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 2016/2017 بعالّساتحان نهاية العام للصف جدول مواصفات ام
  اللغة العربية  ادةالم

 7  الصف

  المنهاج
المعتمد على معايير التعلم الخاصة  المنهاج

 بمجلس أبو ظبي للتعليم

 
  دقيقة للكتابة 45 للقراءة ودقيقة  90  الزمن
 في عدد النصوص
   قصيرة قصة نص أدبي ـ  )9ـ7(عدد أبياته  شعري أدبي ـ نص   مقالأو تقنّي  أو إقناعيّ  معرفيّ  نصـ   3  القراءة

عدد الموضوعات 
 في الكتابة
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  تقرير -  مقال -
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  النص األول: المقال وعدد أسئلته: ستة.
 يس مهارات التفكير األساسية، ويق على أن يقيس أحد تلك األسئلة إحدى، ثالثة أسئلة من نوع االختيار من متعدد

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

 اآلخران مهارتين من مهارات التفكير العليا.السؤاالن 

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

 مهارات التفكير العليا. السؤاالن اآلخران مهارتين من

 .وثالثة أسئلة مفتوحة 

  :مالحظات عامة
  سؤاالن  ةالبالغو  ،للنحو سؤاالن): واإلمالء منها في المفاهيم اللغوية (النحو والبالغة خمسةوزعت األسئلة بحيث تكون ، 

 من الموضوعات الّتي درسها الطّالب. وسؤال في اإلمالء

   = أسئلة. 9مجموع أسئلة االختيار من متعدد 

  = أسئلة. 9مجموع األسئلة المفتوحة  
  = سؤاال. 18مجموع أسئلة االمتحان 

*** 

  مخرجات التعلم المستهدفة. مرفق
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  المتحانات الفصل الثالث ملادة اللغة العربية ّصّف الّسابعمخرجات ال
  القراءة

  
المستوى 
  الممنوح 

  Q  مخرجات التعلم 

N E 7RRV4 3ف  يستنبط معاني املفردات مستخدما سياق الجمل والفقرات والتوجه العام للنص  

NE 
N E D  

7RRC6    ر مباشر بالنص. اتعّلًق (تحليلية وتقويمية) تتعلق يجيب عن أسئلة  2ف مباشر وغ

NEDM  7RRC7    3ف الذهنية والرسومات بما يعكس فهمه للنص. طأو الخرائيوظف الجداول 

NED  7RRC8   .ر مباشر بالنص ًقا مباشًرا وغ  3ف  يولد املعاني والفكر من خالل إثارة أسئلة تتعلق تعلُّ

NEDM  7RRK7    ا لهدف الكتابة.يقّيم آليات اإلقناع ال استخدمها ا ومالءم  3ف الكاتب من حيث دّق

NEDM  7RRK8ي النصوص ال يقرؤها. ط(عالقات) ترابيوّضح  3ف   األفكار الرئيسة والثانوية 
N E 7RRL1    ي قصة قرأها  1ف .يتتبع السرد والوصف والحوار 

NEDM  7RRL8 ي ن شخصيات القصة، النص يشرح الصراعات املختلفة  ن املجتمع والطبيعة)..(ب  3ف وب
N E 

NEDM 
7RRL9  ي مستخلصا سماته ي سياقه االجتما   3ف  الفنية.يحلل نصا شعريا 

NEDM  7RRL11 ا ي تطوير الحبكة ف رهما  رة وتأث   3ف يحلل عالقة الزمان واملكان بفكرة القصة القص

N D EG7 7 .ا، ويوظفها توظيًفا صحيًحا   3ف (يحدد / يستخرج ) أشكاال من املفعول املطلق، ويعر

N  D 7EG9 3ف .يتعرف الحال املفردة، ويستخدمها استخداما صحيحا  

N D 
7EG15 ا كتابة ا، ويكت مزة متطرفة ، ويستنتج قاعد ية)  ي األفعال (املن ن  يحدد ألف االثن

 صحيحة.
  3ف

ND 7EF3.ي كتابته   3ف يحدد التشبيه املفصل، واملجمل، ويستنتج مفهومهما ، ويوظفهما 

ND EF4 7   ) 3ف  ).االستفهاميحدد املتعلم األغراض البالغية لألسلوب اإلنشائي  

N E D 7WWVC6    ا. تتعلق بقصيدةيجيب عن أسئلة   3ف  قرأها، ويحّلل فكرها مبديا رأيه ف

  الكتابة
ي ن وتفاصيل وأرقام وأمثلة تدعم  إقناعيةيكتب مقاالت      NEDM 7WWVC4 اإلبدا ى موقف واضح وبراه تحتوي ع

 ذلك املوقف.
  2ف

NEDM 7WWP3     ا للغرض.يكتب   2ف  مراعًيا خصائص الجنس األدبي ووضوح الفكر ومناسب

ا تفاصيل ومعلومات دقيقة    NEDM  7WWVC7 الوظيفي ى مشاهداتيكتب تقاريرا يضع ف  ومعارف حقيقية تستند إ
 أو متخيلة.

  3ف

NEDM 7WWP3  ا للغرض.يكتب   2ف  مراعًيا خصائص الجنس األدبي ووضوح الفكر ومناسب


