
 تركيز المواد في اللّغة العربيّة

 ابع:امتحان التّصنيف للطالب المتقّدمين للصف السّ 

 بالمواد التّاليّة: اإلحاطةيتوجب على الّطالب المتقّدمين المتحان اللّغة العربيّة 

 المعرفة اللّغويّة/ القواعد: .1
 *األفعال: ماٍض، مضارع ، أمر / تصريف الألفعال

لّسالم، المهموز، المعتل ) المثال ، االجوف الفعل: الصحيح، ا أنواع*

 والناقص(

 *اسناد األسماء والحروف الى الّضمائر

 * استعمال العدد مع المعدود: المفرد والمركب

 الجموع: جمع المذكر السالم، المؤنث السالم والتكسير أنواع* 

 جذر الفعل، صياغة أفعال بحسب األوزان الصرفيّة* الفعل المجرد والمزيد: 

 للفعل الثالثي

 *المعرفة والنكرة

 *الفاعل وانوعه: اسم ظاهر وضمير متصل

 *المفعول به وانواعه: اسم ظاهر وضمير متصل

 الخبر وأنواع*المبتدأ والخبر 

 *النعت والمنعوت وأوجه التّطابق

 

 فهم المقروء: .2
 القدرة على قراءة نص والتّمكن من:

 غير مصّرح فيها"فهم المعنى الخفي فيه " فهم عالقة منطقية  .1

 تحديد معلومات صريحة في النّص .2

 تنظيم معلومات صريحة في النص .3

 فهم األفكار المركزية .4

 فهم كلمات وعبارات باالعتماد على النص .5

 مقارنة ومقابلة معلومات .6

 

 التعبير الكتابّي/ االنشاء: .3
 القدرة على كتابة فقرة أو موضوع كامل

 التّركيز على اللغة، المبنى والمضمون

 تّمكن من تقسيم الموضوع الى فقراتال

 استخدام عالمات التّرقيم

 االمالء الّسليم: الهمزة بأنواعها، التاء المربوطة والمفتوحة ، والتنوين



 امتحان التّصنيف للطالب المتقّدمين للصف الثّامن:

 بالمواد التّاليّة: اإلحاطةيتوجب على الّطالب المتقّدمين المتحان اللّغة العربيّة 

 غوية/ القواعد:. المعرفة اللّ 1

 *الجملة المفيدة ومركباتها

 * األفعال: ماٍض، مضارع وأمر

 *الفاعل وأنواعه : اسم ظاهر، ضمير متصل، ضمير مستتر

 *المفعول به وأنواعه: اسم ظاهر، ضمير متصل

 *الفعل الالزم والمتعدي

 *الفعل المجرد والمزيد

 *الفعل الصحيح والمعتال وانواعهم

 ت والمنعوت*النع

 *العطف

 *الضمائر : ضمائر الرفع وضمائر النصب

 * حروف الجر واالسماء المجرورة

 *عالمات االعراب ) جمع المذكر السالم، المثنى ، جمع المؤنث السالم(

 *المبني والمعرب

 واالسماء الموصولة اإلشارة أسماء*

 *المبتدأ والخبر وأنواع الخبر

 

 فهم المقروء:.2

 لقدرة على قراءة نص والتّمكن من:ا

 فهم المعنى الخفي فيه " فهم عالقة منطقية غير مصّرح فيها".1

 تحديد معلومات صريحة في النّص.2

 تنظيم معلومات صريحة في النص.3

 فهم األفكار المركزية.4



 فهم كلمات وعبارات باالعتماد على النص.5

 مقارنة ومقابلة معلومات.6

 

 / االنشاء:.التعبير الكتابيّ 3

 القدرة على كتابة فقرة أو موضوع كامل

 التّركيز على اللغة، المبنى والمضمون

 التّمكن من تقسيم الموضوع الى فقرات

 استخدام عالمات التّرقيم

 االمالء الّسليم: الهمزة بأنواعها، التاء المربوطة والمفتوحة ، والتنوين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المتقّدمين للصف التّاسع:امتحان التّصنيف للطالب 

 بالمواد التّاليّة: اإلحاطةيتوجب على الّطالب المتقّدمين المتحان اللّغة العربيّة 

 قواعد: .1

 من مادة السابع:

 *الجملة المفيدة ومركباتها

 * األفعال: ماٍض، مضارع وأمر

 *الفاعل وأنواعه : اسم ظاهر، ضمير متصل، ضمير مستتر

 سم ظاهر، ضمير متصل *الفعل الالزم والمتعدي*المفعول به وأنواعه: ا

 *الفعل المجرد والمزيد

 *الفعل الصحيح والمعتل  وانواعهم

 *النعت والمنعوت

 *العطف

 *الضمائر : ضمائر الرفع وضمائر النصب

 * حروف الجر واالسماء المجرورة

 *عالمات االعراب ) جمع المذكر السالم، المثنى ، جمع المؤنث السالم(

 ي والمعرب*المبن

 واالسماء الموصولة اإلشارة أسماء*

 *المبتدأ والخبر وأنواع الخبر

 من مادة الثامن:

 اإلضافة*

 المزيدة: ثالثي ورباعي األفعال*

 *األوزان الصرفية للفعل الماضي

 *المصادر 

 *النواسخ ) كان وأخواتها واّن واخواتها(

 



 

 .فهم المقروء:2

 القدرة على قراءة نص والتّمكن من:

 فهم المعنى الخفي فيه " فهم عالقة منطقية غير مصّرح فيها".1

 تحديد معلومات صريحة في النّص.2

 تنظيم معلومات صريحة في النص.3

 فهم األفكار المركزية.4

 فهم كلمات وعبارات باالعتماد على النص.5

 مقارنة ومقابلة معلومات.6

 

 .التعبير الكتابّي/ االنشاء:3

 رة أو موضوع كاملالقدرة على كتابة فق

 التّركيز على اللغة، المبنى والمضمون

 التّمكن من تقسيم الموضوع الى فقرات

 استخدام عالمات التّرقيم

 .االمالء الّسليم: الهمزة بأنواعها، التاء المربوطة والمفتوحة ، والتنوين

 

 

 

 

 



 اللغة العربية : المادة المطلوبة المتحان التصنيف للطالب المسجلين للصف العاشر

 بالنجاح

 المواد المطلوبة:

 االسم المقصور، المنقوص والممدود (أ
 

 أنواع الفعل:  (ب

 الفعل الثاّلثي والّرباعي. .1

 الفعل التّاّم والنّاقص. .2

 الفعل الّصحيح والمعتّل. .3

 الفعل المجّرد والمزيد. .4

 الفعل الجامد والمتصّرف. .5

 الفعل الاّلزم والمتعّدي. .6
 

ّصحيح الّسالم والّصحيح المضعّف إلى إسناد الفعل ال (ت

  .ضمائر الّرفع

 الفعل المضارع المرفوع المنصوب المجزوم والمبني. (ث
 بناء الماضي واألمر.      

ضمير مستتر ومصدر  -متّصل ضمير -الفاعل )اسم ظاهر (ج

 مؤّول(+ الفاعل اسم مبنّي.

 -منفصلضمير  -ضمير متّصل -المفعول به )اسم ظاهر  (ح

 قولة القول(+ المفعول به اسم مبنّي.م -مصدر مؤّول

 -النّعت والمنعوت –التّوكيد ) اللفظي فقط(  -التّوابع: العطف  (خ

 البدل )المطابق والتفصيل فقط(.

 الجملة االسميّة )  إعراب المبتدأ والخبر(+ أنواع الخبر. (د

  


