
 

 

 

 

 

 

 

______اسم التّلميذ: ___________  

: _________________           الّصفّ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023_2022العام الدّراسي 

 

 
 تقويمها: الكفايات المطلوبة 

 (امقروءً  اما، نص  )يستمع ليفهم رسالة صوتية، نقاًشا _  تعبير شفوي: 

ا كتابي ا، يفهم نصوًصا مرسومة مصّورة، يفهم حوارات مكتوبة(  _ تعبير كتابي: ) يفهم نص 

 _ اإلصغاء: ) يصغي بشكل جيّد ليكتب ما فهمه، يعيد سرد نّص مسموع(

 ختبار في اللّغة العربيّةإ

 "الحلقة األولى"ختام 

 



 

 

 

 

 

 

 

 يتناول هذا النّّص تقويم كفايات التّلميذ في المجاالت الّسابقة الذّكر:

تسعى هذه التّمارين إلى قياس قدرات التّلميذ ومدى استيعابه لمواضيع عديدة مرتبطة بتجارب الحياة، وتمّكننا من 

 معرفة مكتسبات التّلميذ الّسابقة، ومن تحديد الثّغرات الّتي وقع فيها من أجل التّغلب عليها.  

 

 

 

 

 :األهداف

   ها.مية لمتعلّ العربيّ  اللّغة اقد في تعليمفكير النّ تكريس مبدأ التّ  -

 .ةالعربيّ  اللّغة مياد لدى متعلّ تطوير مهارة االتصال بلغة الضّ  -

 .بيعيةالطّ  غات  اللّ  في تعليم   العالمية   لمعايير  ل اقً اة وفالعربيّ اللّغة وضع معايير جديدة لتعليم  -

 ذات المعايير.ة إلى مصاف لغات العالم غة العربيّ وضع اختبار يرقى باللّ  -

 ها.ة من خالل تطبيق المواصفات العالمية عليغات العالميّ اد إلى معايير اللّ بلغة الضّ  قيالرّ  -

  بعدَ اإلجابة  عن أسئلة  النّّص الّذي اختير بناًء على مواضيع حياتية تهّم التّلميذ، ال سيما موضوع إعادة تدوير النّفايات ألنّها
  :للمعلّممكُن ي ُمن ممارستها، عادةٌ إن اكتسبَها تمّكن

  .التلميذ ومكامن قوته نقاط ضعفاكتشاف  -
 لمهارات الّتي ينبغي تطويرها وتعميقهاا تحديد -

 .تحديد خّطة عمل سنويّة للمرحلة تهدف إلى تصحيح المسار العام وصوالً إلى سدّ الثّغرات -

 عن تقدّم مستوى التّلميذ أو تمكن هذه النّتائج اإلحصائية المدرسة من رسم صورة واضحة  -
 تراجعه.

عبر إكسابه األدوات التي يحتاج إليها التّلميذ من أجل بداية سليمةكيف؟           

اعدته في قبل التّلميذ لمسمنمعرفة دقيقة للكفايات المكتسبة 
بداية العام

لماذا؟

في بداية العام الّدراسي متى؟

:اختبار تقويم كفايات التّلميذ المكتسبة تعتمد على اإلجابة عن األسئلة اآلتية

تالميذ ختام الحلقة األولى من؟



 

 

 
 جدول التّقييم

 المجاالت الكفايات عناصُر التّقييم

 مكتسب

 غير متكسب_ مكتسب جزئيًا

 

 تعبير شفوي استخراج معلومات من صورة

وضع إشارة صح أمام الخانة  

 المناسبة

 فهم النّّص المقروء

 فهم النّّص المقروء اختيار اإلجابة المناسبة 

 المقروء فهم النّصّ  إكمال بما هو مناسب 

 فهم النّّص المقروء اإلجابة عن أسئلة ترتبط بالنّصّ  

 تعبير شفوي تأّمل الّرسوم واإلخبار عن قّصة 

 اإلصغاء اإلصغاء إلى كيفية كتابة كلمة 

اإلصغاء إلى نّص مسموع  

 واإلجابة عن األسئلة

 اإلصغاء

 في القواعد واإلمالء التّحويل من المذّكر إلى المؤنّث 

 في القواعد واإلمالء الفراغ بالحرف المناسبملء  

 في القواعد واإلمالء ملء الجدول باسم، فعل، حرف 

 في التّعبير الكتابي تأليف فقرة  

 في التّعبير الكتابي التّعبير عن رسٍم كتابي ا 

 

 

 مّدة االختبار: خمس عشرة دقيقة

 

 يارا وسالُل المطبخ  

، توّجهْت نحوَ استيقَظْت يارا ذات يوٍم وهي   ها: "  المطبخ ، وما إْن دخلْت حتّى صُ تشعُر بالعطش  مْت مما رأتهُ، فسألْت أمَّ د 

نا؟" سالٍل للنّفايات   ثالثُ  لماذا يوجدُ   في مطبخ 

 نظرت  األمُّ إلى ابنت ها والبسمةُ تعلو وجَهها: "منذُ اليوم، سنفرُز النّفايات في منزل نا"...

 _ وما معنى ذلَك؟

، ألمُّ بلطافٍة: "فرُز النّفايات  عمليةٌ مهّمةٌ، علينا أن نمارَسها جميعًا، والمقصودُ بها أْن نضَع كلَّ صنٍف في سلّت ه المناسبة  ردّت  ا

." ، والثّالثةُ للّزجاج  والمعادن  ، والثّانيةُ للورق  ومشتقّات ه   فواحدة تخّصُص لفضالت  الّطعام 

ها بعًضا يا أّمي، بينما يُمكنُنا رميُها كل ها في سلٍة واحدةٍ._ ولماذا علينا أن نفصَل النّفايات   عن بعض 

ها مرةً أخرى ها، لكي يصاَر إلى استخدام  من دون أن  ،_ اسمعي يا ابنتي، إّن فرَز النّفايات  سيمّكنُنا الحقًا من إعادة  تدوير 

عملية صناعة ورٍق جديٍد من األوراق  المرمية   هلةت سنشترَي أوراقًا جديدة أو علبًا جديدةً أو زجاًجا جديدًا، فقد صار

 والمستعملة .



 

 

 _ ما أجمَل ما أسمعُهُ يا أّمي؟ والجميُل، الجميُل أنّنا سنصنُع طعاًما جديدًا.

_ ضحَكت  األمُّ بصوٍت واضحٍ قائلة: "ال، ال يمكنُنا إعادة صنع  طعاٍم جديٍد، بل هو يحّوُل إلى سماٍد يغذّي األتربةَ". هل 

 فهمت  المقصودَ؟!

الّتي  _ نعم يا أّمي، لقد فهمُت وأحببُت الفكرةَ كثيًرا، فهي ستفيدُ البيئةَ وتحميها، وتخفُّف من النّفايات  المنزلية  وعملية  إحراق ها

 تزعُجني كثيًرا.

 د. نورا مرعي

 

 :بالعودةٍ إلى الّصورة ، أستخرُج معلومات منها .1

  

 عن األسئلة  اآلتية : أنظُر إلى هذه الّصورة  وأجيبُ 

 ما لوُن الثّمار  على الّشجرة؟ 

________________________________________________________________________

__________ 

 هل تبدو الّشجرةُ سعيدةً؟ لماذا برأيَك؟ 

________________________________________________________________________

____________ 

 

: أضُع إشارةَ  .2  خطأ   صح                                                      في الخانة  المناسبة 

 

-    .  والدةُ يارا تهتمُّ بالبيئة 

-          .  وافقَْت يارا على فكرة  إعادة  التّدوير 

 إعادة  التّدوير لم تكْن مرغوبةَ في منزل  يارا.                فكرةُ  -

 

 في الخانة  المناسبة : اإلجابةَ الّصحيحةَ، ثّم أضُع إشارةَ  أختارُ  .3

 قّسَمْت والدةُ يارا الّسالَل إلى: -

  



 

 

 ثالٍث                        أربع                          اثنين      

 

 أكمُل ما يلي:  .4

 تخفُّف إعادةُ التّدوير  مشكلةَ  -

      

 البالستيكية   النّفايات                         العلب     

 

 تمنُع إعادةُ التّدوير من: -

 

 حرق  النّفايات                    صناعة  الّزجاج  الجديد  

 

5. :  أجيُب عن  األسئلة  اآلتية 

 المطبخ ؟ما الّذي أثاَر يارا عندما دخلت إلى  -

_____________________________________________________________________

___________ 

؟ -  ماذا قالْت والدتُها ليارا حين سألتها عن فكرة إعادة تصنيع الّطعام  الجديد 

_____________________________________________________________________

___________ 

 

 :المستند بما يالئُمهُ أصُل  .6

 

 

 

                                                                                                                           سالل

 النّفايات          

      

 

 

 

 

                          

 

 

 

                                                                                                                           المطبخ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 الّصنوبر

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أتأّمُل الّرسوَم جيًّدا، ثَم أخبرنا قّصة نبيل في خمسة  أسطٍر على األقل .7

 

 



 

 

 
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________ 

 

 

 

 

 ثانيًا: في اإلصغاء 

 ها:الكلمةَ الّتي أسمعُ  أكتبُ  .1

 اآلن_ محيط _ بيت _ لون _ كلٌب_ سعيد _ جماٌل _هذا _ لكن

 



 

 

 :اإلجابةَ  وأكتبُ  مة  من قبل المعلّ  النّّص المقروء  أستمُع إلى  .2

، سافرْت مع أّمها ليلى إلى دبي لتلتحَق بأبيها الّذي يعمُل 2010تشرين األول  2نورا فتاةٌ لبنانيةٌ ولدْت في صوَر، في 

 في الخارج . من هوايات ها القراءةُ والكتابةُ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا: في القواعد واإلمالءثالثً 

 

: أحّوُل من المذّكر   .1  إلى المؤنّث 

 _______________رأيت سامي في الّسوق. 

 ذهب صديقي إلى بيت جاره. _____________

 

: أَ _ أُ _إ    .2 َن اأْلَْحُرف  اآْلت يَة  َل اْلَكل َمة  م  ُب أَوَّ  أَْمألُ اْلفراَغ ب ما يُنَاس 

 ْلهاٌم.----ْنساٌن _ ----ْنَت _ ----نا _ ----ْبَرةٌ _ ----ْمالٌء _ ----ٌب _ ----مٌّ _ ----ٌخ _ ----ْخٌت _ ----ْرنٌَب _ ----

 

 

 أقرأُ الجملةَ وأمألُ الجدوَل بما يُناسُب: .3

 

. اشترْت مَن البائع  قميًصا وبنطااًل.  َخرَجْت ديما إلى الّسوق 

 

 حرف فعل اسم

   

 __________________   اسم الفتاة: 

 __________________      اسم األّم:

 __________________       الجنسية:

 ____________مكان الوالدة: ______

 ________________تاريخ الوالدة: __

 __________________     الهوايات: 



 

 

   

 

 

 رابعًا: في التّعبير الكتابيّ 

 

 أتأّمل الّصورةَ جيًّدا، وألتزُم بما هو مطلوب منّي: .1

 
 

صديقك سامي يرمي النّفايات على األرض  ما يُزعجَك كثيًرا. أكتُب فقرةً من حوالي أربعة أسطر تقنُع رفيقَك فيها عن  .1

 التّوقّف  عن هذه العادة  الّسيئة.

 

 عبارات اآلتية:استعن بال 

     _______________________________________________ 

     _______________________________________________ 

     _______________________________________________ 

     _______________________________________________ 

 :سلم تقييم للفقرة المؤلّفة 

 

 التّقدير المعايير الّرقم

  5 4 3 2 1 نوعية األفكار المستخدمة 1

 5 4 3 2 1 تنظيم الجمل  2

 5 4 3 2 1 صلة األفكار بالموضوع 3

 5 4 3 2 1 أسلوب الكتابة 4

 5 4 3 2 1 التّوظيف القواعدي 5

 5 4 3 2 1 عالمات التّرقيم 6

 5 4 3 2 1 التّوظيف اإلمالئي 7

 5 4 3 2 1 والوضوحالتّرتيب  8

 

، وأعبُّر عن الّرسم  بفقرٍة من أربع  جمٍل: .2  أنظُر إلى الّصورة  اآلتية 

لم يتصّرف بطريقة  سامي  

مناسبة _ كم يزعجني رمي 

النّفايات على األرض! _ عليك 

 أن تتوقّف عن هذه العادة الّسيئة



 

 

 
  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________ 


