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حتت  التت وع   %80الكتتتا ي    ين تتب  حتتر   تتت ع ت   تت   تت  يشترط لنجاح الطالب ولكي يشتتترب الاتحتنتتا    -1
 كن   د ى(. 8/10)

النكائيتت  لاطالتتب  تتي   النتيجتت و كتت     الحتت     100ش دعجتت  كتت  حنكنتتا  ي حم اتحتنا  ل حتتن، ش هتتوكي وكتتتا ي -2
 .(2حنصا  النع ل ال سطي لالحتنا  الشوكي والكتا ي )حجن  كنا ح ح م  اى  

و ي  70/100كتتتتا ي الو  80/100النتتت  اىد تتتى ) الحتتت  الكحتتتر( النطاتتت ت لانجتتتاح  تتتي اتحتنتتتا  الشتتتوكي  -3
اكا  تتي عاسرًا وت  بتتر  لاعالحتت  التتتي  صتت       كتا ي( يع  -ه ي اتحتنا  )هوكي   ي   الح   نت الن  اىد ى  
 الشب اآلخر ح  اتحتنا .

اتحتنتتا      الحتنتتا  الشتتوكي ولتت م لالحتنتتا  الكتتتا ي ولعتت ش نتت م لاتحتنا تتاع  اتتى نتت ح،  اىصتت      جتتر   -4
 الكتا ي.قب  اتحتنا   دائنا      يجب الترك،ز  ايه ولجر الشوكي    اىساس الذي  

الراسب )الحبب   م  ن ،ب  حر  ال وام( يع،  ال وع  كاحا  ولطاب حنه  ن ،ب  حر  التت وام  تتي التت وع  الج نتت    -5
ت  و   رستت  تتال الش  حتتا حتت    تتب  حتتر  النتتت ع  اتته ن تتاد  اتحتنتتا  حتت  دوع   ختتر  التتتي ستت،ت  م تحتنا كتتا 

 .لذلك  اعضطر ات
و  جتته اىستتلا  لاطارتت  حتت  ختتالل  ستتتا  ح تتانر   ، عا ِّنتت  ح  يجري اتحتنا  الشوكي حتت  ختتالل لجنتت  ت   تت   تت    -6

 .لألستا  الذي   طى ال وع 
فيتته الطتتالت  تيجتت  وجتت د  د عتتًا لانتترذ التتذي قتت  ي تت   تتِّ   نتتتن  لجنتت  اتحتنتتا  الشتتوكي كتت   التتب  اتتى  -7

  ثناء احتنا كم. ي   ي ال ا    زحالئكم 
 

 مالحظة:
 ال وع  وت ي ب  نت  الطالب النتنك  ح  ال راء  الشك  ج، . ءي جر  احتنا  قب ل لاطالت قب    

 ح  لم يجتز احتنا  ال ب ل ي نال لا وع  التنك، ي  الخاص  الال راء  الحاين .
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 توزع عالمات االمتحان الشفهي لدورة تعليم القراءة السليمة على الشكل التالي:

 (  الحتتتتاع10(  الحتتتت  حتتتت  كتتتتتات  عاتتتتيم ال تتتتراء  الحتتتتاين    حتتتتم  اتتتتى ستتتتت   ستتتتلا  لكتتتت  ستتتت ال )60 وت: )
 الكاناع الصعر  التي  حتنكض  كاء الطالت.  الن،ث    ختاععس الالم الن غن (  )ح  دعس الحك   نلى د

 الحتتاع )ثالثتت   ستتلا  حتت  قبتت    الحتت  حتت  جتتزء  تتم    حتتم  اتتى  علعتت   ستتلا  لكتت  ستت ال  شتتر (40ثا يتتا: )
 - التتتي  ،كتتا حتتا يجتتب التنرتته  نتتهالن،تتث يكتت   حتت  اآليتتاع   -س ع  التنىش وس ال وا   الع  س ع  التنى  

 (وك  س ال عراع     سطرل  ح  النصنف

 م التصحيح لالمتحان الشفهي على الشكل التالي:ويكون سل  

 كنا ناي:  ي ناسب الطالب ي ك  س ال   ال راء  الحاين الكتات  عايم الخاص   ( عالمة  60)الالنحر  لات 
 .ح   الحاع الح ال  ه   عًا لخطله وصنح ح   ا اء  وحه يخحر  الحتا نر   ي  ال  خطأ الطالب و    -1
م ح لاطالب   عًا  إ  صنح الطالب ولك  العتت   نبيتته النعاتت ِّ ص  ي  وت يصن ِّ م الإهاع   عا ِّ ه الن  نر ِّ  ي  ال الخطأ ن   -2

 (  الحاع ح   الحاع الح ال.5يخحر )ه   إ   
  الحاع(. 10ه يخحر كاح   الح  الح ال )م  إ   عا ِّ الن   ه  ح الطالب خطأه وعد  صن ِّ ن  لم ي   -3

نعاحاتت  ال  ستتا ت تتنو   قة بالتشكيلتعل   األخطاء الم  عاحتت  الخاص  الاىسلا  ح  ال رآ  الكرلم      ( عالمة40)الالنحر  لات
 .(6/10 – 3/10 – 1/10)  ولك   ك   خحاعاع العالحاع  اى التر ،ب   عايم ال راء  الحاين سلا  ح  كتات  لأل

ن    تتف  تتي الطالب يناسب  اى اى كام التج ل يتت  الن ضتت    إ    أما بالنسبة لألخطاء المتعلقة بتجويد القرآن الكريم
ا  تتي  تتي  تتال التنرتته التتذا ي والتصتتنيح التا تتائيش  حتت    الطالتتب  ي  الحتت   ت يخحتترات  عايم ال تتراء  الحتتاين  ولن،تتث  كت

 تتي ش و  التت  التصتتنيح التا تتائي العتت   نبيتته النعاتتم الاةهتتاع  الصتت  ي   إ تته يخحتتر  الحتت  وا تت     تتف حتت   الحتت  الحتت ال
 ح   الحاع الح ال. ،  ال قيام النعام  تصنيح الخطأ  إ  الطالب يخحر  الحت

 ع  ي  و  الح ال ت يناسب  نه الطالب نت حر  وا   .تكر ِّ تج ل ي الن  حال ظ : الخطأ ال
 

  *  حر ب  ن  ذ الج ول النعتن  لتحج،   الحاع الطالت  ي الونص الشوكي و نا ذ ىسلاته.
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 توزيع العالمات على أسئلة االمتحان الكتابي:

  الح  لانناضراع النتعا    الال رآ  الكرلم.  (20)
(  الحتت  ل  ا تت  ال تتراء  65( لارستتم ال رآ تتي )15 الح  لطرل    عايم ال راء  الحاين   تت زع  اتتى الشتتك  التتتالي )  (80)

 .الحاين 
:  تتتم   تتتذ  ستتت ال الكتاالتتت  الطرل تتت  التشتتتك،  حتتت  اتحتنتتتا  الكتتتتا ي وقصتتتره  اتتتى اتحتنتتتا  الشتتتوكي لين تتتب حال ظتتت 

 ال رض النطا ت والوائ   النرج  .
 

 مراتب النجاح

(  الحتت  70الن  اىد ى النطا ت لنجتتاح الطالتتب ولنصتت له  اتتى هتتكاد   تتي دوع   رل تت   عاتتيم ال تتراء  الحتتاين   تت  )
 الطالت كنا ناي:دعج   جاح  ا  اتحتنا  الشوكي واتحتنا  الكتا ي ولك      نر لننص ِّ 

 (.80دو  )( نلى حا 70ح  )   ح ب ل
 (.90( نلى حا دو  )80ح  )   ج، 

 (.95( نلى حا دو  )90ح  )   ج،  ج اً 
 (.100( نلى حا دو  )95ح  )   حنتاز

 (.100لن   ص   اى )  دعج  الشر 
 
 
 
 


