
 م2021 القبول لاللتحاق مبدرسة اجلنيدامتحان 
  حمتوى أوراق األسئلة ودرجاهتا

 االمتحان لاللتحاق ابلصف الثالث الثانوي
 مواد اللغة العربية  املوضوعات

 الصرف النحو اللغة العربية
 لالتجم   .1
 املياه .2
 هيا حنتفل .3
 الوقاية خري من العالج .4
 املخدرات والعقاقري .5

 

 أفعال االستمرار .1
 أمساء اإلشارة .2
 األمساء املوصولة .3
 الضمائر املتصلة واملنفصلة .4
 كاد وأخواهتا .5

 اسم اآللة .1
 امسا الزمان واملكان .2
 ملزيدةتصريفات األفعال ا .3

 األمر –املضارع  -املاضي
  -اسم املفعول -اسم الفاعل 

 النهي –املصدر 

 
 حمتوى األوراق

 درجتها  تقسيماهتا  درجتها  تقسيماهتا
 تعبري إبداعي  القسم األول:

 كلمة(  100)على األقل 
 

 الفهم واالستعاب القسم الثاين: 
 سؤال و جواب -1
 استخراج أفكار رئيسة -2
 د( 3ضد) –د( 3مرادف) -3

 د(2مجع ) –د( 2)  مفرد
 ترمجة -4

 د(4) العربية إىل اإلجنليزية (أ
 د(4) اإلجنليزية إىل العربية (ب

02 
 
 
03 

10 
2 

10 
 
8 

 
 

 القواعد )النحو والصرف( القسم الثالث: 
 MCQاختيار إجابة متعددة  -1
 تكوين اجلمل -2
 حتويل اجلمل -3
 تصحيح الكلمات -4
 اإلعراابت -5
  التصريفات -6

 
 الشفوي :رابعالقسم ال
  قراءة النص -1
 وصف الصورة -2
 حمادثة -3
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 درجة 100درجة كاملة : 



 بسم هللا الرمحن الرحيم
 التعبريمعايري التقييم المتحان 

 
 ألولاالقسم 

 درجة( 20كتابة املقالة أو القصة ) 
 = )ض( املضمون  .1

 درجات( 8درجة كاملة : )

I. لتزام مبوضوع الكتابة وغايتها.ا 

II. .تطوير املضمون: تفصيل، مبىن مرك ب، عرض وجهات نظر خمتلفة، غىنى فكري ، إخل 

III. ملتلق ي: هل يشمل املضمون املعلومات املطلوبة للمتلق ي كي يفهم هدف الكاتب.مدى الوعي اب 

 الدرجات التقدير

 8-7 ممتاز

 6-5 جيد

 4-3 مقبول

 2-1 ضعيف



  = )ل( اللغة   .2

 درجات( 8)

I. .ثروة لغوي ة: غىن لغوي ودق ة يف املعىن 

II.  العدد،  اإلضافة، ،التأنيث والتذكريي ة )مبىن حنوي سليم، استخدام صحيح حلروف وكلمات الربط ومالءمة حنو

 إخل(.

III.  استخدام صحيح لعالمات الرتقيم )النقطة، عالمة االستفهام يف هناية مجلة، النقطتني قبل التفصيل، واملزدوجني

 لعرض اقتباس وإخل(.

IV. .إمالء صحيح 

V. .مستوايت لغوية تتالءم مع املهمة، واالمتناع عن اخللط بني املستوايت 

 جاتالدر  التقدير

 8-7 ممتاز

 6-5 جيد

 4-3 مقبول

 2-1 ضعيف

 

  



 

  = )ب( املبىن .3

 درجات( 4درجة كاملة : )

I. .مبىن وأسلوب لغوي يالئمان النوع الكتايب واملهمة 

II. .)مبىن منطقي: عالقة تسلسلي ة منطقية بني اجلمل، بني األفكار وبني األقسام املختلفة من النص )ترابط ومتاسك 

III. بني الفقرات وبني العنوان  و عرض: ترتيب الكتابة وتنظيمها على الصفحة من انحية الشكل )الفصل بني الكلمات

 والنص(.

 الدرجات التقدير

 4 ممتاز

 3 جيد

 2 مقبول

 1 ضعيف

 



 بسم هللا الرمحن الرحيم

 معايري التقييم لالمتحان الشفوي 
 

 لة.أنواع األسئ 3: يتكّون من  الرابعالقسم 

  قراءة النص  -1
 درجات 6درجة كاملة : 

 

 الدرجات التقدير القراءة اجلهرية

القراءة الفصيحة مراعاة 
 القواعد والنغمات

 6 -5 ممتاز

القراءة الواضحة مع بعض 
 األخطاء

 4-3 جيد

األخطاء املتكر رة مع الرتد د يف 
 القراءة

 2 مقبول

القراءة الضعيفة واألخطاء 
 الكثرية

 1 ضعيف

 



 :وصف الصورة -2
 درجات 7درجة كاملة : 

 
 الدرجات التقدير وصف الصورة

تفسري الصورة بذكر مالحظات 
 تفصيلية

 7 ممتاز

تفسري الصورة بذكر مالحظات 
 معقولة

 5-6 جيد

املفردات أساسية واجلملة 
 بسيطة

 4-3 مقبول

حيتاج إىل املساعدة واملفردات 
 حمدودة

 2-1 ضعيف

 
 
 
 
 
 

  



 
 ثةاحملاد -3

 درجات 7درجة كاملة : 
 

 الدرجات التقدير احملادثة
تطوير األفكار ابألسلوب 

 الواضح
 7 ممتاز

ذكر اخلربات الشخصية مع 
 اإلبداع القليل

 5-6 جيد

االعتماد على املخترب ملواصلة 
 احلديث

 4-3 مقبول

صعوبة التعبري رغم مساعدة 
 املخترب

 2-1 ضعيف

 
 

 


