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  2016/2017 العاشرتحان نهاية العام للصف جدول مواصفات ام

 
  اللغة العربية  ادةامل

 10  الصف

 ADEC جملس أبو ظيب للتعليم  املنهاج

 
  دقيقة للكتابة 45 للقراءة ودقيقة  90  الزمن
يف  عدد النصوص
  3  القراءة

   مقالأو تقّين  أو إقناعيّ  معريفّ  نص
  

  )9ـ7(عدد أبياته  شعري أديب ـ نص
  

   قصرية قصة نص أديب ـ

عدد املوضوعات 
 يف الكتابة
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  النص األول: املقال وعدد أسئلته: ستة.
 على أن يقيس أحد تلك األسئلة إحدى مهارات التفكري األساسية، ويقيس ، ثالثة أسئلة من نوع االختيار من متعدد

  السؤاالن اآلخران مهارتني من مهارات التفكري العليا.
 .وثالثة أسئلة مفتوحة  
  وعدد أسئلته: ستة. الشعرالنص الثاين: 
  ثالثة أسئلة من نوع االختيار من متعدد، على أن يقيس أحد تلك األسئلة إحدى مهارات التفكري األساسية، ويقيس

 العليا.السؤاالن اآلخران مهارتني من مهارات التفكري 

 .وثالثة أسئلة مفتوحة  
  وعدد أسئلتها: ستة. القصة القصريةالنص الثالث: 
  ثالثة أسئلة من نوع االختيار من متعدد، على أن يقيس أحد تلك األسئلة إحدى مهارات التفكري األساسية، ويقيس

 السؤاالن اآلخران مهارتني من مهارات التفكري العليا.

 .وثالثة أسئلة مفتوحة 

  :مالحظات عامة
  وسؤال يف لبالغةايف  نوسؤاال ،للنحو سؤاالن): والعروضوزعت األسئلة حبيث تكون مخسة منها يف املفاهيم اللغوية (النحو والبالغة ،

 من املوضوعات اّليت درسها الطّالب. العروض

   = أسئلة. 9جمموع أسئلة االختيار من متعدد 

  = أسئلة. 9جمموع األسئلة املفتوحة  
  = سؤاال. 18جمموع أسئلة االمتحان 
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الدرجة   القراءة 
   املمنوحة

  Q  مخرجات التعلم

3 – 3 - 1  RRV5 10-ي النصوص. يحدد ا اإليحائية   3ف الكلمات والعبارات املوحية موضًحا دالل

6 10RRV6 ي سياقات ي النصوص، ويوظفها    3ف جديدة.يحدد املصاحبات اللغوية 

3  RRC1 10-ي النص. يستنبط   1ف  الفكرة املحورية والفكر الرئيسة 
5 - 3 RRC4 10  يتحقق من مدى فهمه للنص املقروء بالتقييم الذاتي( تدوين امللحوظات، طرح التساؤالت واإلجابة

ا)   ع
  2ف 

4 RRC5 10-3ف  ي النص املقروء. واالستنتاج والتساؤل  مهارات التنبؤ  يوّظف  
3 RRL910 ي ي سياقه التاري ي.يحلل نصا شعريا من العصر األموي أو اإلسالمي    3ف  واالجتما
6 10RRL6 ركان بموضوع واحد من حيث الفكر ن من الشعر العمودي تش ن قصيدت   2ف واألسلوب، يقارن ب

2 – 5 - 6    10RRL8.محدًدا عناصرها وخصائصها الفنية ، رة من الخيال العلم   2ف  يحلل قصًصا قص

4  EG7 10 ي  يتعرف   3ف .مواقف مختلفةأسلوب اإلغراء والتحذير، ويعربه، ويوظفه 

2 EG8  10 3ف ويثنيه، ويجمعه، منشئا جمال تتضمنه املقصور،يتعرف  
6  EF3 10  ن أنواع املحسنات   2ف  (الطباق واملقابلة)، ويوضح القيمة الجمالية لها، ويوظفها.البديعية يم ب
4    10EF5   .ي لهما، ويوظفهما ن واالقتباس، والغرض البال   3ف  يحدد مواضع التضم
4 10EF9 .ر السليمة ويزن أبياتا منه   3ف يتعرف تفعيالت بحر الرجز، السليمة وغ
  الكتابة

ي قضية ما، مراعيا تنظيم عناصر   WVC6   10  10 الوظيفي ًرا عن وجهة نظره وآرائه    3ف  املقال.يكتب مقااًل مع

10WWP2.ي اإلنتاج الكتابي   1ف   يكتب مراعًيا خصائص الجنس األدبي مظهًرا عمًقا وبراعًة 

ي ى مشاهدات ومعارف.10WVC5  20 اإلبدا   2ف يكتب تقارير معلوماتية تستند إ

10WWP2 ي اإلنتاج الكتابي.يكتب   1ف   مراعًيا خصائص الجنس األدبي مظهًرا عمًقا وبراعًة 


