
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/34arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثالث  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/34arabic3     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade34                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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/ وزارة التربية والتعليم                                                                            المتحدة العربية اإلمارات   مدرسة الّشروق الخاصة                   
                                                                                                                  الفصل الدراسي الثالث                                                   قسم اللغة العربية                                                                        

 م2020-2019ملخص عالمات الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للتواريخ المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم.وفقا للفصل الدراسي الثالث األسابيع الدراسية 
 

 بدايته ونهايته بالتاريخ األسبوع بدايته ونهايته بالتاريخ األسبوع
 مايو 14مايو حتى  10من  السادس  أبريل  9أبريل حتى  5من   األول 
 مايو  21مايو حتى  17من  السابع أبريل  16أبريل حتى  12من  الثاني
 مايو  28مايو حتى  24من  الثامن أبريل  23أبريل حتى  19من  الثالث
 يونيو  4مايو حتى  31من  التاسع أبريل  30أبريل حتى  26من  الرابع

 يونيو  )تكويني(  11يونيو حتى  7من  العاشر   )تكويني( مايو  7مايو حتى  3من   الخامس
 

 موجهات االمتحان القصير للصفوف من األول حتى الثالث   -1
 

 .دقيقة 20ال يتعّدى زمن االختبار  القصير  -

دقيقة  ويتضمن االختبار  20يعتمد على مهارة فهم النص المقروء لنص خارجي فيما ال يزيد عن   swift assessيعد المعلم اختباًرا  إلكترونيًّا قصيًرا على برنامج  -
 .أيًضا أساسيات القراءة

 
 
 

 الوزن النسبي  المجموع  )غير متزامن( مهمات وتكليفات )متزامن( مشاركة  )متزامن(تحان قصير ام )متزامن( قراءة جهرية  نوع المهارة 
  2 1 2 1 2 1 2 1 العدد

 
100 
 

 
 

35 % 
دروس الوحدة  6األسبوع  5األسبوع  6األسبوع  3األسبوع  الموعد

1 
دروس الوحدة 

3 
دروس الوحدة 

1 
 3دروس الوحدة 

لمعلم ا المعلم  المعلم  المنفذ   المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  
 5 5 10 10 20 20 15 15 العالمة 

 ل المدرسةمن قِب تكــــــــــــــــــــــويني 
 
 
 

 من األول للثالث
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 مواد القياس والتقويم للصف األول:
 ير متزامن(مهمات وتكليفات )غ مشاركة  )متزامن( امتحان قصير )متزامن( قراءة جهرية  )متزامن( نوع المهارة 

 2 1 2 1 2 1 2 1 العدد
 3دروس الوحدة  1دروس الوحدة  3دروس الوحدة  1دروس الوحدة  6األسبوع  5األسبوع  6األسبوع  3األسبوع  الموعد
يقرأ المتعلم قراءة  المادة 

صحيحة في حدود 
( كلمة في 20)

الدقيقة الواحدة 
على أن تكون 
الكلمات مشكولة 

ا من   .شكالا تامًّ
س )رسالة إلى در

 والدي(

يقرأ المتعلم قراءة 
صحيحة في حدود 

( كلمة في 20)
الدقيقة الواحدة على 
أن تكون الكلمات 

ا   .مشكولة شكالا تامًّ
من درس )لهذا أقبل 

 يد أمي(

"النص 
 المعلوماتي :
)مهٌن و أعماٌل( / 
تعرف الكلمات و 
الطالقة:  الشدة/ 
بنية اللغة: الجملة 

 الفعلية.

النص 
لوماتي:خمس المع

طرائق سهلة تجعل 
أمك سعيدة و 

تعرف . راضية عنك
الكلمات و الطالقة:  

الشدة/ بنية اللغة: 
 الجملة الفعلية.

 

يتم احتساب 
المشاركة والمناقشة 

خالل جميع 
حصص الوحدة 
األولى )أبي((
 
  

يتم احتساب 
المشاركة 

والمناقشة خالل 
جميع حصص 
الوحدة االثالثة 
)رمضان شهر 

 الخير(
  

يتم احتساب 
المهمات والتكليفات 

المنفذة خالل 
الوحدة األولى 

 )أبي((
  

يتم احتساب المهمات 
والتكليفات المنفذة خالل  
الوحدة االثالثة )رمضان 

 شهر الخير(
  

 
 مواد القياس والتقويم للصف الثاني:

 
 مهمات وتكليفات )غير متزامن( (مشاركة  )متزامن امتحان قصير )متزامن( قراءة جهرية  )متزامن( نوع المهارة 

 2 1 2 1 2 1 2 1 العدد
 3دروس الوحدة  1دروس الوحدة  3دروس الوحدة  1دروس الوحدة  6األسبوع  5األسبوع  6األسبوع  3األسبوع  الموعد
يقرأ المتعلم قراءة  المادة 

صحيحة في حدود 
( كلمة في 40)

الدقيقة الواحدة 
على أن تكون 
الكلمات مشكولة 

اش من   .كالا تامًّ
درس )المخلوقات 
الفضائية تحب 

 الملوخية(

يقرأ المتعلم قراءة 
صحيحة في حدود 

( كلمة في 40)
الدقيقة الواحدة 
على أن تكون 
الكلمات مشكولة 

ا   .شكالا تامًّ
 الحواس الخمس(

اختبار قصير ) 
نص سردي (  

 + خارجي

اعرف لغتك 
أحبها: النحو: 

 + أسلوب النهي

اعرف لغتك 
بها: اإلمالء: أح

الالم الشمسية 
 "والالم القمرية

 اختبار قصير"
)نص 

معلوماتي( 
  خارجي

اعرف لغتك  +
أحبها: النحو: 
مطابقة الخبر 

  للمبتدأ
+ اعرف لغتك 
أحبها: الالم 
الشمسية والالم 

 القمرية "

ُم َعْن أَْسئِّلٍَة  يُجيبُ  ِّّ الُمتَعَل
نَّصٍ أَدَبِّّيٍ، َويَْطَرُح  لِّ

-َمتى -ماذا -ْن أَْسئِّلَةا:)مَ 
اذا -أْيَن  َكْيَف(  –لمِّ

 ، لنَّّصِّ ا فَْهَمهُ لِّ را ُمْظهِّ
ياا َرأْيَهُ فْيهِّ   .ُمْبدِّ

َر يُحَ  دُ العَناصِّ دِّّ
، الفَنِّّيَّةَ:) يّاتِّ الشَّْخصِّ
ماَن، َوالَمكانَ   َوالزَّ

ئيَسةَ(،  َواألَْحداثَ  الرَّ
ا َمْغزاها،  ُمْستَْخلِّصا

ا َعْن َرأْيِّهِّ فيها."  ُمعَبِّّرا
 قصة مثلث ودائرة()

ُِّّم   يُجيُب الُمتَعَل
َعْن أَْسئِّلٍَة لِّنَّصٍ 
أَدَبِّّيٍ، َويَْطَرُح 

ماذا -أَْسئِّلَةا:)َمْن 
اذا -أْيَن -َمتى - لمِّ
ا  – را َكْيَف( ُمْظهِّ

 ، لنَّّصِّ فَْهَمهُ لِّ
". ياا َرأْيَهُ فْيهِّ  ُمْبدِّ

)قصة الدجاج ال 
يرى في الظالم(

  

مهمة أداء: كتابة 
ها قصة ويعبر عن

برسومات أو 
البحث في دروس 
مادة الرياضيات 
والعلوم عن 
األشكال الهندسية 
والخطوط، أو  
البحث أن أشهر 
المعالم  التي تبرز 
األشكال الهندسية 
وجمع معلومات 

 عنها.

مهمة أدائية: كتابة 
عبارات يقترحها 
الطالب على 
الدجاجة)بيبا( لتحقيق 
أمنيتها، أو إيجاد 
الرابط المشترك بين 
قصة بال قبة وقصة 
الدجاج ال يرى في 
الظالم، أو جمع 
معلومات مدهشة 

وغريبة عن الحواس  
 عند الحيوانات.  
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 مواد القياس والتقويم للصف الثالث:
 مهمات وتكليفات )غير متزامن( مشاركة  )متزامن( امتحان قصير )متزامن( قراءة جهرية  )متزامن( نوع المهارة 

 2 1 2 1 2 1 2 1 العدد
دروس الوحدة  1دروس الوحدة  6األسبوع  5األسبوع  6األسبوع  3األسبوع  الموعد

3 
 3دروس الوحدة  1دروس الوحدة 

يقرأ المتعلم قراءة  المادة 
صحيحة في حدود 

( كلمة في 60)
الدقيقة الواحدة 
على أن تكون 
الكلمات مشكولة 

ا من   .شكالا تامًّ
قصة بائع درس )
 (الحكايات

متعلم قراءة يقرأ ال
صحيحة في حدود 

( كلمة في 60)
الدقيقة الواحدة 
على أن تكون 
الكلمات مشكولة 

ا    .شكالا تامًّ
 ()قصة رحلة بيبو

النص “
المعلوماتي: 

الفصول األربعة. 
)يستنتج المتعلم 
العالقة الزمنية، 
وعالقة السبب 
والنتيجة بين 
مجموعة من 

 األحداث(.

اعرف لغتك "
أحبها: اإلمالء: 

صال الكلمات ات
 بالحروف
"اعرف لغتك 
أحبها: النحو: 

 جملة إنَّ 

يُفسر المتعلّم كيف 
تساعد الرسوم 

التوضيحية 
وعناصر أخرى 
مرئية في النص 
على نقل، المعنى( 
العاطفة، والتأكيد 
على جوانب 

الشخصية 
)وتوضيح الزمان 

درس  والمكان(.
 )الخبز حول العالم(

يُفسر المتعلّم 
كيف تساعد 

الرسوم 
التوضيحية 

وعناصر 
أخرى مرئية 
في النص على 
نقل، المعنى( 

العاطفة، 
والتأكيد على 

جوانب 
الشخصية 
)وتوضيح 

 الزمان 
 والمكان(.

)قصة رحلة 
 بيبو(

يحلل المتعلمون نصاا "
ا، وذلك  أدبيًّا قصيرا

 .بإجابتهم عن األسئلة
يحدد المتعلمون 
المعلومات ذات العالقة 
بالغرض العام من 

 .استرجاعهاالقراءة و
يبحث المتعلمون عن 

  .فكرة محددة في النص
يحلل المتعلمون نصاا 
ا، وذلك  معلوماتيًّا قصيرا

 .بإجابتهم عن األسئلة
يستنتج المتعلمون أن 
حدثاا واحداا تسبب في 

 حدث آخر.. "

يتم احتساب المهمات 
والتكليفات المنفذة 
خالل الوحدة التاسعة 

 )أرض الحكايات(
   

 
 للصف الرابع المركزي والقصير التكويني متحان القصير وجهات االم -2

  دقيقة  20ال يتعدى زمن االختبار 

  اختبار مركزي قصير يُعده المختصون في الوزارة، عن طريق االختبار القصير الوزاري هوswift assess   ويكون عبارة عن نص سردي أو معلوماتي، يتكون
 ( دقيقة .30لمقروء وأسئلة بسيطة في النحو واإلمالء، وينفذ في حصة واحدة) أسئلة  معظمها أسئلة فهم النص ا 10من 

  :إلكترونيًّا قصيًرا على برنامج  المعلم هيعد هو اختبار االختبار القصير المدرسيswift assess   يعتمد على مهارة فهم النص المقروء لنص خارجي فيما ال يزيد
 .في األسابيع السابقة على االمتحان مباشرة ثة أسئلة في النحو واإلمالء مما تمت دراسته دقيقة  ويتضمن االختبار أيًضا ثال 20عن 

  ( المادة المقررة فيه هي المادة التي دُرست من األسبوع األول حتى الرابع.1االختبار المركزي  ) 

  ( المادة االمتحانية المقررة فيه هي المادة التي دُرست في األ 2االختبار المركزي ).سبوع الخامس حتى األسبوع التاسع 
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 مواد القياس والتقويم للصف الرابع:  

 
 موجهات االمتحان القصير المركزي والقصير التكويني للصف الخامس  -3

  اختبار ختامّي مركزّي يبنيه ذوو االختصاص في الوزارة على نص خارجي ) قراءة معلوماتيّة أو قصصيّة ( ، ويقاس من خالله االختبار القصير الوزاري هو
 دد(. ية فيه من نوع ) اختيار من  متعوتكون المفرادات االختبارالناتج مباشرة، متضمنًا بعض األسئلة النحوية واإلمالئيّة، 

  دقيقة(  20لمدة ) المعلم اختباًرا قصيًرا هيعداالختبار القصير المدرسي  ( . لقياس ناتج التعلم المباشر، مستفيًدا من المنصات التي يوفرها التعلم الذكيLMS)  مما
 .ان مباشرةفي األسابيع السابقة على االمتح تمت دراسته 

  ( المادة المقررة فيه هي المادة التي دُرست من األسبوع األول حتى الرابع.1االختبار المركزي  ) 

  ( المادة االمتحانية المقررة فيه هي المادة التي دُرست في األسبوع الخامس حتى األسبوع التاسع. 2االختبار المركزي ) 

 

)متزامن( قراءة جهرية نوع المهارة  الوزن  المجموع  )متزامن(مشاركة  )متزامن( امتحان قصير  
 النسبي 

  ختامي  )متزامن( قصير مركزي ختامي  )غير متزامن(مهمات أدائية 
 المجموع 

 
الوزن 
 النسبي

 مركزي 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 العدد
 ينهائ

1األسبوع  الموعد 4األسبوع   وحدة نور  7األسبوع  2األسبوع  
 العلم

وحدة 
 اإلحسان

وحدة  وحدة نور العلم
 اإلحسان

 9األسبوع  8األسبوع  5األسبوع 

   الوزارة  الوزارة  الوزارة  الوزارة  الوزارة    المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المنفذ 

 % 15 30  10 10 5 5 % 20 70 10 10 15 15 10 10  العالمة
 )وزاري( ختامي  مركزي ل المدرسةمن قِب تكــــــــــــــــــــــويني  التصنيف

نوع 
 المهارة 

)متزامن( قراءة جهرية  مي ختا )متزامن( قصير مركزي ختامي  )غير متزامن(مهمات أدائية  )متزامن(مشاركة  )متزامن( امتحان قصير  

 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 العدد
1األسبوع  الموعد 4األسبوع    8األسبوع  5األسبوع  وحدة اإلحسان وحدة نور العلم وحدة اإلحسان وحدة نور العلم 7األسبوع  2األسبوع  

يقرأ المتعلم  المادة 
بطالقة قراءة 
جهرية مراعيًا 

التنغيم 
والضبط 

السليم في 
 70حدود 

كلمة في 
دة احالدقيقة الو

)درس أطباء 
 اإلنسانية(

 

يقرأ المتعلم 
بطالقة قراءة 

جهرية 
مراعيًا 
التنغيم 

والضبط 
السليم في 

 70حدود 
كلمة في 

الدقيقة 
الواحدة 

 (ميرابيل)

النص 
المعلوماتي: 

أطباء 
 اإلنسانية

اعرف 
لغتك: 

النحو:الجملة 
 الفعلية

اعرف لغتك 
: اإلمالء : 
مواضع ألف 

 تنوين الفتح

النص 
اتي: المعلوم

عالم الدمى 
 تاريخ وأسرار

اعرف لغتك : 
النحو : 
ضمائر الرفع 

اعرف  ال
لغتك :اإلمالء 

:عالمات 
 الترقيممنفصلة

يتم احتساب 
المشاركة 
والمناقشة 

خالل جميع 
حصص 
الوحدة  

)نور العلم(
 

  

يتم احتساب 
المشاركة 
والمناقشة 

خالل جميع 
حصص 
الوحدة 

)اإلحسان 
يسعد 

 اإلنسان(

  

ب يتم احتسا
المهمات 

والتكليفات 
المنفذة خالل 
الوحدة  )نور 

 العلم(

  

يتم احتساب 
المهمات 

والتكليفات 
المنفذة خالل 

الوحدة  
)اإلحسان 

يسعد 
 اإلنسان(

  

النص 
المعلوماتي: عالم 
الدمى تاريخ 
وأسرار/ اعرف 
لغتك : النحو : 
ضمائر الرفع 
المنفصلة/ اعرف 

لغتك:اإلمالء 
 .:عالمات الترقيم

ر مركزي قصير يُعده اختبا
المختصون في الوزارة ، عن 

ويكون  swift assessطريق 
عبارة عن نص سردي أو 

أسئلة   10معلوماتي، يتكون  من 
معظمها أسئلة فهم النص 
المقروء وأسئلة بسيطة في النحو 
واإلمالء، وينفذ في حصة 

 ( دقيقة .30واحدة) 

)متزامن( قراءة جهرية نوع المهارة  الوزن  المجموع  )متزامن(مشاركة  )متزامن( امتحان قصير  
 النسبي 

  ختامي  )متزامن( قصير مركزي ختامي  )غير متزامن(مهمات أدائية 
 المجموع 

 
الوزن 
 النسبي

مركزي  2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 العدد
 نهائي

1األسبوع  الموعد 4األسبوع   وحدة نور  7األسبوع  2ع األسبو 
 العلم

وحدة 
 اإلحسان

وحدة  وحدة نور العلم
 اإلحسان

 9األسبوع  8األسبوع  5األسبوع 

   الوزارة  الوزارة  الوزارة  الوزارة  الوزارة    المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المنفذ 

 الصف الرابع 
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نوع  
 المهارة 

الوزن  المجموع  )غير متزامن( مهمات أدائية )متزامن(قصير امتحان  )متزامن(مشاركة 
 النسبي 

مهمات 
 أدائية 
 م )تلخيص(

  )متزامن(قصير مركزي ختامي 
 المجموع 

 
 الوزن النسبي

  2 1 1 2 1 3 2 1 2 1 العدد
األسبوع  الموعد

2 

  8األسبوع    5األسبوع 6 األسبوع 8األسبوع  6األسبوع  7األسبوع  4األسبوع  3األسبوع  6ع األسبو

   الوزارة  الوزارة  الوزارة  الوزارة    المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المنفذ 

 % 25 30  10 10 10 % 20 70 10 10 10 10 10 10 10 العالمة 
 )وزاري( زيختامي  مرك ل المدرسةمن قِب تكــــــــــــــــــــــويني  التصنيف

 :خامسمواد القياس والتقويم للصف ال       
 مهمات أدائية  مهمات أدائية )غير متزامن( )متزامن(امتحان قصير  مشاركة )متزامن( نوع المهارة 

 )تلخيص( م
 )متزامن(قصير مركزي ختامي 

 2 1 1 2 1 3 2 1 2 1 العدد
2األسبوع  الموعد  8األسبوع    5األسبوع 6األسبوع  8األسبوع  6األسبوع  7األسبوع  4األسبوع  3األسبوع  6ع األسبو 

يقرأ المتعلّم  المادة
نصوصا 

نثريّة 
بطالقة مع 

مراعاة 
التّعبير عن 

المشاعر 
 .واالنفعاالت

 

يحّدد المتعلّم 
الكلمات المحوريّة 
والجديدة في 

 )الحالي( النصّ 
ويشرح معانيها، 
ويكتشف بعض 

االستخدامات 
 .هاالمجازيّة ل

يحّدد المتعلّم 
البناء المستخدم 
في النّّص لتقديم 
األحداث والفكر 

والمفاهيم 
والمعلومات مثل 
التّسلسل الّزمنّي 
لألحداث والسبب 

والنتيجة 
 ".والمقارنة

 

النّص 
المعلوماتّي: 

التّوازن 
 البيئيّ 

يدعم المتعلّم 
أفكار نّص 

معلوماتّي 
من خالل 

االستدالل 
بالتّفاصيل 

واألمثلة 
الّرسومات و

والمخطّطات 
الواردة في 

 النّّص.

النّحو: إّن 
 -وأخواتها

إمالء: الهمزة 
 المتوسطة

يتعّرف المتعلّم 
جملة إّن 

وأخواتها 
بعناصرها، 

ويوّظفها في 
جمل من 

 إنشائه.
يكتب كلمات 
بصريّة تحتوي 
على همزة 
متوّسطة بواقع 
عشر كلمات 

 من كّل نوع.

النص 
المعلوماتي: 

الشجرة 
 الوردية

 واألنشطة.
يحّدد 

المتعلّم 
الفكرة 

المحوريّة 
للنّص 

والتّفاصيل 
الّرئيسة 
الّداعمة 

لها، مبيّنا 
مدى 

التّماسك 
 بينها.

" 

يحّدد المتعلّم 
الكلمات 

المحوريّة 
والجديدة في 

 ) الحالي( النصّ 
ويشرح معانيها، 
ويكتشف بعض 

االستخدامات 
 .المجازيّة لها

يحّدد المتعلّم 
 البناء المستخدم
في النّّص لتقديم 
األحداث والفكر 

والمفاهيم 
والمعلومات مثل 
التّسلسل الّزمنّي 

لألحداث 
والسبب والنتيجة 

 .والمقارنة

مهمات كتابية 
مرتبطة 
بدروس 
الوحدة 

تكليفات غير 
 متزامنة.

يحّدد المتعلّم 
الفكرة 

المحوريّة 
للنّص 

)الحالي( 
والتّفاصيل 

الّرئيسة 
الّداعمة لها، 
 مبيّنا مدى
 التّماسك بينها.

قصة: أحبك 
ياشجرتي العزيزة 

 واألنشطة
يحّدد المتعلّم 
الكلمات المحوريّة 
والجديدة في النّص 
ويشرح معانيها، 
ويكتشف بعض 

االستخدامات 
 .المجازيّة لها

يحّدد المتعلّم البناء 
المستخدم في النّّص 
لتقديم األحداث 
والفكر والمفاهيم 
والمعلومات مثل 

منّي التّسلسل الزّ 
لألحداث والسبب 

 ".والنتيجة والمقارنة
 

أحوال خبر جملة 
 إّن وأخواتها

يتعّرف المتعلّم 
جملة إّن وأخواتها 

بعناصرها، 
ويوّظفها في جمل 

 .من إنشائه

 
 

 الصف الخامس
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  سادسكزي والقصير التكويني للصف الموجهات االمتحان القصير المر -4

 

  ه المختصون بوزارة التربية ، ويقيس هذا االختبار نواتج الرواية، ويتضمن االختبار بعض المهارات اختبار ختامّي مركزي يعد  االختبار القصير الوزاري
  (النحوية والبالغية التعزيزية السابقة، ويؤديه الطلبة من خالل نظام ) سويفت أسيس

  لقياس ناتج التعلم دقيقة(  20لمدة ) المعلم اختباًرا قصيًرا هيعداالختبار القصير المدرسي  ( . المباشر، مستفيًدا من المنصات التي يوفرها التعلم الذكيLMS)  مما
 .في األسابيع السابقة على االمتحان مباشرة تمت دراسته 

  ( المادة المقررة فيه هي المادة التي دُرست من األسبوع األول حتى الرابع.1االختبار المركزي  ) 

  ( المادة االمتحانية ال 2االختبار المركزي ).مقررة فيه هي المادة التي دُرست في األسبوع الخامس حتى األسبوع التاسع 

 

 

نوع 
 المهارة 

)غير   مهمات أداءية )متزامن( مشاركة
 متزامن(

الوزن  المجموع  )متزامن( امتحان قصير 
 النسبي 

 مهمات أدائية 
 )كتابة الرواية(

 غ. م

  مركزي نهائي  )متزامن(قصير مركزي ختامي 
 المجموع 

 
 الوزن النسبي

 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1 العدد
األسبوع  الموعد

1 

2ع األسبو األسبوع  4األسبوع  
6 

األسبوع 
3 

األسبوع 
5 

األسبوع 
8 

 10 /9األسبوع  5األسبوع  3األسبوع 7األسبوع 

لوزارةا الوزارة الوزارة   المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المنفذ      

 % 25 30  10 10 10 % 20 70 10 10 10 10 10 10 10 العالمة 
 )وزاري( ختامي  مركزي ل المدرسةمن قِب تكــــــــــــــــــــــويني  التصنيف

 

 مواد القياس والتقويم للصف السادس:
)كتابة  مهمات أدائية  زامن()مت امتحان قصير  مهمات أداءية  )غير متزامن( مشاركة )متزامن( نوع المهارة 

 الرواية( غ. م
 )متزامن(قصير مركزي ختامي 

 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1 العدد
1األسبوع  الموعد 2ع األسبو   8األسبوع  5األسبوع 7األسبوع  8األسبوع  5األسبوع  3ألسبوع ا 6األسبوع  4األسبوع  

يحلل المتعلّم " المادة 
األثر الذي 
تتركه سمات 

الشخصيات: 
 -)الشجاعة 
 -الصدق 

الوفاء...( على 
سير خط 

 .الحبكة والحل

يفسر المتعلّم 
اللغة 

المجازية، 
والمعاني 

الداللية 
للكلمات 

والعبارات 
المستخدمة 

في النص 

يكتب 
المتعلّم 

استجابات 
شخصيّة 

صوص للن
األدبية 

التي 
يقرؤها، 

مظهًرا في 

يكتب المتعلّم 
استجابات 
شخصيّة 

للنصوص 
األدبية التي 

يقرؤها، 
مظهًرا في 

قراءته 
تفسيرا 

يشرح 
المتعلّم 
طريقة 

مساهمة 
الصور 
المرئية 

واألصوات 
والحركات 
والوسائط 

يحلل "
المتعلّم األثر 
الذي تتركه 

سمات 
الشخصيات: 
 -)الشجاعة 
 -الصدق 
الوفاء...( 

على سير 

ُد " يَُحّدِّ
ُم الفِّكََر  ِّّ الُمتَعَل

ئيَسةَ  الرَّ
ن  لنَّصِّ مِّ لِّ
اللِّ تَحليلِّ  خِّ

الَمعلوماتِّ 
يَحةِّ الصَّر

 ، منِّيَّةِّ والّضِّ
ًرا الدَّليَل  ذاكِّ

يحلل المتعلّم األثر 
الذي تتركه سمات 

الشخصيات: 
 -)الشجاعة 
 -الصدق 

الوفاء...( على 
سير خط الحبكة 

 .والحل

اختبار ختامّي 
مركزي يعدُّه 
المختصون بوزارة 
التربية ، ويقيس 
 هذا االختبار نواتج
الرواية، ويتضمن 
االختبار بعض 
المهارات النحوية 

والبالغية 

اختبار ختامّي 
مركزي يعدُّه 
المختصون بوزارة 
التربية ، ويقيس هذا 
االختبار نواتج 
الرواية، ويتضمن 
االختبار بعض 
المهارات النحوية 

عزيزية والبالغية الت

 الصف السادس
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حالم أفصول (
( ليبل السعيدة

 التي درست

األدبي، معلاّلً 
استخدام 

الكاتب هذه 
 .اللغة

فصول (
حالم ليبل أ

التي ( السعيدة
 درست

قراءته 
تفسيرا 

وتحليال 
وتأمالً في 
أبعاد النص 

ورؤية 
خاصة 
مبرًرا 

تفسيره، 
وتحليله 

بأدلة من 
 .النص

وتحليال 
وتأمالً في 
أبعاد النص 

ورؤية 
خاصة مبرًرا 

تفسيره، 
وتحليله بأدلة 

 .من النص
يُفسر المتعلّم  

المفردات 
الجديدة من 

خالل 
سياقاتها 

 المختلفة."

المتعددة 
األخرى في 

إبراز 
المعنى 
وجمال 
النص 

القصصي، 
مع ويقارنها 
اللقطات 
األخرى 

المصورة 
بطريقة 

تقليدية في 
الكتب 

 .المطبوعة

خط الحبكة 
 .والحل

" 

الَّذي يَدَعُم 
تَحليلَهُ 
 .للنَّّصِّ 

" 

التعزيزية السابقة، 
ويؤديه الطلبة من 
خالل نظام ) 

   سويفت أسيس

السابقة، ويؤديه 
الطلبة من خالل 
 نظام ) سويفت أسيس

  

 

  حتى الثاني عشر  سابعالتكويني للصف اللقصير موجهات االمتحان القصير المركزي وا -5

  اختبار ختامّي مركزي يعد ه المختصون بوزارة التربية ، ويقيس هذا االختبار نواتج الرواية، ويتضمن االختبار بعض المهارات   االختبار القصير الوزاري
   (ت أسيسلطلبة من خالل نظام ) سويفالنحوية والبالغية التعزيزية السابقة، ويؤديه ا

  دقيقة(  20لمدة ) المعلم اختباًرا قصيًرا هيعداالختبار القصير المدرسي  ( . لقياس ناتج التعلم المباشر، مستفيًدا من المنصات التي يوفرها التعلم الذكيLMS)  مما
 .في األسابيع السابقة على االمتحان مباشرة تمت دراسته 

  ( المادة المقررة ف1االختبار المركزي  ).يه هي المادة التي دُرست من األسبوع األول حتى الرابع 

  ( المادة االمتحانية المقررة فيه هي المادة التي دُرست في األسبوع الخامس حتى األسبوع التاسع. 2االختبار المركزي ) 

 

نوع 
 المهارة 

 امتحان قصير )متزامن( مشاركة
  (متزامن)

 (غير متزامن) مهمة أدائية
 

ن الوز المجموع
 النسبي

 كتابيةمهمات 
 )متزامن(

  مركزي نهائي )متزامن(  قصير مركزي ختامي
 المجموع 

 
 الوزن النسبي

 2 1 1 1 2 1 4 2 1 1 العدد
1األسبوع  الموعد األسبوع  

2 
األسبوع 

7 
األسبوع 

6 
األسبوع 

5 
األسبوع 

7 
األسبوع 

8 
 10 /9األسبوع  8  األسبوع  5األسبوع   6األسبوع  

    الوزارة الوزارة الوزارة   المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المنفذ 

 % 25 30  10 10 10 % 20 70 10 10 10 10 10 10 10 العالمة 
 )وزاري( ختامي  مركزي ل المدرسةمن قِب تكــــــــــــــــــــــويني  التصنيف

 

 الصف السابع
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 :بعمواد القياس والتقويم للصف السا
 

 (غير متزامن) مهمة أدائية  (متزامن) امتحان قصير )متزامن( مشاركة نوع المهارة 
 

 ختامي  كتابيةمهمات 
 )متزامن(

 )متزامن(  قصير مركزي ختامي

 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 العدد
1األسبوع  الموعد  8  األسبوع  5األسبوع   6األسبوع   8األسبوع  7األسبوع  5األسبوع  6األسبوع  7األسبوع  2األسبوع  

يبين المتعلم  لموادا
أثر اإلطار 

المكاني 
والزماني 

في بنية 
العمل 
األدبي 

)الرواية(، 
وطبيعة 
الصراع 
وتطور 
 الحبكة.

يحلل 
المتعلم 

نصا أدبيا 
)الرواية( 

مبينا فكرة 
النص، 

وعناصره 
الفنية 

 األخرى.
 

يحلل المتعلم 
نصا أدبيا 

)الرواية( 
مبينا فكرة 

النص، 
وعناصره 

الفنية 
 األخرى.

يبين المتعلم 
أثر اإلطار 

المكاني 
والزماني 

في بنية 
العمل 
األدبي 

)الرواية(، 
وطبيعة 
الصراع 
وتطور 
 الحبكة.

يفسر المتعلم 
اللغة 

المجازية، و 
المعاني 
الداللية 

للكلمات و 
العبارات 

المستخدمة 
في النص 
األدبي معلال 

استخدام 
الكاتب هذه 

 اللغة.

يبين المتعلم 
أثر اإلطار 

المكاني 
والزماني في 
بنية العمل 

األدبي 
)الرواية(، 

وطبيعة 
الصراع 
وتطور 
 الحبكة.

يحلل المتعلم 
األثر الذي 
تتركه سمات 

الشخصيات 
الشجاعة  
الصدق  

الوفاء على  
سير خط 
الحبكة و 

 الحل.

يحلل المتعلم نصا 
أدبيا )الرواية( 
مبينا فكرة النص، 

نية وعناصره الف
 األخرى.

 

اختبار ختامّي   
ه  مركزي يعدُّ
المختصون بوزارة 
التربية ، ويقيس هذا 
االختبار نواتج 
الرواية، ويتضمن 
االختبار بعض 
المهارات النحوية 
والبالغية التعزيزية 
السابقة، ويؤديه 
الطلبة من خالل نظام 

 ) سويفت أسيس   

اختبار ختامّي   
ه  مركزي يعدُّ

المختصون 
التربية ، بوزارة 

ويقيس هذا 
االختبار نواتج 
الرواية، ويتضمن 
االختبار بعض 
المهارات النحوية 

والبالغية 
ة، التعزيزية السابق

ويؤديه الطلبة من 
خالل نظام 

    (سويفت أسيس)

 

 

 

نوع 
 المهارة 

الوزن  المجموع  )غير متزامن( مهمات أدائية )متزامن( امتحان قصير متزامن( ) مشاركة
 النسبي 

  مركزي نهائي  قصير مركزي ختامي    أدائيةمهمات 
 المجموع 

 
 الوزن النسبي

 2 1 1 2 1 3 2 1 2 1 العدد
1األسبوع  الموعد ع األسبو 

2 

األسبوع 
4 

األسبوع 
6 

األسبوع 
8 

 10 /9األسبوع  8  األسبوع  5األسبوع   5األسبوع  7 األسبوع 4األسبوع 

    الوزارة الوزارة الوزارة   المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المنفذ

 % 25 30  10 10 10 % 20 70 10 10  10 10 10 10 العالمة 
 )وزاري( ختامي  مركزي ل المدرسةمن قِب تكــــــــــــــــــــــويني  التصنيف

 

 

 الصف الثامن
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 :ثامنقويم للصف المواد القياس والت
  (متزامن) امتحان قصير )متزامن( مشاركة نوع المهارة 

 
 (غير متزامن) مهمة أدائية

 
 ختامي  كتابيةمهمات 

 )متزامن(
 )متزامن(  قصير مركزي ختامي

 2 1 1 2 1 3 2 1 1 1 العدد
1األسبوع  الموعد  8  األسبوع  5األسبوع   6األسبوع   8األسبوع  5األسبوع  8األسبوع  6األسبوع  7األسبوع  4األسبوع  

يحّدد المعنى  لموادا
اإلجمالّي 

للنّص األدبّي 
موّضحا الفكر 

الّرئيسة 
والفكر 

الجزئيّة 
والتّفاصيل 
 .المساندة فيه

حّدد األحداث ي
التي تطّور 

الحبكة 
موّضحا كيف 
يفّسر كّل 
حدث األفعال 
الماضية أو 

المستقبليّة 
للّشخصيّات 
    في الّرواية

يفّسر 
كلمات 
النّّص 
األدبّي 

مستنتجا 
الّدالالت 
التّعبيريّة 
اإليحائيّة 

 فيه.

يحلّل 
الّشخصيّا

ت من 
خالل 

أفكارها 
وأقوالها 
 وأفعالها

يحّدد "
المعنى 

اإلجمالّي 
للنّص األدبّي 

موّضحا 
الفكر 

الّرئيسة 
والفكر 

الجزئيّة 
والتّفاصيل 
 .المساندة فيه

يحّدد 
األحداث التي 
تطّور الحبكة 

موّضحا 
كيف يفّسر 
كّل حدث 

األفعال 
الماضية أو 

المستقبليّة 
للّشخصيّات 
 في الّرواية."

يقيم المتعلم  
مزايا استخدام 
وسائل مختلفة 
مثل نص 
مطبوع، رسوم 
بيانية، مقاطع 
فيديو، من 
حيث تقديم 
المعلومات عن 

موضوع 
 محدد.

يحّدد المعنى 
اإلجمالّي 

للنّص األدبّي 
موّضحا 

الفكر الّرئيسة 
والفكر 

الجزئيّة 
والتّفاصيل 

 المساندة فيه.
ما تم من في 

فصول 
 الرواية

يحّدد المعنى 
اإلجمالّي 

للنّص األدبّي 
موّضحا 

الفكر الّرئيسة 
والفكر 

الجزئيّة 
والتّفاصيل 

 المساندة فيه.
ما تم من ي ف

فصول 
 الرواية

يحّدد المعنى 
اإلجمالّي للنّص 
األدبّي موّضحا 
الفكر الّرئيسة 
والفكر الجزئيّة 

والتّفاصيل 
 المساندة فيه.

فصول رواية في 
رحالت عجيبة 

 .في بالد غريبة

ما تمت دراسته 
في األسابيع 
السابقة من 
راوية )رحالت 
عجيبة في البالد 

 الغريبة( 
يقيس هذا 
االختبار نواتج 

الرواية، 
ويتضمن 

االختبار بعض 
المهارات 

النحوية 
والبالغية 
التعزيزية 

 .السابقة

"يقيم المتعلم   
استخدام المؤلف 

لتراكيب الجمل و 
وير دورها في تط

المفاهيم الرئيسة 
لفقرتين في 

 .النص
يصف المتعلّم 
بالتّفصيل كيف 
عرض المؤلّف 
فكرتين رئيسيّتين 
أو اكثر في النّّص 
مستداّل بأمثلة 
توّضح وصفه 
محّددا العالقات 
بين الفكر الّتي 

 وصفها."

 

نوع 
 المهارة 

الوزن  المجموع  امتحان قصير مهمات أدائية مشاركة
 النسبي 

أدائية مهمات 
 كتابية 

  مركزي نهائي  قصير مركزي ختامي 
 المجموع 

 
 الوزن النسبي

 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1 العدد
  األسبوع الموعد

2 

ع األسبو
8 

 األسبوع 
4 

 األسبوع
6 

األسبوع 
2 

األسبوع 
4 

األسبوع 
6 

 األسبوع 
8 

 10 /9األسبوع  8  األسبوع  5األسبوع  

    الوزارة الوزارة الوزارة   المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المنفذ 

 % 25 30  10 10 10 % 20 70 10 10 10 10 10 10 10 العالمة 
 )وزاري( ختامي  مركزي ل المدرسةمن قِب ـــــــــــــويني تكـــــــــ التصنيف

 الصف التاسع
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 :تاسعقويم للصف الواد القياس والتم

 

 قصير مركزي ختامي  أدائية كتابية مهمات  امتحان قصير مهمات أدائية مشاركة نوع المهارة 
 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1 العدد

2  األسبوع الموعد 8ع األسبو   األسبوع  
4 

 األسبوع  6األسبوع  4األسبوع  2األسبوع  6 األسبوع
8 

 8  األسبوع  5األسبوع  

رواية)عساكر  المواد
قوس 

قزح(الفصول 
(1-11) 
 

يحدد المتعلم 
األحداث التي 
تطور الحبكة 
موضحا كيف 
يفسر كل 
حدث األفعال 
الماضية أو 

المستقبلية 
للشخصيات 
 في الرواية.

يحلل 
المتعلم 

الرواية  
إلى 

عناصرها 
الفنية 

مستخدما 
المخططات 

و 
الرسومات 

لتوضيح 
العالقات 

بين 
الشخصيات 
و تطور 

الخط 
الزمني 
 للرواية.

يحلل المتعلم 
الرواية إلى 

عناصرها، 
مبينا كيف 
رتب المؤلف 

أحداثها مثل  
استخدام 
الحبكات 

المتوازية، 
والتالعب في 

الزمن، 
وزيادة سرعة 

سير 
األحداث، 

ذكريات وال
التي يفكر فيها 

شخوص 
  .النص

يُعد المعلُّم 
اختباًرا 
قصيًرا 
لقياس 

)نواتج تعلم 
الرواية( 

مستفيًدا مما 
تتيحه له 
بوابة التعلّم 
الذكي حول 
)فصل من 

فصول 
 الرواية(

يعد المعلم 
اختباًرا 
قصيًرا 

بقساس ناتج 
التعلم 

المباشر، 
مستفيًدا من 

المنصات 
التي يوفرها 
التعلم الذكي 

(LMS  ) 

لُّم عد المعيُ “
اختباًرا 
قصيًرا 
لقياس 

)نواتج تعلم 
الرواية( 

مستفيًدا ما 
تتيحه له 
بوابة التعلّم 
الذكي حول 

من  )فصل
فصول 
      (الرواية

يكلف المعلم 
الطالب بالعمل 
على ما يناسبه من 
األنشطة الختامية 
بدًءا من األسبوع 
األول ،ليسلم في 
األسبوع الثامن 
من الفصل 

 الدراسي(

ما تمت دراسته 
في األسابيع 
السابقة من راوية 
)عساكر قوس 

  قُزح(
يقيس هذا االختبار 
نواتج الرواية، 
ويتضمن االختبار 
بعض المهارات 
النحوية والبالغية 
 التعزيزية السابقة.

اختبار ختامّي 
مركزي يعدُّه 
المختصون بوزارة 
التربية ، ويقيس هذا 
االختبار نواتج 
الرواية، ويتضمن 

ختبار بعض اال
المهارات النحوية 
والبالغية التعزيزية 
السابقة، ويؤديه 
الطلبة على برنامج 

swiftassess 

نوع 
 المهارة 

)غير  مهمات أدائية )متزامن(مشاركة 
 متزامن(

الوزن  المجموع  )متزامن( امتحان قصير
 النسبي 

 أدائية مهمات 
 )غير متزامن(

 قصير مركزي ختامي 
 )متزامن(

  مركزي نهائي 
 المجموع 

 
الوزن 
 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1 عددال النسبي

  األسبوع الموعد
3 

ع األسبو
5 

 األسبوع 
7 

 األسبوع  3األسبوع  8األسبوع 
5 

 األسبوع  7األسبوع 
4 

األسبوع  
5  

 10 /9األسبوع  8  األسبوع

    الوزارة الوزارة الوزارة   المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المنفذ 

 % 25 30  10 10 10 % 20 70 10 10 10 10 10 10 10 العالمة 
 )وزاري( ختامي  مركزي ل المدرسةمن قِب تكــــــــــــــــــــــويني  التصنيف

 الصف العاشر 
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 :عاشرقويم للصف المواد القياس والت

 أدائية مهمات  )متزامن( امتحان قصير )غير متزامن( مهمات أدائية )متزامن(مشاركة  نوع المهارة 
 )غير متزامن(

 قصير مركزي ختامي 
 )متزامن(

 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1 عددال
3  األسبوع الموعد 8ع األسبو   ألسبوع ا 

7 
 األسبوع  3ألسبوع ا 7األسبوع 

5 
 األسبوع  7األسبوع 

4 
 8  األسبوع  5األسبوع  

ـ يحلّل 1" المادة 
المتعلّم 

رواية فنيّة 
موّضًحا 
فكرتها 

وخصائصها 
، وتطور 

  أحداثها

ومقومات  .
 شخصياتها

ـ يحلل 2
المتعلّم 

سرعة سير 
األحداث 

والذّكريات 
التي يفكر 

فيها 
شخوص 

النّّص 
وإشارات 

لما يمكن أن 
يحدث في 
المستقبل ، 
مقيًّما تأثير 

هذه 
الخيارات 

في إحداث 
التوتر 

 ".والمفاجأة

يتعرف "
المتعلم ضمائر 
الرفع والنصب 
والجر المتّصلة 

والمنفصلة، 
ويعربها، 

ويستخدمها في 
تواصله 
الشفوّي 
والكتابّي 
استخداما 

 .سليما

يحلّل أفكار  ""
النّص ّ 

  المعلوماتيّ 

يبرز القيم 
والمعاني التّي 

يبرزها 
 """.النّص

يحلّل أفكار  "
النّص ّ 

  المعلوماتيّ 

يبرز القيم 
التّي  والمعاني
يبرزها 

 ".النّص

ـ يحلّل 
المتعلّم 
تطوير 
الكاتب 

للّزمن من 
خالل تقنيّة 
 االسترجاع

يحلّل        
النّّص 

الّشعرّي 
تحلياًل فكريًّا 

 .ونقديًّا

يوّضح       
الفكرة 

الرئيسة 
واألفكار 
 ".الفرعيّة

 

) رواية ( 
الّشيخ 
     والبحر

 

الفصول 
التي تمت 

 منها

يحلّل أفكار  "
النّص ّ 

  المعلوماتيّ 

يبرز القيم 
والمعاني التّي 

يبرزها 
 ".النّص

 

يحلّل         ·"
النّّص الّشعرّي 
تحلياًل فكريًّا 

 .ونقديًّا

يوّضح       
الفكرة الرئيسة 

واألفكار 
 ".الفرعيّة

 

ـ يحلّل المتعلّم 
تطوير الكاتب 
للّزمن من خالل 

تقنيّة 
 االسترجاع

ما تمت دراسته 
في األسابيع 
السابقة من راوية 

  يخ البحر()ش
يقيس هذا 
االختبار نواتج 
الرواية، ويتضمن 
االختبار بعض 
المهارات النحوية 

والبالغية 
 .التعزيزية السابقة

اختبار ختامّي 
ه  مركزي يعدُّ

المختصون 
بوزارة التربية ، 
ويقيس هذا 
االختبار نواتج 

النّّص 
المعلوماتّي، 

ويتضمن 
االختبار بعض 
المهارات النحوية 

والبالغية 
التعزيزية 

السابقة، ويؤديه   
على  الطلبة

 .الشبكة مباشرة
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 :حادي عشرقويم للصف المواد القياس والت

نوع 
 المهارة 

الوزن  المجموع  )غير متزامن( مهمات أداء )متزامن( امتحان قصير مشاركة )متزامن(
 النسبي 

 أدائية مهمات 
 ابية . غ. مكت

  مركزي نهائي  )متزامن( قصير مركزي ختامي 
 المجموع 

 
الوزن 
 2 1 1 2 1 3 2 1 2 1 العدد النسبي

  األسبوع الموعد
1 

ع األسبو
4 

 األسبوع 
3 

األسبوع  4األسبوع 
5 

 األسبوع 
7 

 األسبوع  8األسبوع 
2 

 10 /9األسبوع  8  األسبوع  5األسبوع  

    الوزارة الوزارة الوزارة   المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المعلم   المعلم المنفذ 

 % 25 30  10 10 10 % 20 70 10 10 10 10 10 10 10 العالمة 
 )وزاري( ختامي  مركزي ل المدرسةمن قِب تكــــــــــــــــــــــويني  التصنيف

 أدائية مهمات  )متزامن( امتحان قصير )غير متزامن( مهمات أدائية )متزامن(مشاركة  نوع المهارة 
 )غير متزامن(

 قصير مركزي ختامي 
 )متزامن(

 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1 عددال
3  األسبوع الموعد 8ع األسبو   ألسبوع ا 

5 
 األسبوع  3ألسبوع ا 7األسبوع 

5 
 األسبوع  7األسبوع 

4 
 8  األسبوع  5األسبوع  

يحلل المتعلم  المادة 
الرواية إلى 

عناصرها 
الفنية، مبينًا 
التطور الذي 
طرأ على 
الشخصية، أو 

الشخصيات 
الرئيسة، 

واألسباب 
الكامنة وراء 
ذلك، وأثر 

هذا 
التطورفي 

سير خط 
 .الرواية

رجال في )

يتعرف 
المتعلم أنواع 

الجناس، 
وينتج جماًل 

 تتضمنها.

يحلل 
المتعلم 

الرواية إلى 
عناصرها 

الفنية، مبينًا 
التطور 

الذي طرأ 
على 

الشخصية، 
أو 

الشخصيات 
الرئيسة، 

واألسباب 
الكامنة 

وراء ذلك، 
وأثر هذا 
التطورفي 

يحلل المتعلم 
الرواية إلى 

عناصرها 
الفنية، مبينًا 
التطور الذي 
طرأ على 

الشخصية، 
أو 

الشخصيات 
الرئيسة، 

واألسباب 
الكامنة وراء 
ذلك، وأثر 

هذا 
التطورفي 

سير خط 
 .الرواية

يبين المتعلم 
المعنى 

اإلجمالي 
للنصوص 

الشعرية 
موضحا 

عالقة 
الفكر 

بعضها 
ببعض 

فسًرا م
مفرداتها 

من خالل 
السياق 

القرائن و
باستخدام 
مصادر 

يحلل المتعلم 
النصوص في 

سياقها 
التاريخي 

واالجتماعي 
والسياسي 
مستخلًصا 

السمات الفنية 
 لها.

يفسر المتعلم "
فية استخدام كي

معنى كلمة 
تكررت في 
نص معلوماتي 

 ا كيفيةمبينً 
 .تطورها

يقارن    -
المتعلم بين 
فقرتين في 

نصمعلوماتي 
من حيث العمق 
في التناول 

والجمل 
المستخدمة في 

 تطويرالفكر."

يحلل المتعلم الرواية 
إلى عناصرها 
الفنية، مبينًا التطور 
الذي طرأ على 
الشخصية، أو 

رئيسة، الشخصيات ال
واألسباب الكامنة 
وراء ذلك، وأثر هذا 
التطورفي سير خط 

 .الرواية
 
 
 
 

ما تمت 
دراسته في 
األسابيع 
السابقة من 
راوية 
)رجال في 
  الشمس(
يقيس هذا 

االختبار 
نواتج 

الرواية، 
ويتضمن 
االختبار 

بعض 
المهارات 

النحوية 
والبالغية 

اختبار ختامي 
مركزي يعده 

المختصون 
بوزارة التربية، 

ويقيس االختبار  
نواتج التعلم 

للنصوص 
المعلوماتية، 

ويتضمن 
االختبار بعض 

المهارات 
"النحوية 
والبالغية 
التعزيزية 

السابقة، ويؤديه 
الطلبةمن خالل 
نظام " سويفت 

 الصف الحادي عشر
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 :عشر ثانيقويم للصف المواد القياس والت

 (الشمش
 
 
 
 

سير خط 
 .الرواية

تكليف )
كتابي في 
ما تم من 

 (فصو

تكليف )
في ما  (كتابي

تم من 
 الفصول 

ورقية 
رقمية و

متعددة 
مستنتجا 
الدالالت 
التعبيرية 
 االيحائية.

التعزيزية 
 السابقة.

 أسس

نوع 
 المهارة 

 مهمة أدائية )متزامن(  ن قصيرامتحا )متزامن( مشاركة 
 تحليل القصة
 )غير متزامن(

الوزن  المجموع 
 النسبي 

مهمات 
 أدائية 
 غ. م

 قصير مركزي ختامي 
 )متزامن(

  مركزي نهائي 
 المجموع 

 
الوزن 
 النسبي

 2 1 1 2 1 3 2 1 2 1 العدد
  األسبوع الموعد

1 

وع األسب 7األسبوع  6األسبوع  3األسبوع  8ع األسبو
4 

8 األسبوع  األسبوع  
8 

 10 /9األسبوع  8  األسبوع  5األسبوع  

    الوزارة الوزارة الوزارة   المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المعلم  المنفذ 

 % 30 30  10 10 10 % 15 70 10 10 10 10 10 10 10 العالمة 
 )وزاري( ختامي  مركزي ل المدرسةمن قِب تكــــــــــــــــــــــويني  التصنيف

 مهمة أدائية )متزامن(  ن قصيرامتحا )متزامن( مشاركة  نوع المهارة 
 تحليل القصة
 )غير متزامن(

 أدائية مهمات 
 غ. م

 قصير مركزي ختامي 
 )متزامن(

 2 1 1 2 1 3 2 1 2 1 العدد

1  األسبوع الموعد 8 األسبوع 4وع األسب 7األسبوع  6األسبوع  3األسبوع  8ع األسبو   األسبوع  
8 

 8  األسبوع  5األسبوع  

يحلل  المادة 
المتعلّم 

رواية فنية 
موّضًحا 
فكرتها 

وخصائص
ها ، 

وتطور 

يحدد مفهوم 
النعت  

ويوضح  
وظيفتة 

النحوية.، 
ويوّظفه في 

 .ةسياقات جديد

  

يحلل المتعلّم 
رواية فنية 

موّضًحا 
فكرتها 

وخصائصها ، 
وتطور 

أحداثها ، 
ومقومات 

يبين المتعلم 
المعنى 

اإلجمالي 
للنصوص 

الشعرية 
موضحا 

عالقة الفكر 
بعضها 

يحلل المتعلم 
الفلسفة التي يتكئ 
عليها الكاتب 
والمسلمات التي 
ينطلق منها في 
عرض أفكاره في 

   .النص

يحلل 
المتعلّم 

الرواية إلى 
عناصرها 

الفنية 
مستخدًما 

المخططات 
والّرسوما

يبين المتعلم 
المعنى 

اإلجمالي 
للنصوص 

الشعرية 
موضحا عالقة 
الفكر بعضها 
ببعض مفسًرا 

يكلّف المعلّم 
طالبه بكتابة 
مقال إقناعي 
حول قضية 
يراها مناسبة ، 
مستفيًدا مما 

 تتيحه برمجية

( 

ما تمت 
دراسته في 

األسابيع 
السابقة من 
راوية )قلم 

  زينب(

يقيس هذا 
االختبار نواتج 

اختبار ختامي 
للنص النثري 

 المعلوماتي()

 الصف الثاني عشر
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أحداثها ، 
ومقومات 
  شخصياتها

 

 

  شخصياتها

 

 

ببعض مفسًرا 
مفرداتها من 
خالل السياق 
و القرائن 

باستخدام 
مصادر 

ورقية و 
رقمية متعددة 

مستنتجا 
الدالالت 
التعبيرية 
   .االيحائية

ت لتوضيح 
العالقات 

بين 
الشخصيّات 

وتطور 
الخط 

الزمني 
   للرواية

 

مفرداتها من 
خالل السياق و 

القرائن 
باستخدام 

مصادر ورقية 
و رقمية 
متعددة مستنتجا 

الدالالت 
التعبيرية 
   .االيحائية

microsoftt

eams ).   

الرواية، 
ويتضمن 

 االختبار بعض
المهارات 

النحوية 
والبالغية 
التعزيزية 

 .السابقة


