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المركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوى
قسم التطوير-وحدة اللغة العربية

مواصفات الورقة االمتحانية
المتحان اللغة العربية للصف األول اإلعدادى
الفصل الدراسي األول لعام 1027 -1026م
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 .
 الصف الدراسي  -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.

أيضا على األسئلة
 كتابة درجة كل سؤال بجوار السؤال وفي مكان واضح والدرجات ً
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 بأية أخطاء إمالئية  ،أو نحوية ،أو 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 التمنيات بالنجاح).
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ب : -المحتوى -:
 .2القراءة :
أ:الكتابذوالموضوعالواحد.
ـكتابعقبةبننافعالفصول(.)8:1
ب  :الكتاب ذو الموضوعات المتعددة :
 الحرية.
 صيانةالمالالعام.
 سبيلالنجاح.
 غرائبالمخلوقات.


 .1النصوص األدبية :







عشقناكيامصرلفاروقجويدة(شعر)6(.أبيات).حفظ.
منمكارماألخالق(حديثشريف)(حفظ).
فضلالعلموالعملللرافعي(شعر)(8أبيات).دراسة.
العملحياة(قرآنكريم)(4آيات)حفظ.
سليمانوالحمامةلشوقي(شعر)11(.بيتا).دراسة.
الحبعطاءلصالحهواري(شعر)(6أبيات).حفظ.



التدريبات اللغوية (النحو) :







همزةالقطعوألفالوصل.
أنواعالخبر.
الضمائرالبارزة.
ضمائرالرفعالمتصلة.
الضمائرالمستترة.
األفعالالصحيحةواألفعالالمعتلة.


اإلمالء:
من خالل النصوص األدبية،والقراءةتناقشالموضوعاتالتالية:
 الحروفالتىتنطقوالتكتبمثل:األلففي(لكن).
 الحروفالتىتكتبوالتنطقمثل:الواوفيكلمة(عمرو).
 كتابةالهمزةفىأولالكلمة.
 كتابةالهمزةالمتطرفة.

الخط العربى :
 منكراسةالخطالعربىالمقررة:منص4إلىص.44
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ثـانيا :من حيث المضمون:
ً

-2ال تخرج األسئلة عن حدود المنهج ؛ بحيث تكون شاملة ومتنوعة تغطى
أهداف المنهج ومحتواه بشكل متوازن ،وفق األهمية النسبية.
-5تتدرج من السهل إلى الصعب .

-3تتجنب اإلكثار من جزئيات السؤال الواحد .
-1تراعى األسـئلة الفـروق الفرديـة بـين الطـالب؛ بحيـث تقـيس إلـى جانـب التـذكر
مهارات الفهم والتطبيق  ،والتحليل والنقـد وابـداء الـرأي  ،واقتـراح حلـول أصـيلة
للمشـــكالت ،مـــع تخصـــي

نســـبة فـــي حـــدود  %22مـــن أســـئلة االمتحـــان ال

يستطيع اإلجابة عنها إال الطالب المتميز.
 -2تكون األسئلة مناسبة للزمن المخص
مع مالحظة تخصي

لالمتحان وهو :ساعتان ونصف

وقت للمراجعة.

 -6تراعى الدقة والوضوح فى الصياغة .
 -7تقيس مهارات اللغة التى يمكن قياسها من خالل االختبارات التحريرية .
 -8تكون المفردات المستعملة من حصيلة الطالب اللغوية .

 -9توضع معايير واضـحة ومحـددة لكيفيـة تقـدير الدرجـة عـن اإلجابـات المحتملـة
التي يعطيها الطالب على أسئلة المقال  ،بحيـث يجيـب عـن( متـى تعـد اإلجابـة
كاملــة وتمــنح كامــل الدرجــة ك ومتــى تكــون صــحيحة جزئي ـا وتمــنح جــزًءا مــن

تماما وتحرم من الدرجة ك ).
الدرجةك ومتى تكون خطأ ً

 -21تتنوع األسئلة بين المقالية والموضوعية وهى على النحو التالي:

أ-األسئلة المقالية:

 -تعد األسئلة المقالية من أشهر وأقدم أنواع األسئلة وتستخدم لقياس نواتج التعلم

المتعلقة بالقدرة على:
 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 في الصعوبة ؛ لمراعاة الحالة النفسية للطالب.
 )3ـتكون مالئمة للمستوى العقلي وتقيس الفروق الفردية بين التالميذ .
 )1تحدد الدرجة المخصصة لكل سؤال.

من  ،متى  )....،؛ ألن اإلجابات فى هذه
 )2ال تبدأ األسئلة كلها بأدوات استفهام مثلْ ( :
الحالة تستدعي مستوى التذكر فقط.
 )6يجب 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 التكمبل ) .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  ،ونقطة معينة أو
 )2أن تقيس المفردات هدفًا معي ًنا
ً
ً
 )5أن تكون اللغة المكتوبة بها سليمة وخالية من الغموض.
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لالختبار وليس هناك قاعدة لذلك ،

مناسبا للوقت المخص
 )3أن يكون عدد األسئلة
ً
ولكن 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 : -2االختيار من متعدد:

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

ائيا مثل  :ب  ،د  ،أ  ،ج  ،د  ،ج  ،أ.
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 أو غامضة.
و -تجنب استخدام كلمات مثل  :دائما  ،جميع ما سبق  ،مطلقًا  ،فى صياغة
البدائل ألنها تساعد على استنتاج اإلجابة.

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

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

 قواعد تصميم أسئلة االختيار من متعدد:

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

 -5أسئلة الصواب والخطأ:

 قواعد تصميم أسئلة الصواب والخطأ:
أ -كتابة العبارة بدقة  ،وجعلها قصيرة.
ب -تجنب التلميحات.

ج -تجنب العبارات التى تحتمل الصواب والخطأ فى الوقت نفسه.
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 في عدد المفردات.
.1تكون التعليمات واضحة وبسيطة لعدم اللبس .

ثالثا  :المواصفات الخاصة لكل فرع من فروع المادة :

أوال  :التعبير :
 :إجباري(الفتة  -برقية  -إعالن).

 أ -وظيفي
 ب -إبداعي :موضوعان يختار الطالب واحدا

منهما فقط .

 على أن تكون الموضوعات:
-2
-1
-3
-4
-5
-6
-7

متفقة مع ميول الطالب واهتماماتهم .
تتنوع بين المقال والقصة.
تبرز الوظيفة التواصلية للغة ،وأهميتها لألفراد والمجتمعات .
تواكب طبيعة العصر وما يدور فيه من تقدم علمى وحضارى.
قدرا من الحرية للطالب فى اختيار الموضوع المناسب له.
تتيح ً
تقيس قدرة الطالب على التأملل والتفكيلر المتعملو ،والتخيلل ،وإنتلا الفِ َكلر ،وترتيبهلا واللربط بينهلا،
وأسلوب عرضها ،وسالمة اللغة ،وتنظيم الكتابة.
إجرائية فى صياغتها بحيث يحدد – بدقة – المطلوب الكتابة فيه ،و عدد الفقرات المطلوبة ،وشلروط
كل فقرة ،والمعايير التى سوف تقدر الدرجة فى ضوئها.

 يراعى فى تصحيح التعبير اإلبداعى األبعاد التالية -:
 -2ثراء األفكار وتنظيمها  ،وتأخذ نسبة (  ) 4درجات من عشرة .
 -1صحة األسلوب ( نحويا ،وصرفيا ) وجماله ،وتأخذ (  ) 3من عشرة .
 -3الهجاء ( :اإلمالء  ،وجمال الخط ) ويأخذ (  ) 3من عشرة .
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 يراعى فى تصحيح التعبير الوظيفى ( سؤال إجبارى ) األبعاد التالية -:
 -2ثراء األفكار وتنظيمها  ،وتأخذ نسبة (  ) 3درجات من خمسة..
 -1صحة األسلوب ( نحويا ،وصرفيا ) وجماله ،وتأخذ (  ) 2من خمسة..
 -3الهجاء ( :اإلمالء  ،وجمال الخط ) ويأخذ (  ) 2من خمسة .

 ثانيا  :القراءة :
 سؤالمنكتاب(عقبةبننننافع)

إجبلارى  ،يتكلون ملن ثلالث جزئيلات (أ -ب -

) ،كلل

جزئية تتكون من مفردة أو مفردتين (  2أو  ) 1بإجمالى ( ست مفردات )
 سؤاالن من( الكتاب المتعدد الموضوعات) يختار الطالب واح ًدا فقلط  ،و لله جزئيلات ،
ومفللردات  ،ودرجللات السللؤال ا خللر نفسلله  ،ويتكللون مللن ثللالث جزئيللات (أ -ب  ،) -كللل جزئيللة
تتكون من مفردة أو مفردتين (  2أو  ) 1بإجمالى ( ست مفردات )

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

استنتا الفكرة العامة أواستخالص المغزى من النص أوالتعليو وإبداء الرأى.
التركيب وربط الحقائو بعضها ببعض ،وربطها بما يدور فى المجتمع.
معرفلة المترادفلات واألضلداد والمفلرد والجملع ،وقدرتله عللى التمييلز بلين الكلملات المتقاربلة فللى
معناها ،أواستعمال مفردات اللغة وتراكيبها في سياقات جديدة.
تذوو إيحاءات الكلمات وتمكنها من موضعها فى النص.
الموازنة بين األفكار وا راء والمفاضلة بينها فى ضوء معايير موضوعية واضحة.
استخالص النتائج من الموضوع المقدم له.

 ثالثا :النصوص :


سؤال إجبارى من النثر ويتكون من ثالث جزئيات (أ -ب  ،) -كل جزئية تتكون من
مفردة أومفردتين (  2أو  )1بإجمالى (ست مفردات )

 سؤاالن من الشعر يختار

الطالب واح ًدا فقط  ،و له جزئيات  ،ومفردات  ،ودرجات السؤال

ا خر نفسه  ،ويتكون من ثالث جزئيات (أ -ب – ) كل جزئية تتكون من مفردة أومفردتين ( 2
أو  )1بإجمالى (ست مفردات )

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

فهم النص بأفكاره العامة والجزئية.
استنتا اتجاهات الشاعر وآرائه  ،ومدى مسايرته لعصره وبيئته ونجاحه فى التعبير عن ذاته.
تذوو مدى مالءمة األلفاظ والتراكيب من الناحية الجمالية ،وإيحاءاتها.
تذوو اللغة واألسلوب وإصدار األحكام النقدية ،وإبداء الرأى.

 راب ًعا  :النحو :


سؤال إجبارى يتكون من قطعة أدبية ذات مغزى تتسم بالوضوح فى الفكرة واألسلوب ،ويتكون من
أربعة أجزاء ( أ  -ب  - -د) كل جزئية تتراوح مفرداتها بين ( )7-2بإجمالى  23مفردة .

 يراعى فى أسئلة النحو أن تقيس :
 -2مهارة إعراب الكلمات وبيان المواضع الصحيحة لبعضها .
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-1
-3
-4
-5
-6

القدرة على تطبيو بعض القواعد النحوية التى درسها الطالب فى هذا العلام بنسلبة ال تقلل علن % 00
وبنسبة  %10تقريبا مما درسه فى األعوام السابقة.
مهارة الطالب فى التمييز بين الصواب والخطأ فى الضبط اإلعرابى .
قدرة الطالب على توظيف الصيغ المختلفة للكلمة .
مهارة الطالب فى استخدام األساليب المختلفة بطريقة صحيحة
قدرة الطالب على الضبط اإلعرابى للكلمات .

سا :الخط العربى :
 خام ً

 -يكتب عبارة مناسبة بخطى النسخ والرقعة.

سا :اإلمالء :
 ساد ً

( سؤال واحد ) تقدم للتلميذ قطعة التزيد على ستة أسطر  ،بحيث تكون من النثر
األدبى السهل مع مراعاة-:
 -2أن تبتعد عن التكلف في افتعال تراكيب لبعض القواعد اإلمالئية .
 -1أن تكون الجمل قصيرة وواضحة وفي مستوي التلميذ العقلى والفكرى .

 -3أال تشتمل القطعة علي كلمات غريبة في معناها أو في نطقها أو في كتابتها

 -1أن تقيس قدرة التلميذ على استخدام ما درسه من قواعدإمالئية.

رابعا :المستويات المعرفية التي تقيسها أسئلة االمتحان:
ً

 :2التذكر  :يمثل أدنى مستوى في تصنيف المستويات المعرفية لبللوم ،وتقليس أسلئلته قلدرة الطاللب عللى
استرجاع ما درسه من النصوص واألحداث والحقائو والمبادئ.

 :1الفهم  :يشمل القدرة علي التفسير ،والشرح ،والتوضيح ،استنادا إلى المعلومات والمعارف التي حصلها
الطالب من خالل دراسته للموضوعات المقررة.
 :3التطبيق  :يقيس قلدرة الطاللب عللى اسلتخدام وتطبيلو ملا تعملله ملن مبلادئ وحقلائو ومعلوملات فلي
مواقف جديدة ؛ كأن يختار السلوك األمثل في موقف ما في ضوء ما تعلمه ملن مبلادئ  ،أو
يقيس قدرته على مواقف سابقة تعلمها في الحكم على مواقف جديدة.
 :4المستويات العليا  :تعني قيلاس قلدرة الطاللب عللي إصلدار أحكلام وإبلداء آراء وإيجلاد حللول تسلتند إللى
معايير ومبررات منطقية .وتتضمن المناقشة  ،وإبداء الرأي  ،واسلتخالص العبلر والنتلائج،
واقتراح حلول تستند إلى أدلة.

ملحوظات :

 يراعى فى الورقة االمتحانية األوزان النسبية لفروع المحتوى والمستويات المعرفية(حسب الجدول).
 يراعى اشتمالها على األسئلة المقالية والموضوعية حسب الجدول بقدر المستطاع. المواصفات ملزمة لواضع االمتحان وسيتم تقويم الورقة االمتحانية وفو هذه المواصفات.8



األهدافالمعرفيةالمرتبطةبالوحداتموضوعاالمتحانـالصفاألولاإلعدادي-الفصلالدراسياألول -لعام1017/1016م
فينهايةالفصلالدراسياألولينبغيأنيكونالطالبقادراعلىأن:

المستوى
المحتوى


التذكر


التطبيق


الفهم




أوال :القراءة
ـيحددطبيعةنشأةعقبةبننافع .ـيفسرسببتسميةاسمعقبةبهذا ـيربطبنينمواقنفالرسنولالكنريم
"عقبةبننافع"
معخصومةفيفتحمكنةواإلدعناء
ـننيننذكردورعمننروبنننالعنناصفنني االسم.
 .1بطولةمبكرة
ـيفسرسببهجنرةالرسنولالكنريم بأناإلسالمانتشربحدالسيف.
تربيةعقبةبننافعنضاليا.
ـننيننذكردورعقبننةبننننننافعفننيفننتح منمكةإلىالمدينة.
ـيوضنحداللنةموقنفالنبنيالكنريم
بالدالشام.
ـنننينننذكرسننننبباختينننارعمنننروبننننن معخصومهيومفتحمكة.
العنناصلعقبننةبننننننافعلفننتحالشننام
ومصر.
 .1عقبنننةفنننيطريقنننهإلنننى ـ يذكر سبب انشغال فكر عمرو بن ـنننيفسنننرسنننببكراهينننةأهنننلبرقنننة 

للحكمالبيزنطى.
العاصبعدفتحمصر.
برقة.
ـيحددمهمةعقبةالتنيكلفنهعمنرو ـ يفسر سبب عدم شعور القبائل 

البربرية باألمن في ظل حكم 
بنالعاصبها.


الرومان.


يننذكرطريقننةمعاملننةالننرومألهننل ـننننيفسننننرسننننبباستبشننننارالقبائننننل البربريةبقدومعمروإليهم.
 .3رسالةعقبةاٍلىعمرو .برقة.
ينننذكرسنننببتعجينننلفنننتحا ٍالسنننالم 
لبرقة.
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المستوياتالعليا

تابعماقبله .لغة العربية ـاألول اإلعدادى-أول

المستوى
المحتوى
 .4الزحفعلىطرابلس.

 .4عقبةيتولىالقيادة.


 .6عقبنننننننننننةوالننننننننننندعوة
اإلسالمية.





 .7جيش العبادلة.

التذكر

الفهم

التطبيق

ـيذكركيفاستطاعالقائنداإلسنالمي ـننيوضننحسننببصننعوبةمهمننةفننتح 
إفريقياعلىالجيشاإلسالمي.
فتحطرابلس.


يذكرلماذاأرادعمنرالسنيطرةعلنى ـنننيوضنننحسنننببجنننرأةعمنننروبننننالقبائننلالمقيمننةفننىداخننلالصننحراء العاصوعدمخشيتهمنالشدائد.
أيضا
ـيذكرقيمةالفديةالتيفرضهاعقبة ـنننيوضنننحسنننببخشنننيةعمنننربنننن ـنننينننربطبنننينقنننولالرسنننولالكنننريم
"كلكننننمراعوكلكننننممسننننئولعننننن
الخطابمنالتوغلفيإفريقية.
علىالبربربعدفتحفزان.
رعيتننه"وخشننيةعمننربنننالخطنناب


منالتوغلفيإفريقية.
ـيذكردور(بسربنأرطاة)فنيفنتح 


(ودان).



ـيذكرموقنفعمنروبننالعناصمنن ـيوضحكيفتحنولعقبنةمننقائند ـيربطبنينرفنضالخليفنةعمنربنن
رفضالخليفةالتوغلفيإفريقية .عسكريإلىرائددينيفيبرقة .الخطننابوتننرويعثمننانبنننعفننان
فيفتحإفريقية.
ـنننينننذكرموقنننفأهنننلطنننرابلسمنننن 
اإلسالمبعدعنودةعمنروبننالعناص ـننيوضننحموقننفالصننحابةفننيفننتح 

إفريقية.
إلىمصر.



ـيذكرمايعرفهعنجيشالعبادلة .ـننيفسننرسننببتسننميةالعبادلننةبهننذا ـنننيوظنننفالننندرودالمسنننتفادةمنننن
الحننوارالننذىداربننينعبنند بننن
ـننيننذكرالعوامننلالتننيسنناعدتعلننى االسم.
ـيلخن بأسنلوبهالحنوارالنذيدار سننعدوعقبننةبننننننافعبشننأنالملننك
قوة(جرجير)وبسطنفوذه.
بينعبند بننسنعدوعقبنةبشنأن (جرجير)فيمواقفمنالحياة.
الملك(جرجير).
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المستوياتالعليا


ـيبديرأيهفيدوافععدمموافقةعمنروبننالعناص
علىعدمالتوغلفيإفريقينة،منعاالسنتداللعلنىمنا
يقول.



ـننيبننديرأيننهفننيداللننة"مشنناورةعثمننانبنننعفننان
أصحابهفيفتحإفريقية.




تابعماقبله .لغة العربية ـاألول اإلعدادى-أول

المستوى

التذكر

التطبيق

الفهم

المحتوى
8ـ موقعة سبيطلة

ـ يذكر قيمة الجائزة التي أعدها ـر يرذكر سربع جعرل األدالء مر
جرجيررررررر لمرررررر يقتررررررل أميررررررر البربر .
ـررر يوسرررا سررربع المررردد الرررذ
المسلمي .
ـرررر يررررذكر أ ررررر هزيمررررة جرجيررررر أرسل الخليفة إلى طرابل .
وجيشرررر فرررري افررررو زعمرررراء
القبائل األخرى .
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ـ يربط بي خطرة فرتا سربيطلة
ومقولة "الحرع خدعة" .

المستويات العليا

تابعماقبله .لغة العربية ـاألول اإلعدادى-أول

المستوى

التذكر

التطبيق

الفهم

المستويات العليا

المحتوى
ب-الموضننننننننننننننننننوعات
ـررر يرررذكر معلومرررات عررر كاترررع ـ يفسر معااي بعض المفرردات ـررر يسرررتخدم بعرررض المفررررردات ـ ر يررربط بأسررلوب برري حررال الهرررة قبررل فررتا
المتعددة:
الجديررردة فررري الموسررروع فررري الباع وحالها بعد فتا الباع.
الجديدة في الموسوع.
الموسوع .
1ـالحرية.

1ـصيانةالمالالعام.

ـ يبد رأي في مفهوم الحرية الذ عرس
ـررر يسرررتخرا بعرررض اللغويرررات جمل بأسلوب .
ـ يذكر سبع مواء الهرة.
ـ يقار بي تعبيري  ،ويوسا الكاتع في الموسوع.
الجديدة في الدر .
أيهما أجمل مع ذكر السبع .
(التساد ـ الجمع ـ المفرد)
ـ يذكر سبع استيقاظ الكاتع.
ـرر يررذكر أسررباع اهتمررام الكاتررع ـرررررر يشررررررري أهميررررررة الحريررررررة ـرر يميررز برري حررال الهرررة قبررل
وبعد فتا الباع .
للحيوا .
بالهرة.
ـررررر يشرررررري مفهررررروم الحريرررررة
بأسلوب .
ـ يلخر فقررة أو فقررتي مر
الموسوع.
ـرر يرررذكر واجرررع المرررواط تجرررا ـر يفسررر أسررباع الحررر علررى ـرررررر يسررررررتات الع قررررررة برررررري ـ يبد رأي في ظاهرة سرقة المال العام .
االسرررتي ء علرررى المرررال العرررام ـر يقترري حلروال للقسراء علرى ظراهرة العبر
المال العام .
المال العام .
بالمرافق العامة .
ـرررر يررررذكر المقرررررود بررررالمرافق ـ يشري حدي ا شريفا يحذر م ودخول الاار يوم القيامة .
ـ ر يوسررا أ ررر المحافظررة علررى
التفريط في المال العام .
العامة.
المرافرررق العامرررة علرررى الفررررد
ـر يرذكر حرردي ا شرريفا يحرذر مر
والمجتمع.
التفريط في المال العام .
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تابعماقبله .لغة العربية ـاألول اإلعدادى-أول

المستوى

التذكر

التطبيق

الفهم

المستوياتالعليا

المحتوى
3ـسبيلالنجاح.

4ـغرائبالمخلوقات.

ـررر يرررذكر الفررررق بررري الطمررروي ـ يميز بي سبل الاجاي للتاجر ـ يستات الع قرة بري الطمروي ـ يبدى رأي في التاجر الطماع .
والعمل الجاد.
والعامل والطالع.
والطمع .
ـ يبد رأي في الشباع الطمروي الرذ يسرل
ـ ر يررذكر أهميررة األمررل فرري حيرراة ـ يشرري سربل الاجراي عارد كرل ـ ر يسررتات الع قررة برري الطمررع طرق غير شرعية للاجاي.
واألاااية .
مرررررررر الطالررررررررع والموظرررررررر
اإلاسا .
والتاجر.
ـرررر يررررذكر أم لررررة لطيررررور لررررديها ـر يفسررر ررراع العااكررع المائيررة ـر يسرروق األدلررة علررى قرردرة
لافسرررررها عشرررررا علرررررى شررررركل وحكمت في الخلق.
غريزة حع الوط .
ـ يستخل ما تعلم م هجرة
ماساد.
ـ يذكر م اال على ذكاء الامل.
الطيور والحيوااات.
ـ يفسر لغز ال عابي المائية.
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ـرررر يررررربط برررري هجرررررة الطيررررور والحيوااررررات
هو الخالق .
واإليما بأ

تابعماقبله .لغة العربية ـاألول اإلعدادى-أول

المستوى

التذكر

التطبيق

الفهم

المستوياتالعليا

المحتوى
اايا ـ الارو األدبية
 -1عشرررررقاا يرررررا مررررررر ـ يذكر ما يعرف ع كاتع الا  .ـ يوسا العاطفرة المسريطرة ـ يقار بي تعبيري  ،ويوسا ـ يبد رأي في ظاهرة هجرة الشباع للخارا
والبعد ع الوط .
ـ يذكر أبياتا تدل على مظاهر حرع علررررى الشرررراعر عاررررد كتابررررة أيهما أجمل .
(شعر)
يربط بي قروة اإليمرا وتقرديم ـ يقتري ح إلحدى المشك ت التي تسود فرى
الا .
المرريي لوطاهم.
المجتمع.
ـ يذكر أبياتا تشير إلرى دور شرباع  -يسررتخرا الفكرررة الرئيسررة الروي فداء ل .
ـ يحلل دور كمواط تجا وطا .
مرررر المميررز فرري ك يررر مرر دول لألبيات .
العالم.
ـ يشري األبيات بأسلوب .
ـ ر يوسررا الع قررة برري حررع
الوط واإليما .
ـرر يميررز برري الغارري المتررردق ـ يحلل دور كمواط تجا الفقراء .
 2ـ م ر مكررارم األخ ر ق ـ يذكر حدي ا ع الرسول الكريم ـرر يشررري الحرردي الشررري
والغارررررري الرررررررافض إلخررررررراا ـرر يسررتابط الرردرو المسررتفادة مرر الحرردي
يدعواا في إلى التساما والعفو بأسلوب
(حدي شري )
الشري .
ـررر يوسرررا دور الغاررري تجرررا الردقة.
ع المسيء.
ـرر يقررار برري مجتمررع يسررود
ـ يذكر حدي ا ع الرسول الكريم الفقير.
ـ يوسرا أ رر التسراما علرى التساما وآخر يسود القسوة.
يدعواا في إلى التواسع.
الفرد والمجتمع.
ـ ر يميررز برري أ ررر العلررم الاررافع ـ يبد رأي في بعض ماجزات العلم .
 3ـ فسررل العلررم والعمررل ـ يذكر أبياتا تدل على أ العلم ـ يشري األبيات بأسلوب .
ـ يوسا أ ر العلم الاافع في والعلررررم السررررار علررررى الفرررررد ـ يقتري حلوال للاهوض بالعلم والعلماء.
الاافع وسيلة رقي اإلاسا .
(شعر)
والمجتمع .
ـ يذكر أبياتا تدل على أ العلم رقي اإلاسا .
ـ يوسا أ ر العلم الاافع في ـرر يررربط برري العقررل المسررتاير
الاافع زياة راحب .
والتقدم العلمي .
ـ يذكر أبياتا تدل على أ راحع تقدم الب د.
العلم الاافع تتقدم ب الب د.
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تابعماقبله .لغة العربية
المستوى
المحتوى
4ـالعملحياة(قرآن
كريم)

4ـسليمانوالحمامة
(شعر)

6ـالحبعطاء(شعر)

ـاألول اإلعدادى-أول

التذكر

التطبيق

الفهم

ـ ر يررذكر ر آيررات م ر سررورة ـررررر يشرررررري اميرررررات الكريمرررررة ـرررر يميررررز برررري العمررررل وإتقررررا
العمل.
بأسلوب .
سبأ.
ـ يوسا فسل على داود.
ـ يذكر آيات تعبر ع اعم
ـ يوسا فسرل علرى سريداا ـ يستخرا مظراهر الجمرال فري
على داود  -علي الس م .
اميات الكريمة.
سليما .
ـر يررذكر آيررات تعبررر عر اعررم
على سيداا سليما
ـ يميز بي الحقيقة والرأ في
ـررر يرررذكر مرررا يعرفررر عررر كاترررع ـ يشري األبيات بأسلوب .
ـررر يوسرررا العاطفرررة المسررريطرة الا .
الا .
ـرر يررربط برري الفسررول وسرروء
ـررر يرررذكر أبياترررا توسرررا حماقرررة على الشاعر.
ـررر يوسرررا أ رررر خياارررة األماارررة الخلق.
الحمامة .
ـر يررذكر بيتررا يوسررا أ الارردم ال على الفرد والمجتمع.
ُيجد .
ـ يستخرا األفكار الرئيسة م
ـ يرذكر أبياترا توسرا أ رر الحرع ـ يشري األبيات بأسلوب .
ـ يوسا دور السعادة في حياة مجموعة األبيات .
في اف اإلاسا .
ـرر يررربط برري اإلاسررا السررعيد
ـررر يرررذكر أبياترررا توسرررا جمرررال األفراد.
ـرررر يوسررررا دور الرررررداقة فرررري ورفاء قلب .
الطبيعة.
الحياة.
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المستويات العليا
ـ يبد رأي فيم يعمل بالررااعات اليدويرة،
ويأكل م عمل يد .

ـ ُيبد رأي في خائ األمااة .
ـ يستات حكمة الشاعر في اهاية األبيات .

ـ يعطي أم لة لكيفية معيشة اإلاسا سعيدا.
ـ يااقش ام ار اإليجابية الاتشار السعادة بي
أبااء الوط الواحد .

تابعماقبله .لغة العربية ـاألول اإلعدادى-أول

المستوى

الفهم

التذكر

التطبيق

المحتوى
ثالثا:النحو
همزةالقطعوألفالوصل.

ـيذكرشكلهمزةالقطعفيأولالكلمة.
ـ يذكر أن همزة القطع " هو رسم همزة في
أولالكلمة.
ـ يذكر أن همزة القطع تنطق في ابتداء الكالم
ووسطه.
ـ يذكر أن ألف الوصل تنطق في أول الكالم ،
وتسقطفيوسطه.
ـيذكرأنألفالوصلتكتبألفا مندونهمزة
فيأولووسطالكالم.
ـيذكرمواضعهمزةالقطعفياألسماء.
ـيذكرمواضعهمزةالقطعفيالحروف.
ـ يذكر مواضع همزة القطع في األفعال ـ يذكر
مواضعألفالوصلفياألسماء.
ـيذكرمواضعألفالوصلفيالحروف.
ـيذكرمواضعألفالوصلفياألفعال.

ـيستخرجاألسماءالتيفيهاألفالوصل.
ـيستخرجاألسماءالتيبهاهمزةقطع.
ـيحدداألفعالالتيتبدأبهمزةقطع.
ـ يستخرج األفعال التي تبدأ بهمزة قطع من
قطعةأوعبارة.
ـ يميز بين األفعال التي تبدأ بهمزة قطع والتي
تبدأبألفالوصل.
ـ يستخرج األفعال التي تبدأ بألف الوصل من
قطعةأوعبارة.
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المستويات العليا

تابعماقبله .لغة العربية ـاألول اإلعدادى-أول

المستوى

الفهم

التذكر

التطبيق

المحتوى
أنواعالخبر.

يذكرأنواعالخبر.



ـيستخرجالخبرمنفقرةمعطاةله.
ـيستخرجالخبرالمفردمنفقرةمعطاةله.
ـيستخرجالخبرشبهالجملةمنفقرةمعطاةله
.
ـيستخرجالخبرالجملةالفعليةمننفقنرةمعطناة
له.
ـيحددنوعالخبرمنفقرةمعطاةله.


الضمائرالبارزةالضمائرالمستترةضمائرالرفعالمتصلة-اسناداالفعالالىالضمائر


يذكرأنواعالضمائرالبارزة.يذكرأنواعالضمائرالمستترة.يذكرضمائرالرفعالمتصلة.يذكركيفيةإسناداألفعالإلىالضمائر.




يميزبينالضمائرالبارزةوالمستترة.

ـالفعلالصحيحوالفعلالمعتل.

ـيذكرأنالفعلالصحيحهوماسلمت
حروفهمنأحرفالعلة.
يذكرأنواعالفعلالصحيح.يذكرأنواعالفعلالمعتل.ـيذكرأنالفعلالمعتلهوماكانأحد
حروفهاألصليةحرفعلة.
ـيذكرحروفالعلة.



ـيستخرجالفعلالصحيحمنفقرةمعطاةله.
ـيحددنوعالفعلالصحيحفيفقرةمعطاةله.
ـيستخرجالفعلالمعتلمنفقرةمعطاةله.
 يحددنوعالفعلالمعتلفيفقرةمعطاةله.
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المستويات العليا

جدول مواصفات الورقة االمتحانية لمادة :اللغة العربية للصف األول اإلعدادي /الفصل الدراسي األول  /للعام 1027/1026م
المستوى
المحتوى

عدد
البنود

تذكر
نوعالبند

الدرجة

عدد
البنود

اإلبداعي

القراءة

النصوص

1

موضوعي

4

1

1

موضوعي

4

1

1

موضوعي

4

1

1

موضوعي

4

1

موضوعي

4

1

تقاداإلمالءمنخاللقطعةمستقلةخاصةبها

مجموعالبنود
مجموعالدرجات
النسبة

8





8

16


10

1

10

1

1
1

مقال
مقال

4
3

1
6

4
13

1

1

مقال

1

1

1

مقال

3

11
6
اختياريمعالثانى
13
6

1

1

مقال

1

11
6
اختياريمعالثانى

مقال
1
4
مقال
الثالث لهنفسبنودودرجاتالسؤالالثاني،علىأنيختارالطالبواحدامنهما
عدد
المفردات
4
أ
مقال
14
13

4

ب
وموضوعي
1
ج
1
د
1
ه

الخط



التذكر%16:

مقال

مقال
1
4
مقال
لهنفسبنودودرجاتالسؤالالثاني،ويختارالطالبواحدامنهما
مقال
1
4
مقال

النحـــــو

اإلمالء

الدرجة

البنود

موضوعانيختارالطالبواحدامنهما
(يراعىفيتصحيحهاللغة،واإلمالءوالنحو)

التعبير
الوظيفي
األول
(القصة)
الثاني
الثالث
األول
إجباري
الثاني
الثالث

فهم
نوعالبند

الدرجة

عددالبنود

تطبيق
نوعالبند

الدرجة



1

مقال

4

1


مقال

4

10
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المستوياتالعليا
نوع
عددالبنود
البند
مقال
(1اختياري)






6



43

الفهم%16:

التطبيق%43:



13

14

1

4

1

4

41
14

م.عليا%14:

ملحوظة  :بناء على القرار الوزارى (  ) 323بتاريخ  1022 /9/7م تحسب الدرجة النهائية من (  ) 50درجة  ،وتقدر الورقة االمتحانية من (  ) 200درجة ،
ثم تقسم على (  ) 1لتصير (  ) 50درجة
خبير المادة

مستشار المادة

رئيس اللجنة
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المجموع
الدرجات

رئيس القسم

مدير المركز


100
%100

