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المركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوى
قسم التطوير-وحدة اللغة العربية

مواصفات الورقة االمتحانية
المتحان اللغة العربية للصف الثاني 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 في ورقتين ( مع ضرورة ترقيم الصفحات .

 تذييل الصفحة بجملة ( مع التمنيات بالنجاح).
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 :المحتوى :
أوال القراءة :
أ -الكتاب ذو الموضوع الواحد .
ـ كتاب كفاح شعب مصر .الفصول ( . ) 6 : 1
ب -الكتاب ذو الموضوعات المتعددة :
 .1كبرياء طفل .
 .2لو أننى ضابط شرطة .
 .3منتصر ومجاهد .
 .4طيار مقاتل ..مرة أخرى .
 .5نصر أكتوبر العظيم.

ثان ًيا ـ النصوص األدبية :

 .1نصائح غالية  ( :قرآن كريم )  4-آيات ( -حفظ) .
 .2عهد الطفولة (شعر)  7 -أبيات ( -دراسة).
 .3من أجل مصر (حديث شريف)  3 -أسطر  ( -حفظ ) .
 .4فى حب مصـر ( بتصرف )  (.شعر )  9 -أبيات  ( -دراسة)
 .5سيناء أرض الفيروز ( شعر )  11 -أبيات  ( -حفظ ) .
سطرا  ( -دراسة)
 .6ذكريات أكتوبر ( نثر ) 12 -
ً

ثال ًثا ـ التدريبات اللغوية (النحو):
 .1اإلعراب والبناء:
أ -المعرب والمبنى من األسماء.
ب -المعرب والمبنى من األفعال.
 .2العطف.
 .3النعت.
 .4الحال غير المفردة.
 .5التوكيد اللفظي والمعنوي.

رابعا -اإلمالء:
ً

 عالمات الترقيم. -كتابة الهمزة فى أول الكلمة.

خامسا  :الخط العربى :
ً

 كتابة النماذج من كراسة الخط العربى ( النصف األول )
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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 بوابـداء 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 البدائل أربعة.

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 :
 سؤالمن كتاب (كفاح شعب مصرر)

إجبلارى  ،يتكلون ملن ثلالث جزئيلات (أ -ب -

)،

كل 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
.2
.3
.4
.5
.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
.2
.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.
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األهداف المعرفية المرتبطة بالوحدات موضوع االمتحان ـ بالصف الثاني اإلعدادي -الفصل الدراسي األول لعام  2117/ 2116م
 في نهاية الفصل الدراسي األول ينبغي أن يكون التلميذ قادرا على أن :

المستوى
المحتوى
أوالً :القراءة
أ ـ كتاب( كفاح شعب
مصر )

التذكر
 يذكر أهم شخصيات القصة.
 يذكر دور بعض شخصيات
القصة مثل أحمس  ،الضابط
سواتين ،قمبيز ،صالح الدين،
حسن طوبار .
 يعرف أهم أعمال بعض
شخصيات القصة مثل :محمد
كريم ،عمر مكرم ،شجرة الدر
 يذكر ما يعرفه عن الهكسوس
و الصليبيين  ،والحملة الفرنسية،
و حملة فريزر.

الفهم
 يبين طبيعة حكم الهكسوس
للشعب المصري .
 يفسر موقف الشعب المصري
تجاه كل من احتالل الفرس لمصر
 ،الحمالت الصليبية  ،الحملة
الفرنسية على مصر .
 يوضح معاني بعض الكلمات
الغامضة في فصول القصة .

التطبيق
 يربط بين حب الوطن
والتفاني في الدفاع عنه .
 يضع عنوانا مناسبا لفقرة
من فقرات القصة.
 يربط بين دور شجرة الدر
في موقعة ( المنصورة ) ودور
صالح الدين في موقعة حطين .

المستويات العليا
 يلخص دور شخصيات القصة في كفاحها
ضد المستعمر .
 يقارن بين نتائج الحملة الفرنسية
ونتائج حملة فريزر على مصر  ،مع إبداء
رأيه فيهما.
 يبين مواطن القدوة في شخصية صالح
الدين معلال اختياره .
 يبدي رأيه في شخصيات القصة في
ضوء ما درسه.

تابع :ما قبله ثانى إعدادى -لغة عربية  -أول .

المستوى

التذكر

الفهم

التطبيق

المستويات العليا

المحتوى
 .1كبرياء طفل .

 .2لو أننى ضابط شرطة.

 يذكر ما يعرفه عن شخصية الطفل"مصطفى كامل ".
 يذكر معانى بعض المفرداتالجديدة بالدرس :يتفوه ،حاشا...
 يذكر متى نال مصطفى كاملالشهادة االبتدائية.
 يذكر معانى بعض المفرداتالجديدة الواردة بالدرس.

 يفسر سبب اختالفشخصية مصطفى كامل عن
زمالئه أمام الخديوى.
 يفسر سبب غضب الضابطمن مصطفى كامل أثناء
الحفل.
 يستخرج األفكار الجزئيةبالدرس.
 يبين دور ضابط الشرطةفى المحافظة على أمن
وأرواح وممتلكات الناس.
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 يقارن بين موقف مصطفىكامل وموقف زمالئه أمام
الخديوى.

 يبدى رأيه فى حضور الخديوىتوفيق الحفل.
 يبدى رأيه فى تصرف مصطفىكامل مع الضابط.

 يربط بين من يستغل سلطته  -يبدى رأيه فى دور رجل الشرطةفى المحافظة على النفس والعرض
لمنفعة شخصية وغياب
والممتلكات وأمن المجتمع.
الحقوق فى المجتمع.

تابع ما قبله :ثانى إعدادى -لغة عربية  -أول

المستوى

التذكر

الفهم

التطبيق

المستويات العليا

المحتوى
 .3منتصر ومجاهد.

 .4طيار مقاتل ...مرة أخرى.

 .5نصر أكتوبر العظيم.

 يذكر معانى بعض المفردات  -يبين ماذا فعل الذئب بالبطلمجاهد.
الجديدة الواردة بالقصة
 يحدد موقف منتصر عندما يذكر زمان ومكان أحداثرأى زميله لحظة استشهاده.
القصة.
 يحدد أهم شخصيات القصة. يذكر وظيفة أبطال القصة. يذكر معانى بعض المفردات  -يبين كيف استعاد البطلمنتصر توازنه النفسى.
الجديدة الواردة بالقصة.
 يذكر مدة إقامة منتصر عند  -يوضح سبب تأخر عودةمنتصر إلى أهله .
الشيخ راغب.
 يذكر مهمة الشيخ راغب. يذكر أمنية الشيخ راغبالتى تمناها من منتصر .
 يذكر دور نصر أكتوبر فى  -يستنتج الدروس المستفادةمن نصر أكتوبر المجيد .
ارتفاع معنويات الشعب
المصرى .

11

 يربط بين دور البدو ودورمنتصر ومجاهد فى المحافظة
على تراب الوطن.

 " تظهر الرجال وقت الشدائد " يدللعلى ذلك من خالل أحداث القصة.
 ماذا تفعل لو كنت مكان الشيخ راغب؟

 يربط بين اختفاء ضوءالقمر وتهريب منتصر.
 يربط بين اإليمان باهلل تعالىوالثقة بالنفس وإعداد العدة
وتحقيق النصر على األعداء.

 " روح االنتصار تملؤه "يبدى رأيه فى هذا القول.

يربط بين تحطيم خط بارليف
وأسطورة الجيش الذى
اليقهر.

 يبدى رأيه فى كيفية رد الجنودالمصريين على الغرور اإلسرائيلى .

تابع ما قبله :ثانى إعدادى -لغة عربية  -أول .

المستوى
المحتوى
ثان ًيا :النصوص

التذكر

 يربط بين تكرار صيغة األمرو حنان األب على ابنه .

 نجاح المجتمع وتقدمه مرهون بتطبيقوصايا سيدنا لقمان " مارايك ؟

 يوضح الجمال في األبيات فيالنص مثل "شدت لشعلته الرحال.

 يبين رأيه فى موقف الشاعر من العلم"...

 يستنتج المقصود بأن لهم ذمةورحما .
 يربط بين " إنكم ستفتحون أرضا" ونبوة الرسول الكريم .

 " اإلسالم دين الرحمة والتسامح " يدللعلى ذلك .

 يحدد المخاطب فى هذه األبيات .موضحا داللة هذا .
 يحدد روابط الوحدة الوطنية بينأركان المجتمع المصرى ( المسلم
والمسيحي )

" مصر لكل أبنائها " يبدى رأيه في هذا
القول .

 .5سيناء أرض الفيروز.

 يذكر ما يعرفه عن سيناء الحبيبة . يذكر معانى المفردات الجديدةالواردة بالنص مثل  :فيروز  ،عقيق
" ....

 يوضح بأسلوبه معالم سيناءالسياحية .
 يوضح داللة تصوير الشاعر سيناءبالتميمة.

 يستخرج بعض الصور الجماليةبالنص .مثل  :يصب كئوس
األضواء ...

 يربط بين عودة سيناء إلى مصر و النمواالقتصادى.

 .6ذكريات أكتوبر.

 يذكر ما يعرفه عن سيناء الحبيبة. يذكر معانى المفردات الجديدةالواردة بالنص مثل  :مكلال  ،الشر.

 يستنتج األفكار الجزئية بالنص . يحدد واجب مصر نحو أبنائها الذيناستشهدوا دفاعا عنها.

 يستنتج المقصود من بعض الجملمثل  :يجيئ حامال أطيب الذكريات
...
 يستنتج النتائج التى ترتبت علىاالنتصار فى حرب أكتوبر المجيدة .

 " يوم السادس من أكتوبر بوابة األمنوالسالم "
ما رأيك ؟

 .1نصأئح غالية .
 .2عهد الطفولة
 .3من أجل مصر.

 يذكر وصايا لقمان البنه. -يذكر اآليات القرآنية.

الفهم

 يذكر معاني المفردات الجديدة فيالدرس "مغنم ـ ساطع "...
 يذكر المقصود بالقيراط . يذكر اسم أم سيدنا إسماعيل عليهالسالم .
 يذكر اسم زوجة الرسول الكريم التىتزوجها من مصر .

بين الغرض من النداء في "يا بنى"
يبين دور األب الصالح نحو تربية
أبنائه .
يبين داللة استخدام الفعل بصيغة
المضارع فى األبيات .
يبين داللة تكرار النفى فى األبيات.
 يوضح سبب اهتمام الرسول الكريمبمصر وأهلها.
 -يبين داللة عطف رحما على ذمة .

التطبيق

المستويات العليا

 .4فىىىىىىىىىى حىىىىىىىىىب مصىىىىىىىىىر  -يذكر معاني المفردات الجديدة بالنص  -يعلل سبب ارتباط المرء بوطنه
ارتباطا شديدا .
( زهاها  ..رويدا ...
(بتصرف)
 يستخرج مواطن الجمال بالنص .يستخرج األفكار الجزئية باألبيات.
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تابع ما قبله- .لغة العربية ـ الثانى اإلعدادى-أول

المستوى

التذكر

التطبيق

الفهم

المحتوى
-

ثال ًثا  :التدريبات النحوية
اإلعراب والبناء:
أ -المعرب والمبنى من
األسماء.
ب -المعرب والمبنى من
األفعال.
العطف.
النعت.
الحال غير المفردة.
التوكيد اللفظي والمعنوي.

-

يحدد المعرب والمبنى من األسماء .
يميز بين المعرب والمبنى من األفعال .
يحدد الضبط اإلعرابى لالسم المعرب.
يستخدم النعت فى جمل مفيدة .
يضبط النعت ضبطا صحيحا فى جمل معطاة.
يستخدم بعض حروف العطف المناسبة فى
سياقات مختلفة.
يستخدم بعض حروف العطف لربط الجمل
االسمية.
يستخدم النعت فى جمل اسمية مفيدة.
يستخدم أدوات العطف استخداما صحييحا فى
جمل مفيدة  ( :الواو – الفاء – أو – ثم – لكن
– ال – بل ).
يحدد الحال غير المفردة فى فقرة معطاة .
يميز بين الحال المفردة وغير المفردة فى فقرة
معطاة .
يميز بين التوكيد اللفظي والمعنوي.
يستخدم كل من التوكيد اللفظي والمعنوي فى
جمل مفيدة.
ً
صحيحا فى جمل
يضبط التوكيد بنوعيه ضبطا
ً
معطاة.
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المستويات العليا

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

عدد
البنود

تذكر
نوع البند

الدرجة

عدد
البنود

اإلبداعي

القراءة

النصوص

2

موضوعي

4

2

2

موضوعي

4

2

2

موضوعي

4

2

2

موضوعي

4

2

موضوعي

1

4

الخط

مجموع البنود
مجموع الدرجات
النسبة

11

1

11

2

1
1

مقال
مقال

5
3

1
6

5
13

2

1

مقال

2

2

1

مقال

3

12
6
اختياري مع الثانى
13
6

2

1

مقال

2

12
اختياري مع الثانى

مقال
1
4
مقال
الثالث له نفس بنود ودرجات السؤال الثاني ،على أن يختار الطالب واحدا منهما
عدد
المفردات
4
أ
مقال
25
13
4
ب
وموضوعي
2
ج
2
د
1
ه
2
1

تقاس اإلمالء من خالل قطعة مستقلة خاصة بها
8

8

مقال

5

مقال

5

21

16
التذكر % 16 :

مقال

مقال
1
4
مقال
له نفس بنود ودرجات السؤال الثاني  ،ويختار الطالب واحدا منهما
مقال
1
4
مقال

النحـــــو

اإلمالء

الدرجة

البنود

موضوعان يختار الطالب واحدا منهما
( يراعى في تصحيحه اللغة ،واإلمالء والنحو)

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

فهم
نوع البند

الدرجة

عدد البنود

تطبيق
نوع البند

الدرجة

المستويات العليا
نوع
عدد البنود
البند
مقال
( 2اختياري)

6

16

43

الفهم % 16 :

المجموع
الدرجات

التطبيق% 43 :

6

13

25

2

5

1

5

42
25

م .عليا % 25 :

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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رئيس القسم

مدير المركز

111
% 111

