
 

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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 اململكة العربية السعودية

 الرتبية والتعليم وزارة

(280) 
 وكالة التخطيط والتطوير

 اإلدارة العامة للتقويم

 1432/1433املتوشطة لعام  للمرحلة( لغيت ارتالدة)ورشة حتليل حمتوى مكرر اللغة العربية 

 
 املتوشط الثانيللصف ( لغيت ارتالدة ) يف مكرر اللغة العربية  مواصفات االختبار التحميعي

 تكهيات األوىل الوحدة 

 (قصة خيالية)التواصل الكتابي املكوى

 الدرجة اهلدف املراد قياشٌ يف الفكرة االختبارية الفكرة

   االلتسام بعهاصر الكصة الفهية 

 مراعاة التدرج يف األحداث 

1 

 1 ترابط ادتمل وشالمة األشلوب- 

 1 االعتماد على ابتكار األحداث وختيلًا أو تطوريا مو الواقع- 

 1 مراعاة قواعد الكتابة وعالمات الرتقيم و  اللغة - 

 4الدرجة املخصصة

 .تفادًيا لإلمياء باإلجابة . يراعى عهد وضع األشئلة أى ُتغطي مجيع اذتاالت املدرشية مع الفهية يف ذلك 

 نوادر وقيم ( الثانية)الوحدة

 (حتويل الهص مو شردي إىل حواري)التواصل الكتابي  املكوى

 الدرجة اهلدف املراد قياشٌ يف الفكرة االختبارية الفكرة

 1 ترتيا مهطكيا واشتخدام الروابط بين ادتمل واألفكارترتيب اذتوار  أ

 1 (االشتهكار–االشتفًام )اشتخدام أشاليب لغوية مهاشبة  ب

 1 صخة اللغة ج

 1 مراعاة قواعد الكتابة وعالمات الرتقيم د

 درجـات أربعالدرجة املخصصة
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 1432/1433املتوشطة لعام  للمرحلة( لغيت ارتالدة)ورشة حتليل حمتوى مكرر اللغة العربية 

 
 

 (أعالم شابكوى) الثالثةالوحدة 

 (نص حواري إىل نص شردي حتويل)التواصل الكتابي  املكوى

 الدرجة اهلدف املراد قياشٌ يف الفكرة االختبارية الفكرة

 1 اعادة الصياغة بأشلوب صخيح مع مراعاة الربط بني األفكار 

 1 احملافظة على املضموى األصلي واشتيفاء املعاني الثانوية 

 1 صخة اللغة  

 1 مراعاة قواعد الكتابة وعالمات الرتقيم  

الدرجة 
 املخصصة

 درجـات أربع

 


