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المركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوى
قسم التطوير-وحدة اللغة العربية

مواصفات الورقة االمتحانية
المتحان اللغة العربية للصف الثالث 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).

1

ب : -المحتوى -:
أوال القراءة :
أ -الكتاب ذو الموضوع الواحد .
ـ كتاب (طموحجارية)شجرةالدر .الفصول ( . )8 : 1
ب -الكتاب ذو الموضوعات المتعددة :
 .1قصة أثر .
 .2سميرة موسى .
 .3طريق النور .
 .4زراعة الفضاء .
.1
.2
.3
.4
.5
.3

ثان ًيا ـ النصوص األدبية :

عباد الرحمن ( قرآن كريم ) اآليات ( ) 07-33حفظ.
كن جميال  ،إيليا أبو ماضى ( شعر )  0 -أبيات  -دراسة.
رحمة ومحبة  ،قاسم أمين ( نثر )  12 -سطرا  -دراسة.
آيات العلم  ،للهراوى ( شـعر )  9 -أبيات  -حفظ.
فضـل العلم  ( .حديث شـريف )  3 -أسطر  -حفظ.
الكتاب  ،ألحمد شوقى ( شـعر )  8 -أبيات  -دراسة .


ثال ًثا ـ النحو:
.1
.2
.3
.4
.5
.3
.0
.8
.9

المنادى المضاف .
المنادى الشبيه بالمضاف  ،والنكرة غير المقصودة .
المنادى المفرد  ،والنكرةالمقصودة .
المنادى ( نداء ما فيه ال)
البدل وأنواعه .
أسلوبا المدح والذم .
فاعل نعم وبئس .
حبذا  -الحبذا .
الممنوع من الصرف  (.تابع الممنوع من الصرف )

رابعا ً اإلمالء:

 مراجعةماسبقتدراستهمنخاللنماذجتطبيقية.

خامسا  :الخط العربى :
ً

 كتابةالنماذجمنكراسةالخطالعربى(النصفاألول)
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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 ومتــى تكــون صــحيحة جزئي ـا وتمــنح جــزًءا مــن
تماما وتحرم من الدرجة ).
الدرجة 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 أريه 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  -تقرير– رسالة – 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 المتعمل  ،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(طمووحجاريوة)

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
.2
.3
.4
.5
.6

استنتا الفكرة العامة أواستخالص المغزى من النص أوالتعلي وإبداء الرأى.
التركيب وربط الحقائ 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.
تذو 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.
تذو مدى مالءمة األلفاظ والتراكيب من الناحية الجمالية ،وإيحاءاتها.
تذو 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 تطبي 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 والحقائ 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 وتطبيل ملا تعملله ملن مبلادئ وحقلائ 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 وف هذه المواصفات.
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األهدافالمعرفيةالمرتبطةبالوحداتموضوعاالمتحانـالصفالثالثاإلعدادي-الفصلالدراسياألول -لعام2017/2016م
فينهايةالفصلالدراسياألولينبغيأنيكونالطالبقادراعلىأن:

المستوى
المحتوى
الكتاب ذو الموضوع
الواحد
" طموح جارية " شجرة
الدر.

التذكر

الفهم

التطبيق

المستويات العليا

 يبديرأيهفي"وراءكل
 يربطبينانتشارخلقاألنانية
 يذكر معاني مفردات جديدة مثل :الرخيم  ،يوضحسببتقويةالعالقةبين
عظيمامرأةعظيمة".
وتفككالمجتمع.
قومشجرةالدرونجمالدين.
امتعاض،يخامره...
 يذكر العقبات التي واجهت الصالح نجم الدين  يبينسببتوليةسيفالدينحكم  يربطبينفقدالصالححكممصر  يستدلعلىإخالصشجرة
الدرلزوجهاووفائهاله.
وحزنهالشديدعلىواقعاألمراء
مصروهواألصغرمننجمالدين
أيوبلحكممصرمنوجهةنظرشجرةالدر.
األيوبيين.
 يذكرالعقبةالتيأضافهانجمالدينإلىعقبات أيوب.
 يبرهنمنخاللالقصةعلى:
 يوضحسببانسحابنجمالدين  يبرزالعالقةبينهزيمةنجمالدين أنالناسعلىدينملوكهم.
شجرةالدر.
.
لؤلؤورسالةشجرةالدر
".
الرحبة
"
من
 يبديرأيهفيإذاضعفت
 يذكرتاريخوفاةالكاملوالدالصالحنجمالدين
 يستنتجبنود"الصفقة"التيجاء مصرضعفتمعهاالشام.
.
 يوضحسببحلقلحيةقاضي
.
بهاأبوبكرإلىنجمالدين
وهبوطهمنعلىأسوار
"
سنجار
"
 ويقارنبينقوةتدبيرشجرة
 يذكرلقبسيفالدينبعدتوليهملكمصر.
القلعةفيجنحالظالم.
 يوضحالجمالفيبعضعبارات الدروتدبيروردالمنىونور
 يذكركيفيةإنقاذتورانشاهمنالحصار.
 يذكرسببقبولنجمالدينوموافقةشجرةالدر  يوضحسببالردالسريعمننجم القصةمثل:رائحةالخيانةتفوحمن الصباح.
أفواههذينالرسولين".
الدينعلىرسالة"الجواد".
 يدللعلىأن"شعبمصر
علىكتاب"الجواد".
اليسكتعنحقهواليذل
 يدللعلىصدقبعضالعبارات
 يذكر الدافع وراء إرسال ورد المنى ونور  يوضحسببقدومعمادالدين
للمعتدى.
بأمثلة،مثلالخيانةالتأتيبخير.
وسنقرإلىنجمالدين.
الصباحرسالةإلىالصالحإسماعيل.
 يحددشخصيةأعجببها
 يربطبينفزعوردالمنىونور
 يذكر تفاصيل المؤامرة الخبيثة التي وقع فيها  يوضحسببإطالةحبسنجم
مبينامنابتقوتهامنوجهة
الصباحوسوداءبنتالفقيهعند
الدينلدىاألمير"داود".
مماليكنجمالدين.
 يحددالوسيلةالتيحددهالعودة إطالقسراحنجمالدينوشجرةالدر نظره.
 يذكرمايعرفهعنجماعةاإلصالحوالوحدة.
منالحبس.
الهدوءإلىالبالد.
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تابع :ما قبله ثالث إعدادى -لغة عربية  -أول .

المستوى
المحتوى
القراءةالمتعددة
والنصوص:

التطبيق

التذكر

الفهم

 يذكرمعانيبعضالكلماتالجديدةفي
الموضوع
 يذكر مضاد الكلمات  الجديدة في
الموضوع.
 يذكر مفرد بعض الكلمات في
الموضوع.
 يذكر جمع بعض الكلمات في
الموضوع.
 يذكرأهمأعمالشخصياتالموضوع.
 يذكر أهم إنجازات أحد شخصيات
الموضوعالتيأثرتفيمجتمعه.
 يذكرالطالبنبذةعنمؤلفالنص.
 يذكرالطالباسممؤلفالنص.
 يذكرالطالبأهممؤلفاتقائلالقصة.
 يذكرثالثةأبياتمنالنص.
 يذكر بعض المعارف الواردة فى
الموضوع.

 يشرح معاني بعض العبارات في
الموضوع.
 يوضح المقصود من بعض األقوال
فيالموضوع.
 يضععنوانالفقرةفيالموضوع..
 يحدد المقصود ببعض العبارات
المعطاةله.
 يفرقبينالحقيقةوالخيالفيبعض
العبارات.
 يحددالطالبواجباتهنحووطنه.
 يوضح ما توحي به بعض الكلمات
المعطاةله.
 يوضحماتوحيبهالعباراتالمعطاة
له.
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 يعطيأمثلةمشابهةلماجاءبالموضوع
أوالنص.
 يستخرجبعضاألفكارالرئيسةلفقرةفي
الموضوعأوالنص.
 يستخرجبعضاألفكارالثانويةلفقرةفي
الموضوعأوالنص.
 يأتيبمرادفاتبعضالكلماتوفيجمل
بأسلوبه.
 يحدد الطالب أسماء ثالثة علماء أثروا
فيتقدمالمجتمع.
 يستخرجالعظاتالواردةفيالنص.
 يأتي بكلمة واحدة تؤدي معنى عبارة
معطاةله.
 يستخرجبعضاألساليبمنالنص.
 يستخرجماتدلعليهاألبياتالمعطاةله
 يربط بين ما استفاده من الموضوع
وبعضمشاهداتهفىالمجتمع.
 يربط بين تصرفات بعض  الشخصيات
فىالموضوعوكيفتأثربها.
 يحددمواطنالجمالفىالنصالمقرر.

المستويات العليا
 يقارنبينأيالتعبيرينأجمل
معذكرالسبب.
 يحللعبارةمنعباراتالموضوع.
 يرتببعضاألهداففيالموضوع.
 يحللالدروسالمستفادةمن
الموضوع.
 يقارنبينأهمشخصيتينمن
شخصياتالموضوع.
 يقارنبينأهمشخصيات
الموضوع وشخصية أثرت في
حياته.
 يلخصأهماألحداثالتي
دارتفيالموضوع.
 يستنبطاألساليبالتياستخدمها
الكاتبفيتناولهللموضوع.
 يستنبطالعالقاتبينبعض
األبياتالشعرية.
– يبدى رأيه فى تصرفات
ومواقف بعض الشخصيات
الواردةفىالموضوع.
 يبدىرأيهفىبعضالتصرفاتالتىيشاهدهافىبيئتهبعد فهمه
للموضوع

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

المستوى
المحتوى

التذكر

الفهم

التطبيق

القواعد النحوية

 المنادى

 البدل

 أنيذكرالطالبمكوناتأسلوبالنداء  .أن يفرق الطالب بين عالمات  أن يستخرج  المنادى المضاف  ،محددا نوع
 أنيذكرالطالبكيفيةعالماتإعراب اإلعراب بين  :المفرد  ،وجمع المضاف.
التكسير  ،المثنى  ،وجمع المذكر  أن يعرب الطالب المنادى  الوارد في أمثلة
المضاف.
معطاة.
السالم،وجمعالمؤنثالسالم.
 أنيذكرالطالبنوعالمنادىفى
 أنيكونالطالبجملتينتشتملكلمنهما
الجملة.
علىمنادىمضافمفرد،ومنادىمضافإلى
جمعبأنواعه،ومنادىمضافإلىالمثنى

 أن يضبط الطالب بالشكل المنادى المعطى في

عددمناألمثلة.

 أن يميز الطالب بين البدل  أن يستخرج الطالب البدل والمبدل منه في
 أنيتعرفالطالبعلىقاعدةالبدل.
أمثلةمعطاة.
والمبدلمنهفيجملمعطاة.
 أنيذكرالطالبأنواعالبدل.
 أن يذكر الطالب شروط بدل البعض من  أن يفرق الطالب بين أنواع  أنيكملالطالبعددامناألمثلةالمعطاةببدل
البدل المختلفة  ،وبدل البعض من مناسب.
الكلوبدلاالشتمال.
كلوبدلاالشتمال.
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المستويات
العليا

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

المستوى
المحتوى
 أسلوباالمدحوالذم
نعموبئس،حبذاوالحبذا
 الممنوعمنالصرف

الفهم

التذكر

التطبيق

 يذكرمكوناتأسلوبىالمدحوالذم  .يقدرالمخصوصبالمدحأوبالذم  يعربالمخصوصبالمدح.
 يعربالمخصوصبالذم.
 يحددنوع"نعم،وبئس)اسمأو فىجملمعطاة.
 يحددالفروقبينأسلوبينفيها
فعلأوحرف"
نعم،وحبذاأوبئسوالحبذا.
 يحددحالةفاعل(نعم،بئس).
 يعربالممنوعمنالصرففىمواضعه
 يذكرالعالماتاإلعرابيةللممنوعمن  يحددالممنوعمنالصرففى
المختلفةمنالجملة.
جملمعطاةله.
الصرف.
 يذكرشروطجرالممنوعمنالصرف  يحددالكلمةالممنوعةمن
الصرفمبيناسببالمنع.
بالفتحة.
 يذكرالكلماتالممنوعةمنالصرف.
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المستويات
العليا

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

تذكر
عدد البنود

نوع البند

فهم
الدرجة

نوع البند

عدد

تطبيق
الدرجة

عدد البنود

نوع البند

المستويات العليا
الدرجة

عدد البنود

البنود
اإلدبداع

التعبير

( يراعى ف تصحيحه اللغة ،واإلمالء والنحو)

الوظيف
القراءة

األول

(القصة )
الكتاب ذو

الثان

2

الثالث

النصوص

األول:النثر

مقال

2

2

( 2اختياري)

مقال

01

0

01

0

مقال

5

0

5

0

مقال

2

5

8

اختياري مع األول
2

الموضوعات المتعددة

موضوع

الدرجة

البنود

البند

موضوعان يختار الطالب واحدا منهما
4

نوع

المجموع
الدرجات

موضوع

3

مقال

0

0

مقال

0

0

0

مقال

2

له نفس دبنود ودرجات السؤال الثالث  ،ويختار الطالب واحدا منهما
2

موضوع

3

مقال

2

3

مقال

0

5

7

اختياري مع الثالث
2

0

مقال

2

6

01

إجباري
2

الثان

موضوع

3

2

الثالث

مقال

3

مقال

0

2

0

مقال

2

الثالث له نفس دبنود ودرجات السؤال الثان ويختار الطالب واحدا منهما

النح ـ ــو

أ

4

ب

4

ج

2

د

2

هـ

اختياري مع الثانى

مقال
وموضوع

6

01

03

21

21

0

الخ ـ ـ ــط

الخط (  ) 5درجات وتوضع داخل الورقة وعلى المرآة.

2

مقال

5

2

5

اإلمــالء

تقاس اإلمالء من خالل قطعة مستقلة

0

مقال

5

0

5

8

مجموع البنود :
مجموع الدرجات

ملحوظة

7
03

09
9

6
35

41
23

81

 :تقدر الورقة االمتحانية من (  )00درجة  ،وتقسم على اثنين لتصير 40درجة .

خب ير المادة

مستشار المادة

رئيس اللجنة
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رئيس القسم

مدير المركز

