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المركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوى

قسم التطوير-وحدة اللغة العربية

مواصفات الورقة االمتحانية
المتحان اللغة العربية للصف الثالث االبتدائى

للعام الدراسى6101 /6102م  -الفصل الدراسى األول .
أوالً  :من حيث الشكل:

أ -ينبغي أن تتضمن الورقة االمتحانية البيانات واإلرشادات اآلتية:

 شعار المحافظة.
 اسم المحافظة.
 اسم اإلدارة .

 اسم المدرسة.

 اسم المادة  -الفصل الدراسي  -العام الدراسى .
 الفرقة  -الزمن .

 ترك هامش من جميع جوانب الورقة مقداره 5.2سم .


-يتم كتابة جميع اإلرشادات السابقة بخط  (21-25غامق )

 كتابة األسئلة بحجم خط  21على األقل وال يسمح إطالقًا بكتابتها بخط اليد.

 كتابة درجة كل سؤال بجوار السؤال وفي مكان واضح والدرجات أيضا علي األسئلة
الفرعية ) بين قوسين )

 أن تكون عناوين األسئلة بخط  21على األقل وتكون بخط ( غامق ).

 وضع خط أسفل التعليمات الخاصة بعدد األسئلة المطلوب اإلجابة عنها  ،أو التعليمات
الخاصة بطريقة اإلجابة.

سطر.
 عدم اكتظاظ الصفحة باألسطر حيث يكون عدد األسطر المناسب من ً 51-52ا
 أن تكون األسئلة واضحة الصياغة وخالية من أي لبس أو غموض .

 ال يسمح إطالقًا بأي أخطاء إمالئية  ،أو نحوية  ،أرقام غير واضحة .

 فى حالة وجود أكثر من ورقة أسئلة يتم التنويه على ذلك بجانب اسم المقرر الدراسي
بأعلى الصفحة ) مثل  :األسئلة فى ورقتين ( مع ضرورة ترقيم الصفحات .

 تذييل الصفحة بجملة ( مع دعواتنا بالتوفيق).
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ب -

 :المحتوى -:

الوحدة األولى  :مواقف وسلوكيات.

 .2حى اآلشجار.

 .5معرض المدرسة.
 .3نشيد  " :لغتي الفصحى " حفظ.

الوحدة الثانية  :وطني والحرية.

 .2البلبل والملك.

 .5الطفل والسحابة.

 .3نشيد  " :مصر " ( حفظ ).

الوحدة الثالثة :هيا نفكر.

 .2شجرة القطن .

 .5األديب الصغير .

 .3نشيد  :جيل المستقبل  ( .حفظ ).

ثـانيا :من حيث المضمون:
ً
 .2ال تخرج عن حدود المنهج .

 .5تتدرج من السهل إلى الصعب .

 .3تتجنب اإلكثار من جزئيات السؤال الواحد .
 .1تراعى الفروق الفردية بين الطالب .

 .2تناسب الزمن المقرر لها وأن تكون جميع األسئلة إجبارية .
 .6تراعى الدقة والوضوح فى الصياغة .

 .7تقيس مهارات اللغة التى يمكن قياسها من خالل االختبارات التحريرية .
 .8تكون المفردات المستعملة من حصيلة الطالب اللغوية .

 .9تتنوع األسئلة بين المقالية والموضوعية وهى كاآلتى:

أ-األسئلة المقالية:

 تعد األسئلة المقالية من أشهر وأقدم أنواع األسئلة؛ لقياس نتائج التعلم المتعلقة بالقدرةعلى:

 التعبير الكتابي عن ِف ْكر الطالب بأسلوب منطقي  ،وربط وترتيب ِ
الف َكر  ،ومناقشتها
ونقدها.
 العرض والتحليل والتأكد من فهم الطالب لمحتوى المقرر.
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 التفكير االبتكارى فى حل المشكالت المقدمة له

أنواع أسئلة المقال:

 -هي أسئلة يطلب اإلجابة عنها بشكل مقالي  ،وتسمى األسئلة التقليدية  ،وتبدأ عادة بـ :

ناقش -قارن -علل  -اكتب -اشرح – اذكر – وضح – ماذا – كيف

شروط صياغة األسئلة المقالية :

 )2تكون واضحة تماما وبعيدة عن الغموض.

 )5ترتب عند عرضها حسب التدرج فى الصعوبة ؛ لمراعاة الحالة النفسية للطالب.
 )3ـتكون مالئمة للمستوى العقلي وتقيس الفروق الفردية بين التالميذ .
 )1تحدد الدرجة المخصصة لكل سؤال.

 )2تبدأ األسئلة عادة بكلمات مثل( :ناقش – اشرح – قارن – اكتب ما تعرف عن – اذكر
 ....الخ).

من  ،متى  )....،؛ ألن اإلجابات فى هذه
 )6ال تبدأ األسئلة كلها بأدوات استفهام مثلْ ( :
الحالة تستدعي مستوى التذكر فقط.
 )7يجب إعطاء الطالب الفرصة للتعبير عن رأيه ونقده وتحليله للموضوع.

ب -األسئلة الموضوعية:

شيوعا:
أنواع األسئلة الموضوعية األكثر
ً

 أسئلة االختيار من متعدد.
 أسئلة الصواب والخطأ .

 أسئلة الم ازوجة  ).المطابقة)

 أسئلة اإلكمال ) .ملء الفراغ( .
 أسئلة الترتيب.

 أسئلة الرسوم واألشكال.
 إكمال عبارة ناقصة.

 النمط المعكوس لالختيار من متعدد) أي اختيار اإلجابة الخطأ من بين البدائل)
أهم شروط األسئلة الموضوعية:

 -هناك شروط عامة لصياغة األسئلة الموضوعية منها :

موضوعا معي ًنا.
ومحددا ،و نقطة معينة أو
 )2أن تقيس المفردات هدفًا معي ًنا
ً
ً
 )5أن تكون اللغة المكتوبة بها سليمة وخالية من الغموض.
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مناسبا للوقت المخصص لالختبار وليس هناك قاعدة لذلك  ،ولكن
 )3أن يكون عدد األسئلة
ً
هناك اتجاه يرى أن الزمن المناسب هو) نصف دقيقة لالختيار من متعدد وأقل من ذلك
للصواب والخطأ(.

 وهناك شروط خاصة لصياغة كل نوع من أنواع األسئلة الموضوعية منها : )1االختيار من متعدد:

 يكتب فى صورة جملة ويتبعها اختيارات(البدائل) غالبا كلها خطأ ماعدا واحدة فقط.
 -ولصياغة العديد من العبارات نراعى اآلتى:

أ -يكون عدد االختيارات ثالثة أو أكثر ( حسب المرحلة ).

ائيا مثل  :ب  ،د  ،أ  ،ج  ،د  ،ج  ،أ  ،ب
ب -يكون ترتيب اإلجابات الصحيحة عشو ً
ج -أال تكون االختيارات لها بعض اإلشارات التى تساعد على اكتشاف اإلجابة الصحيحة مثل

أن تكون:اإلجابة الصحيحة أطول من اإلجابة الخطأ  ،أو تكرار كلمة أو عبارة فى اإلجابة
الصحيحة.

د -عدم استخدام صيغة النفي  ،ألنه يربك الطالب ويستغرق وقتًا فى اإلجابة.
ه -أال تكون المرادفات سهلة وأال تكون غامضة.
و -تجنب استخدام كلمات مثل  :دائما  ،جميع ما سبق  ،مطلقًا  ،فى صياغة
البدائل ألنها تساعد على استنتاج اإلجابة.

ز -االبتعاد عن اإلكثار من الجمل االعتراضية ؛ ألنها تزيد من طول اإلجابة.

ح -تجنب المفردات التى تحمل فى طياتها اإلجابة عن مفردات أخرى فى نفس االختبار.

قواعد وأسس تصميم االختيار من متعدد:

 )2يجب توحيد صياغة البدائل) مفرد – فعل – معرفة – طول العبارة(.....
 )5يجب تغيير موقع اإلجابة الصحيحة بطريقة عشوائية.

 )5أسئلة الصواب والخطأ:
قواعد وأسس تصميم أسئلة الصواب والخطأ:

أ -كتابة العبارة بدقة  ،وجعلها قصيرة.
ب -تجنب التلميحات.

ج -تجنب العبارات التى تحتمل الصواب والخطأ فى نفس الوقت.
د -ال يزيد زمن اإلجابة لكل عبارة عن  25ثانية.
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 )3اختبار المزاوجة أو المطابقة:

 هي نوع من األسئلة الموضوعية  ،تتألف من قائمتين األولى ) أ ( بها عدد من المشاكل
مثال  ،والثانية) ب ( بها إجابات لهذه المشاكل  ،ولكن بترتيب مختلف وعلى الطالب أن

يربط بين المشكلة واإلجابة المناسبة لها  ،على

شرط أن تكون القائمة الثانية) ب( أكثر من األولى ) أ ( .

 ويستخدم هذا النوع فى :الحقائق والتفاصيل واألحداث التاريخية ،والعلماء ومدارسهم  ،والكلمات
األجنبية ومقابالتها العربية ،والقواعد

أهم االعتبارات التى يجب أن تراعى عند إعدادها أن :

 .2تكون القائمة من صنف واحد أو متجانسة  ،ولذا يمكن أن يتكون السؤال من عدد من
الوحدات.

 .5تكون القائمة قصيرة (من 6 : 1أسئلة ) لتحقق التجانس .
 .3أال تتساوى القائمة األولى مع الثانية.

تكون التعليمات واضحة وبسيطة لعدم اللبس .

ثالثا  :المواصفات الخاصة لكل فرع من فروع المادة :
أ -القراءة  :سؤاالن أحدهما من( كتاب المدرسة) واآلخر( محرر من المحتوى)

سؤال ( كتاب المدرسة) يشتمل على ثالثة أجزاء ( أ  ،ب  ،ج ) ويراعى فى األسئلة أن:

 -1تكون من خالل فقرة واضحة العبارة من الموضوعات المقررة فى الكتاب .

 -2تقيس الثروة اللغوية للتلميذ من مفردات وجموع ومعان .

 -3تقيس فهم التلميذ لمضمون الموضوع ومحتواه الثقافى .

 -4تقيس قدرة التلميذ على فهم الجملة العربية وأجزائها األساسية.
 -5تقيس القدرة على الربط بين أفكارالموضوع .

 -6تقيس قدرة التلميذ على استخدام المفردات فى جملة مستقلة من إنشائه .

السؤال ( المحرر من المحتوى) يشـتمل علـى ثالثـة أجـزاء ( أ  ،ب  ،ج ) وي ارعىى فىى
األسئلة أن:

 .1تكون من خالل قطعة أو قصة ذات مغذى أخالقي أو علمي وكلماتها من القاموس اللغوي
للتلميذ التزيد عن(  ) 35كلمة.

 .2تقيس الثروة اللغوية للتلميذ من خالل فهم معاني الكلمات من السياق .
 .3تقيس فهم التلميذ لمضمون الموضوع ومحتواه الثقافى.

 .4تقيس المستويات األولى من التفكير( التذكر  -الفهم )
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ب -الـمحفوظات :

( سؤال واحد ) يشتمل على أربعة أجزاء .

 -يراعى فى األسئلة أن تشتمل على :

 -1بيتين من الشعر  ،أو نص قرآني  ،أو حديث شريف ؛ لقياس الفهم.
 -2سؤال يقيس الفهم (المرادف -المضاد -المفرد  -الجمع)

 -3سؤال يجاب عنه من النص أو من خالل فهمه له .

ج -التعبير :

( سؤال واحد ) يشتمل على أربعة أجزاء .

يراعى في التعبير أن تكون الموضوعات وصفية لمىا يقىع عليىه حىس التلميىذ ،و يحقىق سىؤال التعبيىر

األهداف التالية - :

صحيحا .
 -1أن يتمكن التلميذ من تركيب الجمل تركيًبا
ً
 -2أن يتمكن التلميذ من ترتيب جمل ؛ ليكون قصة قصيرة.

 -3أن يتمكن التلميذ من إكمال جمل تنقصها كلمات تعطى له فى رأس السؤال .

د -األساليب والتراكيب :

يتض ىىمن ( سى ىؤ ًاال واح ى ًىدا) يش ىىتمل عل ىىى أربع ىىة أجى ى از ( أ  ،ب  ،ج  ،د )  ،و يق ىىيس ق ىىدرة
التلميذ على تطبيق ما درسه من أساليب وتراكيب .

هـ -اإلمالء :

 -يملى على التالميذ فقرة ال تزيىد عىن ثالثىة أسىطر .ويشىترط أن تكىون مىن محصىولهم اللغىوي ،وأن

تكون جملها قصيرة ،وعباراتها سهلة  ،وعالمات الترقيم بسيطة ( . ) : - . - ،

هـ  -الخط العربى :

 -يكتب عبارة مناسبة بخط النسخ.

ملحوظات :

 يراعى فى الورقة االمتحانية األوزان النسبية لفروع المحتوى والمستويات المعرفية(حسب الجدول).
 يراعى اشتمالها على األسئلة المقالية والموضوعية حسب الجدول بقدر المستطاع. تراعى مالءمة األسئلة لزمن االٍجابة المحدد مع مالحظة تخصيص وقت للمراجعة- - .المواصفات ملزمة لواضع االمتحان وسيتم تقويم الورقة االمتحانية وفق هذه المواصفات.
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المجاالت والمعايير والمؤشرات فى مادة اللغة العربية للصف الثالث االبتدائى  -للفصل الدراسي األول 5027/ 5026م
أسئلة االمتحان
أوال  :القراءة

المجال
الثالث  :القراءة

ثانيا  :المحفوظات الرابع  :والنصوص

الخامس :البالغة

ثالثا :التعبير

السادس  :الكتابة

المؤشرات

المعيار
 المعيار الثانى :
 فهم النص المقروء فهمًا ًجيدا.

 يحدد الفكرة الرئيسة فى الفقرات المقروءة.
 يحدد الفكر الفرعية فى الفقرات المقروءة.
 يستنبط المعانى الضمنية.

 المعيار الثانى :
 -فهم مضمون العمل األدبى وتحليله ونقده.






 المعيار األول:
 يستخدم األلفاظ والجمل الفصيحة فى حديثه ويستعينبالصور البالغية.

 يفرق بين الحقيقة والخيال فيما يكتب.
 يستخدم التشبيه فى كتابته.
 يأتى بكلمات من عنده تنتهى بنهايات متماثلة .
 يعبر عن مشاعره فى مواقف مختلفة فى جمل بسيطة.

 المعيار الثالث :اختيار ال ِف َك َر وترتيبها بصورة
صحيحة.

 يكتب بياناته الشخصية بدقة.
 يكتب فقرة من جمل معطاة .
 يكتب فقرات وصفية بشكل مناسب
 يكتب جمال من كلمتين أو ثالث كلمات مكتملة المعنى تصف عمالً
يقوم به.
 يكمل قصة قصيرة بسيطة بكلمات محددة.
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يعرض رأيه فى النصوص المقروءة.
يميز الحقيقة من الخيال فى النص.
يميز الحقيقة من الرأى فى النص.
يحدد خالصة النصوص المقروءة.

أسئلة االمتحان

المجال

ثالثًا :التعبير.

السادس  :الكتابة

المؤشرات

المعيار
 المعيار الرابع :استخدام القواعد اللغوية وتوظيفها فى
الكتابة.








ابعا  :التراكيب
رً
واألساليب.

السابع  :التراكيب
اللغوية.

 المعيار األول :تعرف التراكيب اللغوية والقواعد
وإجادة استخدامها

 يستخدم حروف العطف.
 يستخدم حروف الجر.
 يستخدم أسماء اإلشارة (هذا -هذه).
يستخدم صيغتى األمر والنهى (.والرجوع إلى منهج النحو فى المحتوى للفصل )1

خامسا :اإلمالء.
ً

 السادس  :الكتابة

 المعيار الثانى :كتابة الكلمات والجمل كتابة إمالئية
صحيحة.

سادسا  :الخط.
ً

 السادس  :الكتابة

 المعيار األول :كتابة الحروف والكلمات والجمل
العربية كتابة صحيحة واضحة.
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يكتب مستخدمًا الجمل اإلسمية والجمل الفعلية .
يكتب مستخدمًا بعض حروف الجر.
يكتب إجابات عن بعض األسئلة.
يكتب أسئلة اإلجابات و يضع عالمات االستفهام.
يكتب مستخدمًا الضمائر ( هو ،هى  ،هما ،هم).
يكتب مستخدمًا المفرد والمثنى والجمع.

 يكتب مراعيًا المد بأنواعه.
 يكتب مراعيًا التنوين.
 . يكتب مراعيًا التاء المفتوحة والتاء المربوطة.
 يكتب مراعيًا الهمزة فى أول الكلمة.
 يكتب مراعيًا التاء المربوطة وهاء الضمير.





يكتب جمالً بسيطة بخط النسخ.
يكتب جمالً مراعيًا التنسيق.
يراعى النظافة فى الكتابة.
يكتب إعال ًنا مراعيًا جمال الخط.
 يكتب الحركات فوق الحروف أو تحتها

المحتوى

جدولمواصفاتالورقةاالمتحانيةلمادةاللغةالعربية-للصفالثالثاالبتدائي-الفصلالدراسياألول-لعام1017/1016م
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ملحوظة  :بناء على القرار رقم ( ) 313فى  1111/9/7تحتسب الدرجة النهائية ( )01درجة  ،وتقسم على اثنين .

خبير المادة

رئيس اللجنة

مدير عام تنمية مادة اللغة العربية
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رئيس القسم

مدير المركز

