى أو افرتقت سعيًا فما افرتقت قصدا).
 التناص اجاء بني احلكم وبني البيت العاشر(إذا اختلفت ر ًأاي فما اختلفت ً -ف هذا التناص اتفاق ف الفكرة بني البيت السابق ،واحلكم  ،فاملعىن الذي تشري إليه احلكم أن االختالف ف اآلراء ال يفسد

0
ال ّدرجة املمنوحة

4

احملب بني األشخاص ،وهذا هو املعىن الذي رمى إليه الشاعر.

 أدى التناص وظيف فكري  ،فجسد الشاعر معىن احلكم  ،وقدم احلال العاطفي ف سياق اجديد ،وثوب شعري اجديد.إذا أشار الطالب إىل البيت الذي فيه التناص ،ووضح املعىن ف احلكم أو البيت.

3

إذا أشار إىل البيت الذي فيه تناص مع احلكم .

2

إذا وضح الطالب املعىن فقط.

1

إذا أاجاب إاجاابت عام دلت على أن مفهوم التناص غري واضح ف ذهنه ،مثل:
 التناص مواجود ف احلكم والقصائد. -يلجأ الشاعر إىل التناص.

0

 ورد التناص ف أبيات الشاعر......القص – إاجاابت األسئل ذات النهاايت املفتوح :
إاجاب السؤال 23

ال ّدرجة املمنوحة

ألن هبا معلومات هام جيب أن تصل إىل األرض ،وألهنا اجزء من مكتشفاته العلمي اهلام اليت توصل إليها ويريد أن يستفيد منها اآلخرون.

4

ال تواجد

3

إذا أورد الطالب سببًا واح ًدا.

2

ال تواجد

إذا أورد سببًا بعي ًدا ،مثل :ليخزنه ف حاسوبه ،حىت يبقيه عنده...
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0
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إاجاب السؤال 42
عندما جلأ إىل هللا لتسجيل املعلومات ومتتم :اي رب ...اي رب ...ساعدين ..أو :عندما جنح ف تسجيل املعلومات

(شعر أن هللا معه ف مهمته الكوني ).
شرحا إلحدى العبارات دون أن يكتب العبارة.
إذا أورد ً

2

ال تواجد

1

إذا كتب عبارات أخرى من النص.

0

إاجاب السؤال 41

صا:
إذا شرح الطالب عبارة واحدة من العبارات اآلتي  ،وكتبها ن ً
عالقته مبركبته الفضائي  :اتضحت من خالل العبارات اآلتي  :انزعج العميد سعيد ،شعر أنه مقبل على فقدان كائن عزيز ،لقد كان يشعر أن
مصريه مرتبط مبصري مركبته املنبوذة ،سالت من عينيه دمعتان حاراتن قبل أن يضغط على زر اهلبوط وينطلق مقذوفًا من مركبته ،ران حبسرة
ومرارة وهو يبتعد عن مركبته العتيق اليت خدمت العلم الفضائي سنوات طوال ،وبدا وكأنه يرتحم عليها! ..
صا:
إذا شرح الطالب عبارة واحدة من العبارات اآلتي  ،وكتبها ن ً
أما عالقته بتجاربه العلمي فيظهر حرصه عليها من خالل العبارات اآلتي  :أكثر ما أزعجه حصوله ف الشهر األخري على معلومات هام
اج ًدا ،مع انقطاع اتصاله مع احملط  ،تنهد حبسرة وهو يفكر ف أن معلومات كهذه قد ال تصل لألرض!
تكتب مغامراته الفضائي  ،وإمكاني أن يكون مفي ًدا لغريه ،سأقوم إبلقاء احملاضرات حول ّتاريب الفضائي ....
إذا أورد ثالث عبارات من العبارات السابق دون شرح.
إذا أورد عبارتني من العبارات السابق دون شرح.
شرحا للعالق .
إذا كتب عبارات غري العبارات السابق ال توضح صل العميد سعيد ابملركب  ،او ابلتجارب العلمي  ،أو كتب بلغته ً

إاجاب السؤال 41
السبب األول :حىت ال تصطدم ابلعمران وتتسبب ف الدمار والضرر للناس كما يفهم من العبارة اآلتي  (:وأن ال يرتكها تصطدم ابلعمران ألن
ذلك سيتسبب ف دمار كبري)
والسبب الثاين :تقديرا لإلجنازات اليت قامت هبا فتوضع ف متحف يقدرها اجلميع كما يتضح من العبارة اآلتي ( :واألفضل أن تصل سامل ؛
لتدخل متحف الفضاء الكوين كأول مركب فضائي قضت عقدين من الزمن وهي تعمل كمحط للتجارب الفضائي الرائدة).
إذا أورد العبارات دون شرح.
إذا أورد سببا واح ًدا مع شرحه.

3
1
0
ال ّدرجة املمنوحة
4
3
1

إذا علل تعليال آخر غري ما ورد ،مثل :ألهنا مفيدة

0
ال ّدرجة املمنوحة

إاجاب السؤال 47
ظهرت شخصي سعيد اليت كانت

االرتباط ابملركب وعدم القدرة على إيصال املعلومات لألرض

حلظ التنوير

4

2

إذا نقل عبارة واحدة.

العقدة

ال ّدرجة املمنوحة

2

إذا أورد عبارة واحدة من العبارات السابق دون شرح.

احلدث األول

4
3

ال تواجد

اإلبالغ ابلتخلي عن املركب

ال ّدرجة املمنوحة

التخلي عن املركب

دور العميد سعيد

دور العميد سعيد

رائد فضاء برتب عميد كان يقوم بتجارب فضائي

حماوالت اجادة اناجح لتخزين املعلومات

4

القفز والقرار إبلقاء احملاضرات

( يكتفى مبلء أربع مستطيالت مبا يناسب)
إذا مأل الطالب ثالث مستطيالت بشكل صحيح.
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إذا مأل الطالب مستطيلني بشكل صحيح.

2

مستطيال واح ًدا بشكل صحيح.
إذا مأل الطالب
ً

1

أحداًث أو وص ًفا غري متطابق مع ما سبق ف املخطط.
إذا كتب الطالب ف املستطيالت
ً

أُهنيت اإلاجاب
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