
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/                   

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

                  https://almanahj.com/sa/arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                 

   

                  https://www.almanahj.com/sa/arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات مدرسية اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 للمرحلتين االبتدائية والمتوسطة  ط تصحيح الرسم اإلمالئي بضوا  

 

   االبتدائية للمرحلة  ضوابط تصحيح الرسم الكتابي     

 

 

 يدرج هذان الجدوالن في نموذج اإلجابة مع السؤال المناسب له  مالحظة  :     

 

 

 الدرجة المستحقة  الدرجة الكلية  المعيار  
  درجتان         كلمات (  عددها  ثماني  الكلمات القاعدية    )  

  درجة ونصف (  كلمة  25وعدد كلماته الكلمات غير القاعدية ) الكلمات المتبقية من النص 

  نصف درجة        ترقيم فقط وإن وجد غيرها (  اعالمات الترقيم  ) تحسب عالمت

  أربع درجات      الدرجة                                  
 (ربع درجة )حسم على كل خطأ قاعدي وغير قاعدي وعالمة ترقيم  ي •

 األخطاء غير القاعدية )درجة ونصف ( مهما زادت األخطاء ، أي من ست أخطاء وما فوق . ال يتجاوز الحسم  في •

 تحسب الكلمة الخطأ مرة واحدة وإن تكررت في النص . •

 الرسم اإلمالئي ال يمكن قياسه إال في سؤال مقالي ) كتابة ما يملى على الطالبة ( •
 

 الدرجة المستحقة   الدرجة الكلية   المعيار                                     
ورسمها    ،مراعاة ارتكاز جزء من بعض الحروف على السطر 

 الصحيح في خط النسخ  
1   *  

 
مراعاة طمس الحروف المطموسة في خط النسخ )ع غ 
الوسطية والمتطرفة المتصلة بما قبلها ، م المدغمة في  

 مواضعها المختلفة ( 

1 *  

  ¼ مراعاة عدم انحراف النقط بعيًدا عن حرفها. 
  ¼ مراعاة اكتمال الحروف وعدم تناقصها أو حذف جزء منها. 

  ¼ الكلمة الواحدة. مراعاة تناسب المسافات بين حروف 
  ¼ مراعاة  وضوح الخط والنظافة والدقة . 

  درجات   3 المجموع     
 .يحسم على كل خطأ في القاعدة الخطية ربع درجة   * •

 ....(النسخ إال في سؤال مقالي ) اكتبي العبارة بخط الرسم الكتابي ال يمكن قياسه  •

 


