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ول –مستوى متقدم ( International advanced level
)االختبار الد ي
إدكسل Edexcel
https://qualifications.pearson.com/en/qualifications/edexcel-international-advanced-levels/arabic-2016.html
ال يوجد
ُ
ُ
العرب ،ودور العلماء العرب يف
البنامج عىل تطوير مهارات الطلبة العامة ليس فقط يف المادة اللغوية ،بل يف الثقافة العربية عامة ،حيث يتطرق إل العصور العربية واألدب
يقوم ر
ري
تطور العالم قاطبة ،كذلك ال بد للطالب من إتقان مهارات القواعد بشكل سليم ليتسن له اإلجابة عن األسئلة الخاصة بتشكيل الكلمات المحددة يف فقرة ما ،والتدرب عىل
والبالغ  ،والذي يحتاج لثقافة عربية عامة ،يتدرج الطالب يف تلقيها أثناء سنوات دراسته اإلعدادية والثانوية ،ومعرفة جيدة
األدب العلم
الكتابة لمختلف أنواع
ر
التعبب ر ي
والنب ،يوالجميل ف هذا الفصل الدراس إن صح التعبب دمجه ف السينما العربية من الناحيتي الكوميدية ر
بي الشعري ر
والباجيدية وكل مما سبق
ما
المختلفة
بالنصوص األدبية
ر
ر
ر
ي
ي
ي
يطلب العمل عليه بالكتابة األدبية ما ربي ( )-28 -240كلمة ،أما ما يختص بالكتابة يف مجال الثقافة العامة فيحتاج إل إعداد موضوع من (  )400-300كلمة.
الوغ التام والمعرفة العميقة ب:
البنامج
يتطلب ر
ي
 أساسيات اللغة العربية ( من القواعد واإلمالء). ثقافة عربية عامة من الناحية التاريخية واألدبية.العرب القديم والحديث).
 االطالع العام عىل األدبري
 اإللمام بأساسيات رالنب والشعر والتفريق ربي أنواعها وعصورها.
ر
اإلنجلبية إل اللغة العربية.
البجمة من اللغة
ر
ر
ر
الن سيوثق بها الطالب المعرفة العامة
يحتاج الطلبة إل البحث وجمع المعلومات عن بعض المواضيع المقبحة يف الدورة الدراسية ،وكتابة مواضيع حولها استعدادا لالختبارات ي
ر
الن بحث عنها ،وعمل عليها خالل السنة الدراسية  ،وما تمت دراسته خالل سنوات الدراسة للطالب.
ي

ورقتي
اختبار من
ر
الورقة األول للقراءة والفهم واالستيعاب وموضوع للكتابة مدتها (ساعتان ونصف)
ريباوح ما ربي االختيار من المتعدد وإيجاد اإلجابات الصحيحة باإلضافة إل أسئلة حول فقرات مكتوبة يف االختبار حول الفهم واالستيعاب ،ويلحق بها فقرة يطلب بها تشكيل
لتنته بكتابة مقال ريبواح ما ربي( )280-240كلمة.
كلمات تشكيال كامال لكل حروف الكلمة،
ي
الورقة الثانية ( مدتها ثالث ساعات :) 3
ر
حي بحدود
اإلنجلبية إل اللغة العربية  ،يتبعه سؤال يختار به الطالب موضوعا واحدا من ربي
ورقة مخصصة للكتابة  ،بحيث تبدأ بسؤال ترجمة من اللغة
ر
موضوعي مقب ر
ر
األخب المكون من ستة أسئلة يختار الطالب واحدا منها  ،يكون قد سبق له اإلعداد له والتدرب عليه ،وهذه األسئلة تعتمد عىل الثقافة
وينته بالقسم
( ) 280- 240كلمة،
ر
ي
العامة .
الورقتي لها ثمانون درجة 80-د)
وكل من
ر
ر
الن سيعمل عليها الطالب والمتمحورة حول( العلوم
القراءة الحرة  ،واالطالع عىل اآلداب العربية  ،والثقافة العربية العامة ،وتحديد مسار ر للطالب حول موضوع الثقافة العامة ي
العرب)
األدب
العرب بعصوره وأنواعه
العربية وعلماء العرب – العمارة والفنون العربية -السينما العربية ما ربي الكوميديا والباجيديا -الشعر
ري
ري
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