
 

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 الصف الثاني المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/8                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني المتوسط في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/8arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني المتوسط في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                        

            

                  https://www.almanahj.com/sa/8arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني المتوسط اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade8                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 السعودية العربية اململكة

 والتعليم الرتبية وزارة
(280) 

 والتطوير التخطيط وكالة
 للتقويم العامة اإلدارة

 1432/1433لعام  املتوسطة للمرحلة( لغيت اخلالدة)ورشة حتليل حمتوى مقرر اللغة العربية 
 

 

 

 التحليل األدبي نص . طاملتوس الثانيللصف ( لغيت اخلالدة)يف مقرر  مواصفات االختبار التجميعي

 وحتهيهً وتذولً وومذي ادلمزوء فهم انكفبيخ
 انذرجخ  االختجبريخاذلذف ادلزاد ليبسً يف انفمزح  انسؤال
 1 .فهم النص وحتليلو األول

 1 . تذوق النص ونقذه الثاين

 2 درجتان الذرجة املخصصة
 

 . فهم انىض وحتهيهً :انسؤال األول

 كشف معبين انكهمبد عه طزيك انسيبق. 

 كشف معبين انكهمبد عه طزيك جذر انكهمخ. 

 تظىيف انكهمبد تظىيفًب دالنيًب. 

 اإلجبثخ عه أسئهخ تفظيهيخ. 

 األفكبر انزئيسخ وانفزعيخ وانضمىيخ استخالص. 

 حتذيذ انفكزح انعبمخ انيت يذور حىذلب انىض. 

 كشف انميم انظزحيخ وانضمىيخ. 

  وثيبن مذي ارتجبطهب ثبنميم اإلسالميخ, استخالص ثعض انميم. 

 شزح ثعض األثيبد شزحًب أدثيًب مىبسجًب. 

 إعبدح طيبغخ ممطىعخ شعزيخ ؛مضمىخ أنفبظهب انزئيسخ. 

  ثني انسجت وانىتيجخانزثط. 

 

 



 

2 

 

 السعودية العربية اململكة

 والتعليم الرتبية وزارة
(280) 

 والتطوير التخطيط وكالة
 للتقويم العامة اإلدارة

 1432/1433لعام  املتوسطة للمرحلة( لغيت اخلالدة)ورشة حتليل حمتوى مقرر اللغة العربية 
 

 

 

 .تذوق انىض وومذي :انسؤال انثبين

  اوت اإلعجبة فيهبوثيبن جى, اختيبر تعجرياد تستحك اإلعجبة. 

 اإلشبرح إىل انفزوق ثني تعجرييه أحذمهب مه انىض. 

 تكىيه رأي حىل األنفبظ وادلعبين. 
 اوتمبء انتعجري اخليبيل وممبروتً ثبحلميمي. 

 استخزاج طىر مجبنيخ. 

 تأييذ أو رفض فكزح مع انتعهيم. 

  ممبروخ ثعض أفكبر األديت ثبألفكبر اخلبطخ. 

 ثيبن ادلىلف مه رأي األديت مع انتعهيم. 

 


