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 اللغة العربيةلمادة  والكتابة االستماع تيمهار ختبار موجهات ا
 

 : اختبار الكتابة:أوالا 

  اآلتي:  حسبمن امتحان نهاية الفصل ويوزع وزنه  االكتابة جزء  يعد اختبار 
 الوزن الصف

 %20 من الثاني إلى الخامس
 %30 من السادس إلى الثاني عشر 

 

  ضمن الورقة االختبارية في نهاية الفصلتقّيم مهارة الكتابة للصف األول.  
  ونهاية (3و 2)األول والثاني والثالث( للصفين ) في الفصول الدراسية امركزي   الكتابة اختبارينّفذ ،

 .12إلى 4األول والثالث للصفوف من  ينالفصل
  الموضحة في الجدول أدناه: وفق البرمجة الزمنية  كتابةال اختباريعقد 

 اختبار الكتابة لمادة اللغة العربيةجدول تطبيق 

التاريخاليوم و  
 األحد

11/11/2018  
 االثنين

12/11/2018  
 الثالثاء

13/11/2018  
 األربعاء

14/11/2018  

 زمن التطبيق 
صباحاً  11إلى  10

   
 

 نخبة( – )عام 8 3 2 5

 –متقدم  –)عام  9

 تخصصي( –نخبة 
 ومتقدم( عام)  12 نخبة( – )عام 7 نخبة( – )عام 6

4 
 -متقدم  – )عام 10

 تخصصي( –نخبة 
  ومتقدم(عام ) 11

 

 يختار الطالب أحدهما  ؛عبارة عن سؤال واحد يتضمن موضوعين 12 - 4للصفوف من  كتابةال اختبار
 للكتابة فيه.

  وهو عبارة عن في نفس يوم تطبيق االمتحان ، ملف االختبار عن طريق نظام المنهلمدرسة التستلم 
  األسئلة ورقة -
 . األسئلةضمن ورقة  سّلم التّقدير -

  ملف االختبارفي  سّلم التّقدير المرفقاختبار الكتابة وفق  بتقديريلتزم المعلم. 
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 اختبار االستماع: ثانياا 

  .الصف األول األساسي ليس له اختبار استماع 
  ونهاية (3و 2والثالث للصفين )الفصول الدراسية األول والثاني نهاية  امركزي  االستماع  اختبارينّفذ ،

 .12إلى  4األول والثالث للصفوف من  ينالفصل
  المحددة في الجدول أدناه: االستماع وفق البرمجة الزمنية  اختباريعقد 

 جدول تطبيق اختبار االستماع لمادة اللغة العربية

 اليوم والتاريخ
 االثنين

19/11/2018 
 الثالثاء

20/11/2018 
 األربعاء

21/11/2018 

 زمن التطبيق
حصة درسية تبدأ 

 من الساعة  
صباحاً  10  

5 2 3 

 –نخبة  –متقدم  –)عام  9

 تخصصي(
 ومتقدم(عام ) 11 نخبة( – )عام 6

4 
10 

 –نخبة  -متقدم  – )عام 
 تخصصي(

 ومتقدم( عام)  12

  نخبة( – )عام 8 نخبة( – )عام 7
 

  باالختبارر جهاز لتشغيل الملف السمعي الخاص توفّ االستماع  اختباريتطّلب. 
  فيتكّون ، 12إلى  4نص سردي واحد، أّما الصفوف من  من( 3و 2ين )االستماع للصف اختباريتكّون

 معلوماتي.والثاني سردي األول من نصين؛ 
  ملفات االختبار عن طريق نظام المنهل في ملف مضغوط صباح يوم تطبيق االختبارمدرسة التستلم 

 ، هي: ملفات ويتكون من أربعة
 االستماع دليل المعلم لتطبيق اختبار .1
 ألسئلةكتّيب ا .2
 الصوتيف التسجيل مل .3
 دليل التصحيح .4

  قها بدقة.ويطبّ  ختباراالتنفيذ قبل )التعليمات(  المعلميقرأ 
   مكتوب ا أو مشاهد ا.على الطلبة  ص  الن   رض  ع   ع  ن  م  ي 
   بعد االنتهاء من تنفيذ االختبار.لتقدير درجات الطلبة  دليل التصحيحيستخدم المعلم 

 

 مع تمنياتنا بالتوفيق


