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المركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوى

قسم التطوير-وحدة اللغة العربية

مواصفات الورقة االمتحانية
المتحان اللغة العربية للصف السادس االبتدائى

للعام الدراسى6107/6102م  -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  21علي 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 علي 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  :حياتك بين يديك.

 أوًال  :الكتاب ذو الموضوعات المتعددة :

القراءة :

 مفتاح النجاح.

المحفوظات :

 نصائح أب ( قرآن كريم) من سورة هود(11-12حفظ).
 كن قويا (شعر) حفظ.

النحو:

 أنواع الخبر .

اإلمالء :

 عالمات الترقيم ( الفصلة  -الفصلة المنقوطة ) .

الخط العربي:

 الصفحات من (  )25 -2من كراسة الخط العربي المقررة .

 ثانيًا  :الكتاب ذو الموضوعات المتعددة :

( قصة على مبارك رائد النهضة الحديثة)الفصل األول.

الوحدة الثانية  :نوادر وطرائف.

 أوًال  :الكتاب ذو الموضوعات المتعددة :

القراءة :

 ذكاء صبى.

 المنصور..والطيور.
المحفوظات :


النحو:

الطماع والدجاجة ( شعر) دراسة.

 كان وأخواتها.


اإلمالء :

أنواع خبر كان وأخواتها.

 عالمات الترقيم ( النقطة  -عالمتا التنصيص  -الشرطة -عالمة االستفهام )

الخط العربي:

 الصفحات من (  )21 -21من كراسة الخط العربي المقررة.

 ثانيًا  :الكتاب ذو الموضوعات المتعددة :

( قصة على مبارك رائد النهضة الحديثة)الفصالن الثاني والثالث.
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الوحدة الثالثة  :القبعات البيضاء.

 أوًال  :الكتاب ذو الموضوعات المتعددة :

القراءة :

 زيارة ومفاجأة.
 يوم ال ينسى.

المحفوظات :

 أخي اإلنسان ( شعر ) حفظ.

 الدين المعاملة( حديث شريف) حفظ.
النحو:

 إن وأخواتها.

 أنواع خبر إن وأخواتها.
اإلمالء :

 عالمات الترقيم(عالمة التعجب-النقتطان ).
 كتابة الهمزة المتطرفة آخر الكلمة.

الخط العربي:

 الصفحات من ( ص21إلى ص  )13من كراسة الخط العربي المقررة .

 ثانيًا  :الكتاب ذو الموضوعات المتعددة :

( قصة على مبارك رائد النهضة الحديثة)الفصل الرابع .

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

 .5تتدرج من السهل إلى الصعب .

 .1تتجنب 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 .
 .1تكون المفردات المستعملة من حصيلة الطالب اللغوية .

 .1تتنوع األسئلة بين المقالية والموضوعية وهى كاآلتى:
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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.
 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.
 )1ـتكون 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 المزاوجة  ).المطابقة)

 أسئلة اإلكمال ) .ملء الفراغ( .
 أسئلة الترتيب.

 أسئلة الرسوم واألشكال.
 إكمال عبارة ناقصة.
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 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.

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.
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ب -تجنب التلميحات.

ج -تجنب العبارات التى تحتمل الصواب والخطأ فى نفس الوقت.
د -ال يزيد زمن اإلجابة لكل عبارة عن  25ثانية.

 .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 .
 .1أال تتساوى القائمة األولى مع الثانية.

تكون التعليمات واضحة وبسيطة لعدم اللبس .

ثانيا  :المواصفات العامة  :يراعي في األسئلة و نموذج اإلجابة أن -:
 .1تكووون الورقووة واضووحة الطباعووة م اليووة موون األ طوواء المطبعيووة واللغويووة م مووب تمييووز تعليمووات اال تبووار ومطلوبووات
األسئلة من حيث حجم ال ط وكثافته.
 .2تقيس األسئلة إلى جانب التذكر مهارات الفهم والتطبيق م والتحليل والنقود وإبوداء الورأ م وسووق الحجو م واقتورا
حلول أصيلة للمشكالت.
 .3تركووز األسووئلة علووى المهووارات اللغويووة التووي تقوواس موون ووالل قوودرة الطالووب علووى اسووتعمال مفووردات اللغووة وتراكيبهووا
اسووتعماال لغويووا صووحيحا م وقدرتووه علووى فهووم وتحليوول مووا يقوورأ م واسووتنتاج أفكووار ومعلومووات م والتعبيوور الجيوود عوون
المشاعر واألفكار م والتذوق األدبى والنقد.
 .4تكون األسئلة في صياغتها واضحة األلفاظ محددة المعنى م غير مركبة مثل (:مون قائول العبوارة ل ولمون قالهوا ل وفوى
أى مناسبة ل )
 .5تكون األسئلة قادرة على التمييز بين المستويات الم تلفة للتالميذ م مب ت صيص نسبة في حودود  %01مون أسوئلة
االمتحان ال يستطيب اإلجابة عنها إال الطالب المتميز.
 .6تكون األسئلة شاملة ومتنوعة بحيث تغطى أهداف المنه ومحتواه بشكل متوازن م وفق األهمية النسبية.
 .7تكون األسئلة مناسبة للزمن الم صص لالمتحان.
 .8توزع الدرجات على فروع المادة م وعلى األسئلة التي تندرج تحتها م وعلى جزئيات كل سؤال م والمفردات التي تقب
تحت كل جزئية.
 .9توضب معايير واضحة ومحددة لكيفية تقدير الدرجة عن اإلجابات المحتملة التي يعطيها الطوالب علوى أسوئلة المقوال م
بحيووث يجيووب عوون( متووى تعوود اإلجابووة كاملووة وتموونر كاموول الدرجووة ل ومتووى تكووون صووحيحة جزئيوا وتموونر جووزءا موون
الدرجةل ومتى تكون طأ تماما وتحرم من الدرجة ل ).
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ثالثا  :المواصفات ال اصة لكل فرع من فروع المادة :

 أوال  :التعبير :
 :إجبار (الفتة  -برقية  -تقرير– رسالة – تل يص – إطناب).

 وظيفي
 إبداعي :موضوعان ي تار الطالب واحدا فقط .
على أن تكون الموضوعات:
-0
-6
-3
-4
-1
-2
-7

متفقة مب ميول التالميذ واهتماماتهم .
تتنوع بين المقال والقصة.
تبرز الوظيفة التواصلية للغةم وأهميتها لألفراد والمجتمعات .
تواكب طبيعة العصر وما يدور فيه من تقدم علمى وحضارى.
تتير قدرا من الحرية لتلميذ فى ا تيار الموضوع المناسب له.
تقوويس قوودرة التلميووذ علووى التأموول والتفكيوور المتعمووقم والت يوولم وإنتوواج األفكووارم ترتيبهووا والووربط بينهووام
وأسلوب عرضهام وسالمة اللغةم وتنظيم الكتابة.
إجرائية فى صياغته بحيث يحدد – بدقة – المطلوب الكتابة فيهم والمعايير التى سوف تقودر الدرجوة فوى
ضوئها.

يراعى فى تصحير التعبير اإلبداعى األبعاد التالية -:
 -0ثراء األفكار وتنظيمها م وتأ ذ نسبة (  ) 1درجات من عشرة .
 -6صحة األسلوب ( نحويام وصرفيا ) وجمالهم وتأ ذ (  ) 3من عشرة .
 -3الهجاء ( :اإلمالء م وجمال ال ط ) ويأ ذ (  ) 6من عشرة .

يراعى فى تصحير التعبير الوظيفى ( سؤال إجبارى ) األبعاد التالية -:
 -0ثراء األفكار وتنظيمها م وتأ ذ (  ) 6درجات من أربعة.
 -6صحة األسلوب ( نحويام وصرفيا ) وجمالهم وتأ ذ (  ) 0من أربعة .
 -3الهجاء ( :اإلمالء م وجمال ال ط ) ويأ ذ (  ) 0من أربعة.

 ثانيا  :القراءة :
سؤال إجبارى من (الكتاب ذو الموضوع الواحد)على مبارك رائد النهضة الحديثة
يتكوون مون ثوالث جزئيوات (أ -ب  -ج )م كول جزئيوة تتكوون مون مفوردة أو مفوردتين (  0أو  ) 6بإجموالى (

ست مفردات )
 سؤاالن من( الكتاب المتعدد الموضوعات) ي تار الطالب واحدا فقط م و له نفوس جزئيوات
م ومفردات م ودرجات السؤال اآل ر م ويتكون مون ثوالث جزئيوات (أ -ب  -ج )م كول جزئيوة تتكوون مون
مفردة أو مفردتين (  0أو  ) 6بإجمالى ( ست مفردات )

 على أن تقيس األسئلة قدرة الطالب على -:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

استنتاج الفكرة العامة واست الص المغزى من النص والتعليق وإبداء الرأى.
التركيب وربط الحقائق بعضها ببعضم وربطها بما يدور فى المجتمب.
معرفووة المترادفووات واألضووداد والمفوورد والجمووبم وقدرتووه علووى التمييووز بووين الكلمووات المتقاربووة فووى
معناهام واستعمال مفردات اللغة وتراكيبها في سياقات جديدة.
تذوق إيحاءات الكلمات وتمكنها من موضعها فى النص.
الموازنة بين األفكار واآلراء والمفاضلة بينها فى ضوء معايير موضوعية واضحة.
است الص النتائ من الموضوع المقدم له.
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 ثالثا :النصوص :


سؤال إجبارى من النثر ويتكون من ثالث جزئيات (أ -ب  -ج)م كل جزئية تتكون من مفردة
أومفردتين (  0أو  )6بإجمالى (ست مفردات )

 سؤاالن من الشعر ي تار

الطالب واحدا فقط م و له نفس جزئيات م ومفردات م ودرجات

السؤال اآل ر مويتكون من ثالث جزئيات (أ -ب  -ج) كل جزئية تتكون من مفردة أومفردتين (  0أو
 )6بإجمالى (ست مفردات )

 على أن تقيس األسئلة قدرة الطالب على -:
.1
.2
.3
.4

فهم النص بأفكاره العامة والجزئية.
استنتاج اتجاهات الشاعر وآرائه م ومدى مسايرته لعصره وبيئته ونجاحه فى التعبير عن ذاته.
تذوق مدى مالءمة األلفاظ والتراكيب من الناحية الجماليةم وإيحاءاتها.
تذوق اللغة واألسلوب وإصدار األحكام النقديةم وإبداء الرأى.

 رابعا  :النحو :


سؤال إجبارى يتكون من قطعة أدبية ذات مغزى تتسم بالوضو فى الفكرة واألسلوبم ويتكون من
أربب جزئيات ( أ  -ب  -ج  -د) كل جزئية تتراو مفرداتها بين ( )7-0بإجمالى  03مفردة .

 يراعى فى أسئلة النحو أن تقيس :
-0
-6
-3
-4
-1
-2

مهارة إعراب الكلمات وبيان المواضب الصحيحة لبعضها .
القدرة على تطبيق بعض القواعود النحويوة التوى درسوها الطالوب فوى هوذا العوام بنسوبة ال تقول عون % 01
وبنسبة  %61تقريبا مما درسه فى األعوام السابقة.
مهارة الطالب فى التمييز بين الصواب وال طأ فى الضبط اإلعرابى .
قدرة الطالب على توظيف الصيغ الم تلفة للكلمة .
مهارة الطالب فى است دام األساليب الم تلفة بطريقة صحيحة .
قدرة الطالب على الضبط اإلعرابى للكلمات .

 امسا :ال ط العربى :

 -يكتب عبارة مناسبة بخطى النسخ والرقعة.

 سادسا :اإلمالء :

( سؤال واحد ) تقدم للتلميذ قطعة التزيد على ستة أسطر  ،بحيث تكون من النثر

األدبى السهل مع مراعاة-:

 -0أن تبتعد عن التكلف في افتعال تراكيب لبعض القواعد اإلمالئية .
 -6أن تكون الجمل قصيرة وواضحة وفي مستو التلميذ العقلى والفكرى .

 -1أال تشتمل القطعة علي كلمات غريبة في معناها أو في نطقها أو في كتابتها

 -1أن تقيس قدرة التلميذ على است دام ما درسه من قواعدإمالئية.
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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 مب مالحظة ت صيص وقت للمراجعة- - .المواصفات ملزمة لواضب االمتحان وسيتم تقويم الورقة االمتحانية وفق هذه المواصفات.
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األهدافالمجاالتوالمعاييروالمؤشراتفىمادةاللغةالعربيةللصفالسادساالبتدائى-للفصلالدراسياألول2217/2216م


أسئلة االمتحان

المعيار

المجال

المؤشرات

أوالً :التعبير

السادس  :الكتابة

المعيار الرابع:

استخدام القواعد اللغوية وتوظيفها فى الكتابة.

مستخدما كان وأخواتها.
 يكتب
ً
مستخدما أنواع خبر المبتدأ.
 . يكتب
ً

تابع أوالً :التعبير

السادس  :الكتابة

 المعيار الخامس:

مستخدما أنواع خبر إن وأخواتها.
 يكتب
ً
مستخدما عالمات الترقيم.
 . يكتب
ً

تابع أوالً :التعبير

السادس  :الكتابة

 المعيار السادس:

تنظيم وتنسيق الكتابة.

مستخدما أنواع خبر كان وأخواتها.
 يكتب
ً
مستخدما إن وأخواتها.
 . يكتب
ً

اعيا الهوامش والعناوين من حيث حجم الخط وبنط
 يكتب مر ً
الكتابة.
اعيا النظام والنظافة.
 يكتب مر ً
 يراعى تناسق وترتيب الجمل والمسافات بين الفقرات.
 يكتب العناوين على األظرف بنظام.

تعبير
ًا
الكتابة فى موضوعات إبداعية ووظيفية
عن النفس والمجتمع.

 يكتب بطاقة دعوة أو تهنئة بشكل مختصر.
 يكتب نهاية لقصة قصيرة.

قصير لمجلة الحائط.
ًا
 يكتب مقاالً
تقرير عن رحلة أو نشاط.
ًا
 يكتب

موضوعا فى مناسبة ما اجتماعية أو دينية.
 . يكتب
ً
 يكتب بطاقة (كارت) فى مناسبة ما .
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تابع:األهدافالمجاالتوالمعاييروالمؤشراتفىمادةاللغةالعربيةللصفالسادساالبتدائى-للفصلالدراسياألول2217/2216م


أسئلة االمتحان

المجال

ثانيا  :القراءة
ً

الثالث  :القراءة

ثانيا  :القراءة
تابع ً

الثالث  :القراءة

ثانيا  :القراءة
تابع ً

الثالث  :القراءة

المعيار
 المعيار األول :
جيدا.
فهما ً
 -فهم النص المقروء ً

المؤشرات
 يحدد المعنى العام من النص.

 يحدد الكلمات الجديدة فى السياقات المختلفة.
 يحدد الفكرة الرئيسة فى المقروء.
 يحدد الفكر الفرعية لما يق أر.

جديدا لما يق أر من النصوص.
 يقترح عنوا ًنا
ً
 يتعرف تسلسل األحداث.

 المعيار الثانى:
 -نقد المقروء وتذوقه.

 يميز الحقيقة من الخيال فيما يق أر.

 يميز بين ما يتصل بالموضوع المقروء مما ال يتصل به.
 يبدى رأيه فى شخصيات قصة قرأها.
 يكتشف األخطاء فى نص مقروء.
 يدرك أوجه التناقض فيما يق أر.

 المعيار الثانى:
 -نقد المقروء وتذوقه.

 يميز الحقيقة من الخيال فيما يق أر.
 يميز بين ما يتصل بالموضوع المقروء مما ال يتصل به.
 يبدى رأيه فى شخصيات قصة قرأها.
 يكتشف األخطاء فى نص مقروء.
 يدرك أوجه التناقض فيما يق أر.
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تابع:األهدافالمجاالتوالمعاييروالمؤشراتفىمادةاللغةالعربيةللصفالسادساالبتدائى-للفصلالدراسياألول2217/2216م


أسئلة االمتحان

المجال

ثالثًا  :المحفوظات

الرابع  :األدب والنصوص

تابع :ثالثًا  :المحفوظات

الرابع  :األدب والنصوص

المعيار
 المعيار الثانى :
 فهم مضمون العمل األدبى وتحليله ونقده. المعيار الثالث :
 -تذوق جماليات األعمال األدبية

واالستمتاع بها.
الخامس :البالغة

 المعيار األول:
 يستخدم األلفاظ والجمل الفصيحة فىحديثه ويستعين بالصور البالغية.
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المؤشرات
 يشرح أبياتًا شعرية بأسلوبه محافظًا على المعنى.
 يحدد أسباب إعجابه بنص شعرى من حيث الفكرة.
 يحلل النص إلى أفكار فرعية.
 يوضح بعض مظاهر الجمال فى النص الشعرى ( التضاد
 ،والتشبيه ).

 يحدد الكلمات الجديدة و مرادفها و مضادها.
 يحدد جمال التشخيص فى نص أدبى.
 يميز األسلوب الحقيقى من الخيالى.
 يوازن بين تعبيرين عن معنى واحد.

 يختار الكلمات األكثر دقة من بين الكلمات.
 يستخدم التشبيه فى كتابته.

تابع:األهدافالمجاالتوالمعاييروالمؤشراتفىمادةاللغةالعربيةللصفالسادساالبتدائى-للفصلالدراسياألول2217/2216م


أسئلة االمتحان

المجال

ابعا  :النحو
رً

السابع  :التراكيب اللغوية.

سا  :الخط
خام ً

 السادس  :الكتابة

سادسا :اإلمالء
ً

 السادس  :الكتابة

المعيار
 المعيار األول :تعرف التراكيب اللغوية
والقواعد واجادة استخدامها

المؤشرات
 يتعرف أنواع خبر المبتدأ.
 يدرس كان وأخواتها.

 يدرس أنواع خبر كان وأخواتها.
 يدرس إن وأخواتها.

 يدرس أنواع خبر إن وأخواتها.

 المعيار األول :كتابة الحروف والكلمات
والجمل العربية كتابة صحيحة




يكتب جمالً بخطى الرقعة و النسخ.
يكتب الفتة بخطى الرقعة و النسخ.

واضحة.
 المعيار الثانى :كتابة الكلمات والجمل كتابة
صحيحة ( إمالئية).
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اعيا الهمزات ومواضعها.
يكتب مر ً
يكتب ما يملى عليه كتابة صحيحة (اختبارى).

اعيا األلف المقصورة فى الفعل واالسم.
يكتب مر ً
اعيا بعض عالمات الترقيم ( ؟ ! ،؛ .) .
يكتب مر ً
يضع عالمات الترقيم فى أماكنها لنص مكتوب.

جدولمواصفاتالورقةاالمتحانيةلمادةاللغةالعربية-للصفالسادساالبتدائي-الفصلالدراسياألول2217/2216م



المحتوى




رقمالسؤال




الجزئيات




المستوياتالمعرفية

المفردات

عدد
المفردات
أوال:التعبير

-1أ-إجبارى
(وظيفى)
ب-اختيارى
(إبداعى)

ثانيا:القراءة
(قصةعلىمباركرائد
النهضةالحديثة)
منننناكتننننابالقننننراءة ى
الموضوعاتالمتعددة


2


أ

الدرجة

عدد
المفردات

الدرجة

عدد
المفردات

الدرجة

1

ب

1

أ
ب
ج
أ
ب
ج




ثالثا:المحفوظات

4
السؤالاألول
(نثرإجبارى)



5
السؤالالثاني
(شعراختيارى)

أ
ب
ج
أ
ب
ج

رابعا:النحو

6




ب
ج

4
2

خامسا:الخط

3

التذكر
نوعها

الفهم
نوعها

التطبيق
نوعها

موضوعانيختارالطالبواحدافقط.

3
3
1
3
3
1

3

موضوعى

3

3



موضوعي



3



3
2
2
3
2
2

3


3



موضوعي


مقال



عدد
المفردات

مستوياتعليا
الدرجة
نوعها

1

مقال

4

1

مقال

12

عدد
المفردات
2

7
مقال


مقال


3


3


3


3


1


1

مقال


مقال

2


2

7

مجموع
الدرجات
14

8

8

لهنفسبنودودرجاتالسؤالالثالثويختارالطالبواحدافقط.
12


3


3




2


2



موضوعي


موضوعى



4


1

4


1
لهنفسبنودودرجاتالسؤالالخامسويختارالطالبواحدافقط
4

4
أ
4
2

7



2
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1



12






12




12
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سادسا:اإلمالء

مجموعالدرجات
43
مجموعالمفردات
ملحوظة:بناءعلىالقراررقم()313فى2212/9/7تحتسبالدرجةالنهائية()82درجة.،وتقسمعلىاثنيا.

رئيس اللجنة
مدير عام تنمية مادة اللغة العربية
خبير المادة

(2نسخ-
رقعة)
1

15

مقال

2

مقال

2

مقال
قصير
موضوعي
مقال
قصير
مقال
قصير
مقال



8



7


12



8
4

12


22

5







2

5

5
34




6






22


1

43

5
82


رئيس القسم

14



1


1



مقال


مقال



1


1

7

مدير المركز
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