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مذكرة تربوية توجيهية آللية تطبيق       
 التعديل على الئحة تقويم الطالب

 للمرحلة االبتدائية

 

 إعداد مشرفات اللغة العربية

      تبوك

 

 

 

 

 

 السعودية اململكة العربية

 وزارة التعليم

 280الرمز 

 اإلدارة العامة للتعليم بتبوك

 إدارة اإلشراف الرتبوي بتبوك / بنات

 لغة العربيةقسم ال



 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

يدان دمحم الذي أنزل عليه احلمد هلل الذي مّيز اإلنسان ابلبيان ، والصالة والسالم على س
 .نالقرآ

 وبعد :

 :أخيت املعلمة 

كون لك عوان عند إعداد االختبارات اخلاصة ابللغة العربية تنضع بني يديك هذه املذكرة ل 
 .ونسأل هللا أن أيخذ أبيدينا مجيعا إىل الرشاد

 

 

  مشرفات اللغة العربية                                



 

 

 مقدمة

عمل على قياس مدى جناح حتقيق األهداف التعليمية مدة العام تالتعليمية ،  تعترب االختبارات أحد أبرز جوانب العملية  
  .ام العمل البربو  بكلل عاممتالدراسي ، وتقوم عليه دراسات هامة تتظافر إل

 :-االختبارات وأمهيتها

 :االختبار

اح نتاجهه ، ولاإلملا  تيير هو ذلك املوقف التعليمي املهيب واملهم يف الوقت نفسه ، وهو الذ  يعمد اجلميع على إجن  
مسمى هذا املوقف إىل القياس والتقومي ، ومما الشك فيه أ  كل عمل يقوم به اإلنسا  حيتاج فيه إىل حتديد نقاط هامة 
الستمراريته ولنهاحه، ومن أهم ما جيب أ  هنتم به وإبجناحه هو التعليم ، فبالقياس والتقومي نستطيع أ  نقوم أداءان ، ومدى 

يق أهدافنا وفعالية مناههنا وطرق تعليمنا ومسات اختباراتنا ، مع حتديد املالحظات والصعولات يف ذلك عماًل على حتق
  .تالفيها واجتيازها

جنعل أمهية االختبار تفوق بقية جوانب العمل التعليمي ، بل جيب أ  نضعه موضعه املناسب يف كونه أداة  أاّل وللن جيب 
  .تربوية للقياس والتقومي

  

وتُعد األسئلة من أهم أدوات اختبار التحصيل املعريف للطالبات ، وأهم حماوره والذ  يعنينا حنن مدرسات اللية          
العربية هو صياغة أسئلة حتريرية تربوية متميزة تتناسب مع موادان خاضعة ملعاير أدوات القياس والتقومي تتماشى مع الجحة 

 :-وسوف نعرض املوضوع خمتصرا من اجلوانب التاليةمن الوزارة ،  ةلطالب الصادر ا تقوميودليل 
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 أنواع أسئلة االختبارات التحريرية:أوالا : 

 األسئلة املقالية: - 1

 أسئلة مقالية ذات إجابة مستفيضة )غري حمدودة( .  • 

 أسئلة مقالية ذات إجابة حمدودة )قصرية(.• 

 معاير صياغة األسئلة املقالية:

 موضوع السؤال وعدم كتابة أسئلة تتناول موضوعات عدة يف سؤال واحد.حتديد • 

 حتديد نوع العمليات العقلية املراد من الطالبة استخدامها يف اإلجابة قبل البدء يف كتابة السؤال .• 

 وازين ، وضحي، ميزي ، بيين ، ......()كتابة السؤال بصيغة حمددة حبيث يبدأ بكلمات حمددة مثل : • 

 اغة األسئلة أبسلوب واضح سهل ، حبيث يتناسب مع سن الطالبة ومستواها الثقايف وخيلو من التعقيدات اللغوية.صي• 

 األسئلة املوضوعية: - 2

  :أهم أشكال األسئلة املوضوعية

 .أسئلة االختيار من متعدد  .1

 .أسئلة الصح واخلطأ  .2

  .أسئلة املزاوجة والتوافق .3

 .تعبئة الفراغ ) التكميل(أسئلة  .4

 أسئلة تصويب اخلطأ    .5

، أو مقدمةتتمثل هذه األسئلة يف إعطاء سؤال على شكل عبارة ، أو مجلة يسمى متناا : أوالا: أسئلة االختيار من متعدد
 .وعدة إجاابت خطأ تسمى بدائالا 

 :شروط أسئلة االختيار من متعدد

 .أالّ يكون ترتيب اإلجابة الصحيحة واحدة -

 .تعليمياا واحداا مهماا أن تقيس كل فقرة هدفاا  -

 .أن تكون العبارات قصرية وخمتصرة -
 .أن تكون البدائل املختارة متناسبة -

 .االختباريةالبعد عن الغموض يف الفقرات  -

 .أن حتتوي فقرة السؤال على فكرة واضحة -

 .منيأالّ يقل عدد اإلجاابت عن أربع ؛ حىت ال يدعو إىل التخمني ؛ ألنه كلما قّلت زاد التخ -

 .احلرص على عدم وجود أي تلميح ، أو إشارة إىل اجلواب -
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 .عدم استعمال عبارات الكتاب كما هي ؛ حرصاُ على عدم تشجيع الطالب على احلفظ الصم -

 .أالّ يسأل املعلم عن شيئني يف وقت واحد ؛ حىت ال يتشتت الذهن -

و التفسري و التحليل و الرتكيب ، وذلك حسب صيغة مالحظات ** أسئلة االختيار من املتعدد ممكن أن تقيس الفهم 
 .السؤال

 

أن يقرر ،  الطالبويتكون سؤال الصح واخلطأ من فقرة ، أو عبارة تقريرية ، يطلب من  أسئلة الصح واخلطأ: -اثنياا:
  .خاطئةأو  يحةفيما إذا كانت صح

 :بناء أسئلة الصح واخلطأ إرشادات

 .خلإثل : أبدا ، دائماا ، يف كل احلاالت.. جتنب استعمال الكلمات الشاملة م -

 .خلإجتنب الوصفية غري احملددة مثل : غالباا ، أحياانا ، كثرياا ، عظيماا... -

 .جتنب صياغة مجل منفية وابلذات نفي النفي - 

 .جتنب العبارات الطويلة والعبارات اليت تشمل أكثر من فقرة واحدة -

العبارات اليت حتتمل الصح  وعدم استعمالعليها أو أنسبها إىل أصحاهبا ، يدور حول فكرة متفق  جعل السؤال -
 .واخلطأ

 .نقلها حبرفيتها من الكتابوعدم بعض التغيريات أو التعديالت على اجلملة ،  دخالإ -

 .أاّل تكون كل العبارات صحيحة أو خاطئة إمنا متنوعة حول ذلك ،وترتب عشوائيا  -

تتكون أسئلة املزاوجة من عمودين متوازيني ، ميثل العمود األول فقرات ، أو مثريات تسمى : لتوافقوااثلثاً: أسئلة املزاوجة 
 .املقدمات وميثل العمود الثاين االستجاابت الصحيحة هلا

 :إرشادات بناء أسئلة املزاوجة

 .يف أكثر من صفحة اهيالسؤال يف صفحة واحدة وال توزع يجعلا -

 .عمود الثاين أكثر من عدد الفقرات يف العمود األولعدد الفقرات يف ال ياجعل -

 .( فقرة كأقصى حد12عدد فقرات السؤال، حبيث ال تزيد عن ) يحدد -

 .أسئلتك حبيث تدور بنود العمودين حول حمور واحد يضع -

 .، أو تصاعدايا  الفقرات أو البنود يف كل عمود ترتيباا أجبدايا ، وإذا كانت أرقاماا فرتبها ترتيباا تنازلياا  رتيب -

 .من أن كل استجابة إلحدى املقدمات هي إجابة معقولة للمقدمات األخرى يأتكد -
 احرصي أن تكون عبارات املقدمات تقرتن إبجابة واحدة فقط من العمود الثاين . -
 ضعي خطاا حتت املطلوب يف العمود األول . -

ئلة املوضوعية انتشاراا ؛ وذلك لسهولة إعداده من قبل املعلم يعد من أوسع أنواع األس:رابعا:: أسئلة التكميل للفراغ
 .وصالحيته ملعظم املواد الدراسية، وهو يركز على قياس احلقائق وتعريف املفاهيم

وتكون أسئلة اإلكمال يف صورة مجل ، أو عبارات تنقصها بعض املعلومات ، أو األلفاظ ، ويطلب من الطالب ملء 
إكمال العبارات الناقصة منها ، أو الفراغات إبضافة بعض الكلمات ، أو العبارات ، أو الفقرات الفراغ املوجود هبا، أو 

 .، أو األرقام سواء يف أول اجلملة ، أو يف منتصفها ، أو يف هنايتها ؛ لتصبح كاملة املعىن ومفيدة
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  :شروط أسئلة التكميل

 .ثر من إجابةأن تكون العبارة واضحة وخمتصرة ودقيقة ، وال حتتمل أك  -

 .جتنب اقتباس عبارات الكتاب ؛ حىت ال يؤدي إىل االستظهار من قبل الطالب ويشجعهم على احلفظ  -

 .و كذا عدم اإلشارة ولو تلميحاا ابإلجابة الصحيحة  -

 .عدم ترك فراغات كثرية يف اجلملة الواحدة ، حبيث ال تزيد عن فراغني ، أو ثالثة على األكثر  -

 .لكلمات اليت يرتك مكاهنا يف الفراغ كلمة أساسية ، ترتبط جبوهر الفكرةأن تكون ا  -

 .يتطلب الفراغ أن يكون يف هناية العبارة، أو يف وسطها ، وليس يف أوهلا ، حىت يسهل على الطالب فهمها  -

                                  *************************************************** 

 معايري عامة وهامة لكتابة أسئلة االختبار:ياا : اثن

 أن تكون األسئلة شاملة جلميع الوحدات .• 

 أبداا ، مجيع ، ال ميكن .،  جتنب استخدام الكلمات اليت تقرتن عادة ابلتعميمات اخلاطئة مثل : دائماا • 

 صورة ال لبس فيها .كتابة السؤال بشكل واضح وحمدد حبيث تتحدد املهمة املطلوبة من الطالبة ب• 

 كتابة األسئلة بعضها مستقل عن بعض ، حبيث ال يعتمد إجابة سؤال على إجابة سؤال آخر .• 

استخرجي فعال مضارعا منصواب ، أو حيمل يف طياته جزءا من اإلجابة مثل : أال يتضمن السؤال إجابة لسؤال آخر• 
 .أبن

طالبة وقتاا طويالا يف قراءته ؛ مما قد يؤدي إىل عدم استيعاب جعل طول السؤال مناسباا ، حبيث ال يستغرق من ال• 
 السؤال جيد اا. 

 تقومي ( –حتليل  –تطبيق  –فهم  -أن تعاجل األسئلة مجيع مستوايت املعرفة ) تذكر• 

 جمزوماا ،يف سؤال القطعة عند بدئك للسؤال بصيغة استخرجي البد أن يكون املطلوب منصواب مثل : استخرجي امسا • 
 على أن ال يكون املطلوب مضاف إىل ما بعده عندها يقال استخرجي أسلوب استثناء ... 

 أال يكون املطلوب مركبا مثل :  استخرجي توكيدا وعيين املؤكد مث اضبطي كال منهما.• 

 تناسب اإلعراب مع مستوى الطالبة يف املرحلة .• 

املؤنث السامل ابلكسرة . والصواب أن يدعم السؤال مبثال مثل البعد عن األسئلة القاعدية اجملردة مثل : ينصب مجع • 
 ابلياء( –ابلكسرة –صافحُت املعلمات ينصب ماحتته حط ) ابلفتحة 

يف سؤال االختيار من متعدد فال تقل عن أربعة فإذا اقتصرت على اختيارين يُدعم السؤال بذكر ضرورة تعدد البدائل • 
 السبب.
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أ للطالبة يف املرحلة االبتدائية بوضع خط حتته ماعدا سؤال اكتشفي أ مع التعليل حتديد اخلطيف سؤال صويب اخلط ىيراع• 
 اخلطأ .

 البد أن يدعم سؤال اضبطي بذكر السبب .• 

يكون احلسم نصف درجة إذا كان يف قاعدة ُتدرس يف  ففي اإلمالء،تدوين منوذج حسم يف الكفاية اإلمالئية واخلط • 
حتاسب على احلرف املستهدف كل حرف  أما اخلطى خالفه ،وإذا تكرر اخلطأ ال يتم إعادة احلسم ، املقرر وربع درجة عل

 بنصف درجة.

 :ضوابط التصحيحاثلثا: 

 عند تصحيح اإلعراب مابين على خطأ فهو خطأ .• 

 إذا دونت الطالبة اختيارين يف سؤال اختيار من متعدد فال حتصل على أي درجة. • 

 إذا كتبت الطالبة اجلملة ومل حتدد املطلوب تعطى نصف الدرجة . شاهبهاج من قطعة أو ما يف سؤال االستخر • 

 حيح مجيع اإلجاابت ويؤخذ املتوسطتص إذا أوردت الطالبة إجاابت متعددة يتم • 

 صفات االختبار اجليد :رابعا: 

أو عدم توقف عالمة الطالب  الشخصي من عملية التصحيح ،حكمه املوضوعية  : تعين إخراج رأي املصحح أو  – 1
على من يصحح ورقته ، أو عدم اختالف عالمته ابختالف املصححني ، كما تعين أيضا أن يكون اجلواب حمددا سلفا 

 حبيث ال خيتلف عليه اثنان كما هو احلال يف األسئلة املوضوعية .

ا ما يسمى ابلصدق ، أي يقيس الصدق: االختبار اجليد هو الذي يقيس ما أعد من أجل قياسه فعال ، وهذ – 2
الوظيفة اليت أعد لقياسها ، وال يقيس شيء خمتلف . واالختبار الصادق هو الذي يصلح للقياس على جمموعة معينة من 
الطالبات وقد ال يكون صادقا جملموعة أخرى وذلك لتداخل عوامل تؤثر على مدى صدق االختبار كمستوى الطالبات 

هذه اجملموعة غري اليت تدرس للمجموعة األخرى وهكذا .الصدق صفة نسبية أو متدرجة أو أن املعلمة اليت تدرس 
 وليست مطلقة فال يوجد اختبار عدمي الصدق أو اتم الصدق . 

 الثبات : يقصد بثبات االختبار إعطاء نفس النتائج إذا ما أعيد على نفس األفراد يف نفس الظروف . – 3

هو الذي يستطيع أن يربز الفروق بني الطالب ومييز بني املتفوقني والضعاف ، لذلك التمييز : االختبار املميز  - 4
ينبغي أن تكون مجيع األسئلة اليت يشملها االختبار مميزة ، أي أن كل سؤال ختتلف اإلجابة عليه ابختالف الطالب . 

ذا إىل توزيع معتدل بني أعلى وهذا يتطلب أن يكون هناك مدى واسع بني السهل والصعب من األسئلة ، حبيث يؤدي ه
 وأقل الدرجات .
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 مراحل إعداد األسئلة :خامسا: 

العديد من اإلعدادات واخلطوات واليت جيب  جيب أن يسبق االختبار التحصيلي سواء كان شهر اي أو فصل اي أو سنواي 
 يكون االختبار ابملواصفات املطلوبة . أن تتبعها املعلمة كي تضمن أن

 ىل : ما قبل وضع األسئلةاملرحلة األو 

 حتليل احملتوى و إعداد جدول املواصفات .• 

 التقيد جبدول املواصفات و حتليل احملتوى .• 

 بناء جدول املواصفات :

 وله عدة وظائف : ميثل احملتوى . وهو عبارة عن مصفوفة ذات بعدين إحدامها أفقي ميثل األهداف واآلخر عمودي

 متوازن مع اجلهد املبذول لتدريس املوضوع .املساعدة يف بناء اختبار • 

 األسئلة حسب أمهيته النسبية . إعطاء الوزن احلقيقي لكل درس ، ألن كل موضوع أيخذ ما يستحقه من• 

ليمكن قياس مدى حتققها بدرجة كبرية ،  املساعدة يف اختيار عينة ممثلة من األهداف التدريسية ، بطريقة منظمة ،• 
 يف املستوايت املختلفة لتلك األهداف . توزيع أسئلتها ومتكني املعلمة من

 حتقيق صدق احملتوى لالختبار بشكل كبري .• 

أثناء االستذكار وتوزيعه على املوضوعات  إكساب الطالبة ثقة كبرية بعدالة االختبار ، مما يساعدها يف تنظيم وقتها• 
 طريقة االستذكار. ابتزان  حيث إن االختبار يؤثر يف

 لة الثانية :الكتابة األولية لألسئلة :املرح

 معلومات املعلمة . الرجوع للكتاب املدرسي و عدم االعتماد على 

 التناسب بني عدد األسئلة و بني زمن االختبار . 

 التوازن بني األسئلة املقالية و املوضوعية . 

 اهلدف والزمن املتاح . اختيار النوع املناسب من األسئلة حسب 

 املقرر خصوصاا يف األسئلة املوضوعية. اقتباس عبارات بشكل حريف من الكتاب عدم 

 صياغة األسئلة أبسلوب يتناسب مع مستوى الطالبة التعليمي . 
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 املرحلة الثالثة : )الكتابة النهائية (

               (عدد أوراق األسئلة –لعام ا –الزمن  –املادة  –اسم املدرسة  )يف الصفحة األوىلااللتزام بكتابة البياانت األساسية   
وخانة لالختبار  21وختصيص خانة جلمع االختبار التحريري ( لدرجات على املكوانت )املِــرآةووضع خمطط لتوزيع ا

 .ليسهل مجعها وإدخاهلا نظام نور  9الشفهي 

تدوين اسم املعلمة يف هناية منوذج  مع األسئلةتنظيم و ترقيم الصفحات مع تدوين كلمة يتبع ، و وضع إشارة النتهاء  
 األسئلة .

 ختصيص مساحة مناسبة لإلجابة على األسئلة . 

 وضع فاصل بني كل سؤال و اآلخر . 

 وضوح اخلط و الرموز إن وجدت و سالمة الطباعة . 

 الطباعة . وضوح الرسومات أو األشكال يف ورقة األسئلة و التحقق من ذلك أثناء 

 يف املقرر . رجات حبيث تناسب الدرجة املخصصة للسؤال مع أمهيته أو وزنهتوزيع الد 

 تنظيم و تدرج األسئلة من السهل إىل الصعب . 

 ...التأكد من  :( املراجعة ) املرحلة الرابعة :

 حتقيق الشمولية جلزئيات املنهج . 

 خلو األسئلة من األخطاء النحوية و اإلمالئية . 

 لسليمة عند صياغة األسئلة .تطبيق القواعد ا 

توزيع الدرجة على جزئيات اإلجابة يف كل  دقة و صحة و وضوح اإلجاابت يف منوذج اإلجابة و تنظيمها ، و الدقة يف 
 فقرة .

 حتديد املكون الذي يستهدفه السؤال على جانب السؤال . 

 أنواع األخطاء :سادسا : 

اخللل يف اإلجابة ابلنقص  -أخطاء حنوية  -أخطاء معيارية  - خطاء إمالئية أ - أخطاء يف الصياغة  -  أخطاء علمية   
 .أخطاء يف منوذج اإلجابة -اخللل يف توزيع الدرجات   -أو الزايدة 

 أشهر األخطاء يف األسئلة :

ملعلومات  أساسية ومهمة، وبدالا من ذلك تتعرض أهنا ال تغطي املنهج الدراسي املقرر، وكثرياا ما تغفل موضوعات - 1
 األمهية. اثنوية أو هامشية قليلة
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تقيس سوى قدرة الطالب على احلفظ والتذكُّر،  . ال تقيس يف معظمها إال اجلانب املعريف ويف أدىن مستوايته، فهي ال 2
والرتكيب  مستوى الفهم واالستيعاب، وقّلما حتتوي على مستوايت التطبيق والتحليل وقد يكون فيها شيء قليل من

تدريسهم إىل اإللقاء والتلقني، وقد أنشأ هذا بدوره طالابا  قومي، وكان هذا سبباا أو نتيجةا لصرف اهتمام املعلمني يفوالت
إجازة حنو أسبوع أو أكثر  دون أن يفهموها، وسرعان ما ينسوهنا عقب االختبارات، بل إذا صادفتهم يرددون معلومات

 إعطائهم املعلومات السابقة من جديد أو تلخيصها. دةمث عادوا إىل الدرس احتاج املعلمون إىل إعا

. يغلب على أكثرها السهولة، ويقصد واضعوها أال تكلفهم جهداا كبرياا، والأتخذ منهم وقتاا طويالا يف وضعها  3
 خيرجون قبل نصف الوقت املخصص لالختبار من قاعة االختبار. وتصحيحها، ويؤكد ذلك أن أكثر الطالب

األسئلة املقالية حيناا، وتغلب األسئلة  لة الراهنة عنصر التوازن من حيث نوعها، فقد تغلب عليها. تفقد األسئ 4
 املوضوعية حيناا آخر، كما يكون كالامنها طويالا كثري الفقرات، أو قصرياا جداا من فقرة واحدة.

 ل ودرجة صغرية لسؤال مهم.سه وكذلك تفتقد التوازن يف توزيع الدرجات، فتوضع أحياانا درجة كبرية لسؤال - 5

والنحوية، واإلمالئية، ومعظمها ال يعري أمهية  تكثر يف األسئلة احلالية األخطاء أبنواعها: األخطاء العلمية، واللغوية، - 6
 واضح. دوراا ابرزاا يف فهم الكالم، وقد يكون طبع أو تصوير ورقة االختبار سيئاا غري لعالمات الرتقيم، مع أن هلا

 لطالب املعدلة مع الشرح والتوضيح:آلية تطبيق  التقومي  يف املرحلة االبتدائية وفق الئحة تقومي اسابعا: 

 عزيزيت معلمة اللية العربية لاملرحلة االبتداجية:              

هذه النكرة " نضع بني يديك تقومي الطالب واملذكرة التفسريةمن تعميم" آلية تطبيق التعديل على الجحة  بناء على ما ورد
 التوضيحية، لتستنر  هبا.

 سادس(  -خامس-توزيع الدرجات يف مادة اللغة العربية ) لغيت اجلميلة( املرحلة االبتدائية )رابع

 وآلية االختبار ) الفرتي والنهائي( وأعمال السنة.

ختامها" اختبار الوحدة" ( تقومي الطالبات ) أعمال السنة( ويتم على مرحلتني )خالل الفرتة " أعمال السنة" و : أوال
 يشتمل على:

التقومي املستمر: واملقصود به ما تقوم به املعلمة يف كل حصة من متابعة وتقومي للطالبة واليت تتم أبدوات التقومي املختلفة ـ 1
 :كالتايل  0درجة تقسم على  02)املالحظة، التمارين، األنكطة،.... وهذه العملية تكمل 

االختبار التحرير :  والذ  يلو  يف ختام الوحدة وتقيس مدى استيعاب الطالبة للمحتوى، ومدى اكتساهبا للمهارات ـ 0

 القراءة
 راجي() األداء الق

 ) التواصل الليو (
استظهار  املهمة األداجية

 النصوص
الواجبات واملكاركات 

جمموع الدرجات  اجملموع الصفية
/0 

 الكفهي اللتايب
5 5 4 0 4 02 12 



8 

 

 ققة لهأهداف البربوية.احمل

 فق اجلدول التايل:و  0درجة ويقسم بعد ذلك على  02وفيه تعد املعلمة امتحاان حتريراي ب

   
 توصيات:

  .على يومني اليوم األول ختصصه لفهم املسموع، وفهم املقروء ختبارـ للمعلمة أ  تقسم اال1

ـ ختتار املعلمة نصني أحدمها لالستماع، واآلخر لفهم املقروء وتضع حوهلما عدد من األسئلة املناسبة واليت تقيس مدى الفهم 0
 وإتقا  مهارة االستماع.

 ويراعى أ  تكتمل األسئلة على )ليوايت، فلرة، األسلوب فهم املقروء يلو  مما يف املقرر من نصوص شعرية أو نثرية ـ 3
 ، إبداء رأ ، تذوق...(الليو 

 اليوم الثاين خيصص لبقية املهارات الليوية.
 اثنياا: اختبار هناية الفصل الدراسي:

 : ويكمل عمليتني
اجي( وينفذ يف األسبوع الذ  يسبق بداية االختبارات التحريرية يف هناية كل فصل، درجته االختبار الكفهي )األداء القر -أ

 درجات، ويراعى فيه:4

 ـ يتضمن هذا االختبار ) قراءة( فقط.1

 .ـ يراعى عند التقومي مهارات تقومي األداء القراجي )ضوابط القراءة الصحيحة(0

 ـ يكار على املعلمة االلتزام بنصوص اللتاب.3

 ـ تعد املعلمة عددا من النماذج املتنوعة واليت تيطي مجيع نصوص املقرر، وختتار الطالبة أحدها لالطريقة اليت تناسب املعلمة.4

 تضاف درجة هذا االمتحا  وجتمع مع درجة االختبار النهاجي. 

 املتوسطة والثانوية. تنيتزامن مع أسبوع اختبار املرحلب: االختبار التحرير  والذ  ينفذ هناية الفصل لال       

 لتحريرية يف هناية كل فصل دراسيينفذ يف األسبوع الذي يسبق بداية االختبارات ا 

 فهم املسموع
فهم املقروء 
واستيعابه 

 وتذوقه

الظاهرة 
 اإلمالجية

اللتايب  الرسم 
 اخلط ()

الوظيفة النحوية 
 اجملموع والصنف الليو 

جمموع درجات 
 0االختبار التحرير /

4 5 3 0 6 02 12 

 فهم املسموع
 األداء القراجي 

 ()شفهي
فهم املقروء 
واستيعابه 

 وتذوقه

الظاهرة 
 الرسم اللتايب   اإلمالجية

 ) اخلط (

الوظيفة النحوية 
جمموع درجات  والصنف الليو 

 اختبار هناية الفصل

5 4 6 4 3 8 32 
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 توصيات: 

 ** يف فهم املسموع يراعى ما يلي:  

 رحلة العمرية.للمالوضوح والسهولة ومناسبة املادة املسموعة  -1
 تنوع األسئلة ومالءمتها للدرجة. -2
من سالمة ؛على أن تتميز القراءة بتحقق شروطها تقرأه املعلمة  أويقدم النص صوتيا ابستخدام التسجيل الصويت ، -3

 . ويعاد التسميع إذا رأى املعلم حاجة التالميذ إليه ،ومتثل املعىن وجودة األداء، النطق،

 ** يف فهم املقروء واستيعابه وتذوقه يراعى مايلي  :

 يكون مما يف املقرر من نصوص شعرية أو نثرية.ـ 1

 أي، تذوق...(، إبداء ر اللغوي ويراعى أن تشتمل األسئلة على )لغوايت، فكرة، األسلوبـ 2

 يلي: أما بقية املهارات اللغوية فتضع املعلمة فيها عدداا من األسئلة مراعية ما*

 تتنوع بني املقايل واملوضوعي مع مراعاة ضوابط كل منهما ـ 1

 .اجملردةتكون األسئلة تطبيقية توظيفية بعيد عن تسميع القاعدة ـ 2

 . الدرجة للمحتوىمناسبة ـ 3

 .ملكون كما نص عليه التعميم ـ االلتزام بدرجة ا4
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  :عزيزيت املعلمة: تتضمن هذه النكرة مناذج تطبيقية هي ليست إلزامية إمنا لالستنارة اثمنا: 

          فهم املسموع : ـ1

 السؤال األول :     

 اختاري اإلجابة الصحيحة ملا بني القوسني فيما يلي :   

 قصريا ( .  –ء إمال –قراءة  –كان الدرس ) تعبريا  -1

 املشرفة (.  –املعلمة  –الطالبة  –قرأت لنا املوضوع ) املديرة  -2

 النوادي األدبية ( . –االستشارات  –السفر  –تستقي رزان معلوماهتا الغزيرة من ) قراءهتا للكتب  -3

 اإلنصات (  .  –القراءة  –التحدث  –كان الدرس عن أمهية ) الكتابة  -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 السؤال الثاين :                                                     

 أييت : ضعي كلمة ) صح ( أمام العبارة الصحيحة ، وكلمة ) خطأ ( أمام العبارة اخلاطئة مما  

 الكتب غنية ابألفكار سهلة األسلوب حلوة التعبري )               ( .  -1

 كانت الطالبة تكتب اجلمل على السبورة  )            ( . -2

 مل تشرت الطالبة الكتب مما توفره من مصروفها بل أخذته من أخيها )               ( .   -3

 حظي كل ما قالته رزان ابستحسان املعلمة   )               ( .  -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 السؤال الثالث :

 ) ب ( بوضع الرقم املناسب يف ) ب ( :  صلي العمود ) أ ( مبا يناسبه يف العمود    

  

 ) ب (              ) أ (                     
 لطيفة خمتارة .     )     ( األفكار   -1
 بلغة عربية فصيحة.     )     ( الكلمات واجلمل  -2

 (نص االستماع :يف مكتبتي )الرابط الرقمي       
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 مخس درجات فقط                                                                :جابة فهم املسموعإمنوذج 

            السؤال األول :     

 درجتان فقط                               يلي : اختاري اإلجابة الصحيحة ملا بني القوسني فيما   

 نصفقصريا (  .   –إمالء  –قراءة  – تعبرياكان الدرس )  -1

 نصف(  . املشرفة  – املعلمة –الطالبة  –قرأت لنا املوضوع ) املديرة  -2

 نصفالنوادي األدبية ( . –االستشارات  –السفر  – قراءهتا للكتبتستقي رزان معلوماهتا الغزيرة من )  -3

 نصفاإلنصات (  .  –القراءة  –التحدث  –كان الدرس عن أمهية ) الكتابة  -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجتان فقط               :                                                               السؤال الثاين     

 ضعي كلمة ) صح ( أمام العبارة الصحيحة ، وكلمة ) خطأ ( أمام العبارة اخلاطئة مما أييت :  

 نصف( .       صحسهلة األسلوب حلوة التعبري )         الكتب غنية ابألفكار -1

 نصف(            خطأكانت الطالبة تكتب اجلمل على السبورة  )   -2

 نصف(          خطأمل تشرت الطالبة الكتب مما توفره من مصروفها بل أخذته من أخيها  )     -3

 نصف  ( .         صححظي كل ما قالته رزان ابستحسان املعلمة   )    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  درجة فقط                                                                                     السؤال الثالث :  

 عمود ) أ ( مبا يناسبه يف العمود ) ب ( بوضع الرقم املناسب يف ) ب ( :                    صلي ال    

      

 . ميكن للمعلمة اختيار أي نص آخرمالحظة *

 

 

 ) ب (              ) أ (                     
  نصف لطيفة خمتارة .       ( 2)   األفكار   -1
 بلغة عربية فصيحة.     ( --)  الكلمات واجلمل  -2

 نصف مرتبة غري مكررة .       (  1)  

5 

 ــــــــــــــ

5

2 

 ــــــــــــــ

2

2 

 ــــــــــــــ

2

1 

 ــــــــــــــ

1
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 1ـ فهم النص القرائي واستيعابه وتذّوقه2

 من نص )أبو بلر الصديق(

من دوحة عالية النسب، طّيبة العنصر، شريفة األصل، احندر هذا الفىت الذي ولد مبّكة، بعد عام الفيل بعامني، وامسه: 
 نيته: أبو بكر، ولقبه: الصديق؛ ألنّه اشتهر ابلصدق.عبد هللا بن أيب قحافة بن عامر، وك

 اقرجي النّص السابق، وأجييب عن اآليت:

 أمام العبارة:  أو  ضعي عالمة 

 لقب أبو بلر لالصّديق؛ ألنّه اشتهر لالصدق. )  ( .1

 ما نسب أيب بلر؟...................................................... .0

 ؟ .............فىت: مجع..........،  وما ؟ ....رداحنما مرادف:  .3

 أيّهما أبلغ يف نظرك، وملاذا؟ )أبو بلر قاجد شهاع، أو نعم القاجد الكهاع أبو بلر( .4

............................................................................................. 
 من نّص )لية اخللود(

 نت روض     من األسرار مكتنز الشعابواي لغة اخللود أ      

 وأنت مداد آي هللا تتلى       فيخبث انفر ويثوب كايب        

 وأنت محى العروبة يف قلوب   يؤّلف بينها أمسى انتساب       

 اقرجي النّص السابق، وأجييب عن اآليت:

 ..............ملاذا يصف الكاعر اللية العربّية أبهّنا لية اخللود؟ ................ .1

 ما مرادف: ملتنز؟ ..............،  وما مفرد: أسرار؟ ............. .0

 ما األسلوب الذ  بدأ فيه الكاعر؟ ............................... .3

 اختار  بيًتا أعهبك، وبّيين سبب إعهابك به؟ .4
 

 فهم النص القرائي واستيعابه وتذّوقه: جابةإمنوذج 

 درجات 6(                                       من نص )أبو بلر الصديق

 اقرجي النّص السابق، وأجييب عن اآليت:

 أمام العبارة:  أو  ضعي عالمة 

                                                           

واّيت، جيب على املعّلمة يف فهم املقروء واستيعابه وتذّوقه أ  تضع أسئلة متنّوعة تقيس )الفهم واالستيعاب( من أسئلة حول معىن النّص، واللي1
لة حول )التذّوق( من إبداء الرأ ، وتوضيح األساليب وقيمتها، واختيار بيت يعهبها، وحنو ذلك.بصياغات خمتلفة، وأسئ
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 ( درجةلقب أبو بلر لالصّديق؛ ألنّه اشتهر لالصدق. )ـ 1

 امسه: عبد هللا بن أيب قحافة بن عامر، وكنيته: أبو بلر، ولقبه: الصديق.   درجةـ 0

 درجتا    فتيا  : ؟  مجع فىتوما   ،نزل وهبط من علو إىل أسفل؟ احندرمرادف: ما ـ 3

 أيّهما أبلغ يف نظرك، وملاذا؟ )أبو بلر قاجد شهاع، أو نعم القاجد الكهاع أبو بلر(ـ 4

 نعم القاجد الكهاع أبو بلر! ألنّه أسلوب عريب من أساليب املدح، وهو إنكاء، أّما األّول فهو خرب.

 سلوب الطالبة(   درجتا )تقبل اإلجابة أب        

 **************************************************************** 

 درجات 6من نّص )لية اخللود(                     

 اقرجي النّص السابق، وأجييب عن اآليت:

 درجةتاب هللا.   ألهّنا لية خالدة حمفوظة حبفظ كملاذا يصف الكاعر اللية العربّية أبهّنا لية اخللود؟ 

 درجتا         سّر ،  وما مفرد: أسرار؟ ممتلئ وزاخرما مرادف: ملتنز؟ 

 درجةأسلوب النداء     ما األسلوب الذ  بدأ فيه الكاعر؟ 

 اختار  بيًتا أعهبك، وبّيين سبب إعهابك به؟

 وأنت محى العروبة يف قلوب   يؤّلف بينها أمسى انتساب

 ج اللية اليت جتمع العرب، وتلو  نسًبا بينهم.ألّ  البيت صّور قيمة وشاج

  )تقبل اإلجابة، واختيار البيت أبسلوب الطالبة، وذوقها(   درجتا          

 

 ـ الظاهرة اإلمالئية :3

 :وصل( وضعيها يف اجلدول –حبسب رسم اهلمزة ) قطع صنفي الللمات اآلتية السؤال األول:

 مثإ –ال إ –منا إ –اْذهْب  –اسم  –اْحتار  –اهيمإبر  -أخ

 مهزة الوصل مهزة القطع
  

 اعاة رسم اهلمزة لالصورة الصحيحةأعيد  كتابة الللمات التالية مع مر السؤال الثاين:

 م ب ت َد ْء   -  ج ُر ُء   -ِب ْء س    -َك ْء س    -ُب ْء س    -  ت ف اْ َء ل  
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 عللي حلذف مهزة ) ابن ( فيما يلي:السؤال الثالث:

 عفا  اثلث اخللفاء الراشدين. بنعثما   -1
 اي  بن آدم ، اتق النار ولو بكق مترة. -0

 اكتيب كلمة ) ابن( صحيحة يف امللا  املناسب: السؤال الرابع:

 )   ( املقفع أحد اللتاب. -1
 عبادة )  ( الصامت هنع هللا يضر هو أحد فرسا  بين عوف. -0

 اختار  األجابة الصحيحة من بني القوسني:السؤال اخلامس:

 (متطرفة، متوسطة، وصل)  دفءنوع اهلمزة يف الللمة . )َوَمَناِفعُ  ِدْفء   َواألَنـَْعاَم َخَلَقَها َلُلْم ِفيَها (ـ قال هللا تتعاىل:1     

 ) عطاؤكم، عطاءكم، عطاجلم ، عطآكم(  للفقراء يف ميزا  حسناتلم.ـ .........0

 ) اللسر، الفتح،الضم،السلو ( وماقبلها مفتوححركتها  اإلمام املصلني . كتبت اهلمزة على الواو أل  يؤمـ 3

 (خِتَذ،َأخَّاذ  أيخُذ الفعل املاضي منها ) آخُذ، أخذ، ـ 4     

 

 درجة املكون أربع درجات                                           :جابة الظاهرة اإلمالئيةإمنوذج 

 وصل( وضعيها يف اجلدول: –ة ) قطع صنفي الللمات اآلتية حبسب رسم اهلمز السؤال األول:

 إمث –إال  –إمنا  –اْذهْب  –اسم  –اْحتار  –إبراهيم -أخ

 مهزة الوصل مهزة القطع
 احتار،اسم،اذهب أخ،إبراهيم،إمنا،إال،إمث

 

 أعيد  كتابة الللمات التالية مع مراعاة رسم اهلمزة لالصورة الصحيحة:السؤال الثاين:

 م ب ت َد ْء   -  ج ُر ُء   -ِب ْء س    -َك ْء س    -س ُب ْء    -  ت ف اْ َء ل  

 مبتدأ، جيرؤ ،بئس ،كأس،بؤس، يتفاءل

 عللي حلذف مهزة ) ابن ( فيما يلي:السؤال الثالث:

 لوقوعها بني علمني الثاين أب لألول.               عفا  اثلث اخللفاء الراشدين. بنعثما   -3
 د ايء النداء.ألهنا وقعت بع                   ايبن آدم ، اتق النار ولو بكق مترة. -4
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 اكتيب كلمة ) ابن( صحيحة يف امللا  املناسب: السؤال الرابع:

 ( املقفع أحد اللتاب.ابن)  -3
 ( الصامت هنع هللا يضر هو أحد فرسا  بين عوف.بنعبادة ) -4

 اختار  األجابة الصحيحة من بني القوسني:السؤال اخلامس:

 (متطرفة. نوع اهلمزة يف الللمة دفء ) وصل، متوسطة، )َوَمَناِفعُ  ِدْفء   ُلْم ِفيَهاَواألَنـَْعاَم َخَلَقَها لَ  (ـ قال هللا تتعاىل:1     

 ، عطاءكم، عطاجلم ، عطآكم( عطاؤكمـ .........للفقراء يف ميزا  حسناتلم. ) 0

 ،السلو ( وماقبلها مفتوحالضماإلمام املصلني . كتبت اهلمزة على الواو أل  حركتها ) اللسر، الفتح، يؤمـ 3

 ، خِتَذ،َأخَّاذ (أخذـ أيخُذ الفعل املاضي منها ) آخُذ، 4     

 

 حتاسب الطالبة على احلرف املستهدف كل حرف بنصف درجة                 :الرسم الكتايب ) اخلط( ـ  4

 ارمسي العبارة التالية خبط النسخ:

 مصعب بن عمري أول سفري يف اإلسالم .

 مصعب بن عمري أول سفري يف اإلسالم

 ارمسي  العبارة التالية خبط النسخ:

 إ  الرسول لنور يستضاء به  *** مهند من سيوف هللا مسلول      

 إن الرسول لنور يستضاء به  ***  مهند من سيوف هللا مسلول

 -:صلي احلروف املفردة التالية لتلوين كلمات ذات معىن مث أكتيب الللمات خبط النسخ وفق القواعد اليت درستيها  -: 0س

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ر             –ب  -ك  -ت  -س -ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ة                   -و-د  -ق –ل  -ا

 ـ ة             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ف –   -ل –خ  –ل  -ا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

3 

 ــــــــــــــ

3
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 ـ الوظيفة النحوية والصنف اللغوي : 5

 / أجييب عن املطلوب أمام كل مجلة مما أييت : 1س 

 اإلجابة املطلوب  اجلملة  م
 1 ضعي خطا حتت اسم كان وخطني حتت اخلرب  كانت األمهات فخورات إبنتاج بناهتن  1
أدخلي الفعل الناسخ ليس على اجلملة مع مراعاة الضبط  النهار والليل متساواين  2

 1 الصحيح 

 أدخلي احلرف الناسخ ) إن ( على اجلملة مع مراعاة العالمة الصيادون ماهرون  3
 اإلعرابية .

1 

 الرجل احلق فاتبعه . عرفـ  4
 املصحف الشريف. طُبعـ 

 صوغي من الفعل األول يف اجلملة األوىل اسم فاعل 
 ومن الفعل يف اجلملة الثانية اسم مفعول .

1 

 1 زين اسم اآللة ، مث هايت الفعل منه الفرج مفتاح الصرب  5

 

 / اختاري اإلجابة الصحيحة بني القوسني : 2س

 / ليت الطالب مدركون أمهية القراءة . ليت حرف انسخ يفيد ) التوكيد ـ التمين ـ الرتجي ـ التشبيه ( نصف درجة 1

 / صار ............مشرف املكتبة . ) أخوك ـ أخاك ـ أخويك ـ أخيك ( نصف درجة2

 :التوايل على يف حياته . نوع ما حتتهما خط  انجحاعن بناء مستقبله ليكون  مسؤول/ كل منا 3

 (  نصف درجة ـ اسم فاعل:اسم مفعول ) اسم آلة : اسم مفعول ـ اسم فاعل : اسم آلة ـ اسم مفعول : اسم فاعل   

 / نشر النجار اخلشب . عند صياغة اسم اآللة من الفعل نشر ) منشار ـ منشور ـ انشر ـ نشار ( نصف درجة4

 ل ـ فاعل ـ مفعلة ـ فاعول ( نصف درجةجمد . جاء اسم الفاعل على وزن ) مفعو  عامل/  هذا 5

 /  أبوك رجل فاضل  . بعد دخول لعل على اجللة السابقة فإن الضبط الصحيح هلا : 6

 )لعل أبوك رجل  فاضل  ـ لعل أبيك رجل  فاضل ــ لعل أابك رجل  فاضل  ـ  لعل أبوك رجال فاضال ( نصف درجة
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 مناذج  إثرائية إضافية: 

 1منوذج  

 لعمود ) أ ( ما يناسبه من العمود)  ب ( :انقلي أمام ا

 )  ب ( اإلجابة املناسبة للعمود أ ) كتابة ( ) أ (
 اسم فاعل على وزن فاعل   رمز يرفع وعي اجملتمع  القلم

 اسم آلة مشتق على وزن مفعل   يف األبناء مغروسحب الوطن 
 اسم آلة جامد ليس له فعل   على صاحبه  شاهدكل مال 

 عول على وزن مفعول اسم مف  
 

 / 2منوذج 

  املئي الفراغ مبا يطلب أمامه :

 ) اسم إن مجع مذكر سامل مراعية الضبط السليم (      / إن ....................... خملصون .       1

 () خرب لصار من األمساء اخلمسة مراعية الضبط السليم ................. منزلة عالية  / صار والدك ....2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3منوذج 

 اكتشفي اخلطأ مث صوبيه : 

 / لعل احملسنون كثريون . 2                            / كان الولدين أخوين . 1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4وذج من

 شاركي يف اإلعراب : 

 لعل املكتبات مزدمحة.

 لعل ................... انسخ .

 ألنه ........................    .المة ...................... وعاملكتبات / اسم لعل ..........

 مزدمحة /   خرب .................................... وعالمة ......................   
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 ماحتته خط من حيث نوع املشتق :  صنفي

 الغيب .  عاملهللا 

 اخلصال . حممودالرجل 

 .كالسيف الوقت  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5منوذج 

 بني القوسني :ما املطلوب  حققي 

 / إن املؤمن صبور . ) حويل اسم إن وخربها إىل مجع مذكر سامل مراعية الضبط ( 1

 / إن القراءَة مفيدة  . ) استبديل احلرف الناسخ بفعل انسخ وأعيدي الضبط ابلشكل الصحيح ( .2

 ) عللي (  األلف ن اسم صار مرفوع وعالمة رفعه / صارت الفتااتن حمبتني للخري  الفتاات3

 / ليس الغش مقبوال ) أعريب ( 4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  6النموذج 

ملون عليها برتحاب . كانت الشجريات مجيلة ، فاستقبلنا العا ،صحبت والدي يف مركبتنا إىل حديقة احلي           
واملالعب فسيحة ، ودورات املياه نظيفة  ، ويف مدخل احلديقة لوحة كبرية مكتوب عليها ) إن احلديقة ملك اجلميع ، 

 فلنحافظ عليها (

 اقرئي النص السابق بتأٍن مث استخرجي منه ما أييت :

  / حرفا انسخا وحددي امسه .2                                   / اسم مفعول .                             1

 خربه ./ فعال انسخا وحددي 4             / اسم آلة .                                                    3  

 

 

 

 



19 

 

 

 اللغوي والصنف الوظيفة النحوية جابة إمنوذج 

 لة مما أييت : / أجييب عن املطلوب أمام كل مج1س 

 الدرجة اإلجابة  املطلوب اجلملة   م
 1 األمهات فخورات ضعي خطا حتت اسم كان وخطني حتت اخلرب  كانت األمهات فخورات إبنتاج بناهتن  1
أدخلي الفعل الناسخ ليس على اجلملة مع  النهار والليل متساواين  2

 مراعاة الضبط الصحيح 
 1 ليس النهار والليل متساويني

أدخلي احلرف الناسخ ) إن ( على اجلملة مع  الصيادون ماهرون  3
 مراعاة العالمة اإلعرابية .

 1 إن الصيادين ماهرون 

 الرجل احلق فاتبعه . عرفـ  4
 املصحف الشريف. طُبعـ 

صوغي من الفعل األول يف اجلملة األوىل اسم 
 فاعل 

 ومن الفعل يف اجلملة الثانية اسم مفعول .

 عارف
 ع مطبو 

 

1 

 زين اسم اآللة ، مث هايت الفعل منه الفرج مفتاح الصرب  5
 

 1 مفعال ، فتح 

 

 / اختاري اإلجابة الصحيحة بني القوسني : 2س

 ـ الرتجي ـ التشبيه ( نصف درجة  التمين/ ليت الطالب مدركون أمهية القراءة . ليت حرف انسخ يفيد ) التوكيد ـ 1

 ـ أخاك ـ أخويك ـ أخيك ( نصف درجة أخوكبة . ) / صار ............مشرف املكت2

 : على التوايل يف حياته . نوع ما حتتهما خط انجحاعن بناء مستقبله ليكون  مسؤول/ كل منا 3

 ـ اسم فاعل : اسم مفعول (  نصف درجة اسم مفعول : اسم فاعل) اسم آلة : اسم مفعول ـ اسم فاعل : اسم آلة ـ    

 ـ منشور ـ انشر ـ نشار ( نصف درجة منشار عند صياغة اسم اآللة من الفعل نشر ) / نشر النجار اخلشب .4

 ـ مفعلة ـ فاعول ( نصف درجة فاعل جمد . جاء اسم الفاعل على وزن ) مفعول ـ عامل/  هذا 5

 /  أبوك رجل فاضل  . بعد دخول لعل على اجللة السابقة فإن الضبط الصحيح هلا : 6

 ـ  لعل أبوك رجال فاضال ( نصف درجة لعل أابك رجل  فاضل  ـ لعل أبيك رجل  فاضل  ــ )لعل أبوك رجل  فاضل  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ثمان درجات
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 :  مناذج  إثرائية  إضافية

 1منوذج  

 ب ( : انقلي أمام العمود ) أ ( ما يناسبه من العمود ) 

 )  ب ( اإلجابة املناسبة للعمود أ ) كتابة ( ) أ (
 اسم فاعل على وزن فاعل  اسم آلة جامد ليس له فعل  رمز يرفع وعي اجملتمع  القلم

 اسم آلة مشتق على وزن مفعل  اسم مفعول على وزن مفعول يف األبناء مغروسحب الوطن 
 اسم آلة جامد ليس له فعل   اسم فاعل على وزن فاعل على صاحبه  شاهدكل مال 

 اسم مفعول على وزن مفعول   
 

 / 2منوذج 

 املئي الفراغ مبا يطلب أمامه : 

 خملصون .        ) اسم إن مجع مذكر سامل مراعية الضبط السليم (  املعلمني/ إن 1

 / صار والدك ذا منزلة عالية . ) خرب لصار من األمساء اخلمسة مراعية الضبط السليم (2

 3منوذج 

 اخلطأ                        الصواب               : اكتشفي اخلطأ مث صوبيه 

 / كان الولدين أخوين .                   الولدين                   الولدان 1

 / لعل احملسنون كثريون .               احملسنون               احملسنني2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4منوذج 

 شاركي يف اإلعراب : 

 لعل املكتبات مزدمحة. 

 لعل حرف انسخ .

 املكتبات / اسم لعل منصوب وعالمة نصبه الكسرة   ألنه مجع مؤنث سامل .

 .مزدمحة /   خرب لعل مرفوع  وعالمة رفعه الضمة الظاهرة   
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قارين بني ماحتته خط من حيث نوع املشتق : 

 الغيب .      اسم فاعل  عاملهللا 

 اخلصال . اسم مفعول  حممودالرجل 

 .   اسم آلة  السيفالوقت ك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5منوذج 

 أجييب املطلوب بني القوسني :

 . ) حويل اسم إن وخربها إىل مجع مذكر سامل مراعية الضبط (  إن املؤمنني صبورون  املؤمن صبور/ إن 1

عل انسخ وأعيدي الضبط ابلشكل الصحيح ( . صارت القراءُة / إن القراءَة مفيدة  . ) استبديل احلرف الناسخ بف2
 مفيدةا 

 ) عللي ( ألنه مثىن   وعالمة رفعه األلف/ صارت الفتااتن حمبتني للخري  الفتااتن اسم صار مرفوع 3

ليس مرفوع وعالمة رفعه الضمة / ليس الغش مقبوال ) أعريب ( ليس:  فعل انسخ مبين على الفتح / الغش : اسم 4
 . نصبه الفتحةوعالمة  منصوبتحة / مقبوال : خرب ليس الف

  6النموذج 

صحبت والدي يف مركبتنا إىل حديقة احلي ، فاستقبلنا العاملون عليها برتحاب . كانت الشجريات مجيلة ،           
قة ملك اجلميع ، واملالعب فسيحة ، ودورات املياه نظيفة  ، ويف مدخل احلديقة لوحة كبرية مكتوب عليها ) إن احلدي

 فلنحافظ عليها (

 اقرئي النص السابق بتأٍن مث استخرجي منه ما أييت :

 / اسم مفعول .   مكتوب 1

 / حرفا انسخا وحددي امسه . احلرف الناسخ : إن  ـ االسم : احلديقة 2

 / اسم آلة .   لوحة ،  مركبة    3

 خلرب : مجيلة خربه . الفعل الناسخ : كانت   ـ ا/ فعال انسخا وحددي 4 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م وسلم على ه ، ونرجو أن نكون قد وفقنا ، وصل اللهونسأل هللا أن ينفع ب، قدمنا اليسري من العلم لقد  وأخراً ....
 .صحبة أمجعنيللعاملني سيدان دمحم وعلى  سيدان دمحم النيب األمي وخري معلم واهلادي واملبعوث رمحة

 

 الفهرسة
 رقم الصفحة املوضوعم
  مقدمة1
  االختبارات وأهميتها2
 1 التحريرية األسئلة املقالية ومعايريها االختبارات أسئلة أنواع3
 2-1 صياغتها ومعايريهنواعها أ املوضوعية األسئلة4
 3 االختبار أسئلة لكتابة عامة وهامة معايري5
 3 ضوابط التصحيح:6
 4 اجليد االختبار صفات7
 5-4 األسئلة إعداد مراحل8
 6 وأشهرها يف بناء األسئلة األخطاء أنواع9

11
آلية تطبيق  التقويم  يف املرحلة االبتدائية وفق الئحة تقويم 

 ب املعدلة مع الشرح والتوضيح وتوصياتالطال
7-9 

 22-11 ) أسئلة + مناذج إجابة( مناذج تطبيقية11
  اخلامتة12

 حبمد اهلل ـ


