
 

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 مرحلة ابتدائية اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/30                   

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

                  https://almanahj.com/sa/30arabic                   

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

  

                  https://www.almanahj.com/sa/30arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ مرحلة ابتدائية اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade30                   

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 ػة العسبيةإعداد قسه اللُّومجع 

 املنلكة العسبية السعودية
 الطائفإدازة التعليه مبخافظة 

 بيات()بيني/الصؤوٌ التعلينية 
 إدازة اإلشساف الرتبوي
 قسه اللػة العسبية

 تقويم لغتي الجميلة

 نهاية الفصل الدراسي 

 اختبار تحريري
(30) 

الوظيفة النحوية 
 والصنف اللغوي

8 

 الرسم الكتابي 
3 

 الظاهرة اإلمالئية 
4 

فهم المقروء 
 واألسلوب اللغوي 

6 

 األداء القرائي
 شفهي

4 

 فهم المسموع 
5 

 أعمال الفصل الدراسي

 اختبار تحريري نهاية الوحدة 
(10) 

الوظيفة النحوية 
 والصنف اللغوي

6 

 الرسم الكتابي
2 

 الظاهرة اإلمالئية 
3 

فهم المقروء 
 واألسلوب اللغوي 

5 

 فهم المسموع
4 

 (10) أدوات تقويم متنوعة 

 المشاركة والواجبات
4 

 االستظهار
2 

 
 

 المهمة األدائية
 
التواصل  

اللغوي 
 الشفهي

4 

التواصل 
اللغوي 
 الكتابي

5 

 القراءة 
 (األداء القرائي) 

5 

 

 ائيةيف املسحلة االبتد (لػيت ادتنيلةاللػة العسبية )ضوابط وتوجيَات تكويه مكسز 

 املعدلة التكويه الئخة وفل
 :التالي ى الصف السادس على اليخوة مً الصف السابع االبتدائي وحتـ ـ/توشع دزجات تكويه الطالب
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 ػة العسبيةإعداد قسه اللُّومجع 

 املنلكة العسبية السعودية
 الطائفإدازة التعليه مبخافظة 

 بيات()بيني/الصؤوٌ التعلينية 
 إدازة اإلشساف الرتبوي
 قسه اللػة العسبية

 توجيَات عامة
 اختباز ىَاية الفصل الدزاسي أعنال الفصل الدزاسي

 األداء الكسائيأوال/
يكصد بُ جودة الكساءة مع مساعاة توشيع الدزجة املخصصة على 

 اٍسة:معايري الكساءة ادت
  صخة الطبط(يى، الوقف  والوصل، متجيل املعالطالقة، )جودة الكساءة، 

 التدزيس خالل الفرتة التكوميية.وييفر أثياء 
 املَنة األدائيةثاىيا/

الصفَي والكتابي( وييفر ػوي جباىبيُ )صد بَا التواصل اللُّيك 
ة مستكلة خالل الفرتة تفسد لُ حصبصكل خمطط لُ حيح 

، على أٌ توشع الدزجة املخصصة لُ وفل معايري التكوميية
 ػوي املستَدف بالتكويه.الفً اللُّ وطبيعة
 االستظَاز واملصازكة والواجباتثالجا/

 و خالل اذتصص الدزاسية يف الفرتة التكوميية .ُتكوَّ 
 (حتسيسي) اختباز ىَاية الوحدة زابعا/

 .يف حصتني كخد أدىىييفر 
 .ضنً اختباز الفَه الكسائي األسلوب اللػويتكاس مَازة  ** ـ
ضنً اختباز  صف السابعاليف  اللػوي صيفالتكاس مَازة  ** ـ

 .الوظيفة اليخوية
صوص على ى املكسوءفَه املسنوع وفَه يبيى االختباز يف  ** ـ

مياسبة للنسحلة العنسية حجنا مستبطة مبجال الوحدة، خازجية 
 ومطنوىا .

لظاٍسة اإلمالئية ل ةالظاٍسة اإلمالئيختصص دزجة  **ـ 
ة على ارتطأ يف ـ/اس  الطالباملستَدفة يف الوحدة، وال يـ/حت
 وذلك مً خالل ىص إمالئي()  الظواٍس اإلمالئية غري املستَدفة.

يف األسبوع الري يسبل  األداء الكسائيفر تكويه يي /1
 .ة االختبازات ىَاية كل فصل دزاسيبداي

الوحدتني  لفصل الدزاسياختباز ىَاية ايصنل  /2
 بياءوفل مواصفات  فيُ وتبيى األسئلة ،املكسزتني

 االختباز ادتيد.
يف مستكلة دزجة  ويــــــلألسلوب اللػمل ختصص  /3

عً طسيل اختباز  مَازاتُ االختباز اليَائي وإمنا تكاس
 .ء و استيعابُ وتروقُفَه املكسو

على  املكسوءفَه املسنوع وفَه بيى االختباز يف ُي /4
مياسبة  مبجالي الوحدتني مستبطةجية  ىصوص خاز

 للنسحلة العنسية حجنا ومطنوىا.
اإلمالئية  واٍسللظ الظاٍسة اإلمالئيةختصص دزجة /5

ة ـ/حتاس  الطالب يـ/ ، واليف املكسزبالدزاسة  املستَدفة
 .على ارتطأ يف الظواٍس اإلمالئية غري املستَدفة

 )وذلك مً خالل ىص إمالئي أو أسئلة قاعدية/ تطبيكية أو ادتنع بييَنا(
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 ػة العسبيةإعداد قسه اللُّومجع 

 املنلكة العسبية السعودية
 الطائفإدازة التعليه مبخافظة 

 بيات()بيني/الصؤوٌ التعلينية 
 إدازة اإلشساف الرتبوي
 قسه اللػة العسبية

 (.. ..........)ػة العسبية )لػيت ادتنيلة( الفصل الدزاسي مكسز اللُّأمنوذج أسئلة اختباز         
 (.....................)للصف (  ...................الدوز )     

 ٍــ1441ٍــ  1440 الدزاسي عاولل   

    

 

الدرجة  المكون التعليمي
 الكلية

 المقدرة الدرجة
 الدرجة كتابة رقما

   4 )شفهي( األداء القرائي
 

   26 النهائير االختبا درجات مجموع

   30 المجموع الكلي

 

 الختم   .........................    .......................قائد/ة المدرسة   ....   ....................................معلم/ــة المادة    

 (وزمن االختبار وتاريخه عدد األوراق وعدد األسئلة :ةـ الطالبـ/ اختبارفي ورقة يُدون مالحظة )

 اسم الطالبـ/ـة
 

 رقم الجلوس
 

الدرجة    المكىن
 الكلية

الدرجة 
 رقما

 
 الدرجة كتابة

 
 ة/ـالمصحح
 ا/هوتوقيعه

 ة/ـالمراجغ
 هاه/وتىقيع

 ة/ـالمدقق
 هاه/وتىقيع

      5 سمىعفهم الم

      6 فهم المقروء

  4 الظاهرة اإلمالئية 
     

  3 الكتابي )الخط( الرسم
     

الىظيفة النحىية والصنف 
  8 اللغىي

     

      26 المجمىع


