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 دولة إسرائيل 

 وزارة التربية والتعليم
 

 مكتب نائب املدير العام  

 قسم كبير للتربية والتعليم في املجتمع العربي  
ة   السكرتاريا التربوي 

غات
 
 قسم الل

ة  غة العربي 
 
  تفتيش الل
 

 والتّعبي   الفهم   يف تنفيذيّة   همّمة  

  واإلجاابت   صحيح  دليُل الت   

 َنصٌّ أدبٌّ : الفصُل األو لُ 

 الهمُّ الكبير  

رقم 

ؤال  الس 

عد الفهم  العالمة حسب مستويات األداء/ ب 

رميز
 
 توجيهات الت

مدى 

رميز
 
 الت

تفسير، دمج  -3 1

وتطبيق األفكار 

 واملعلومات

لميذ2 ِّ
 .جديد   عزَم على شراءِّ بنطال   := اإلجابة تشمل كتابة الت 

 راتبه كان يصرف في  
ُل ذلك ألن  ، َوفي وفاءِّ كاَن يؤج  جرةِّ البيتِّ

ُ
أ

، في شراءِّ بعضِّ الحوائجِّ لألوالدِّ واألم   عامِّ
َّ
، َوفي تأمينِّ الط يونِّ

 الدُّ

لميذ إحدى اإلجابتْين أعاله.1 ِّ
 = إذا ذكر الت 

ة.0  = كل  إجابة غير منطقي 

(0 - 2) 

 -املعرفة اللغوية 2

 داللة األلفاظ

حيحة: )1  .يفشل( 3= اإلجابة الصَّ

 أخرى.= كل  إجابة 0

(0 ،1) 

تفسير، دمج  -3 3

وتطبيق األفكار 

 واملعلومات

 :التشبيه= اإلجابة تشمل ذكر 5

اتُب كامللحِّ    التشبيه: أركان، وتفصيل يذوَب الرَّ

ه: الراتب  املشب 

ه به: امللح  املشب 

 أداة التشبيه: الكاف

 وجه الشبه: الذوبان

لميذ= 4 -1 بعض  التشبيه دون ذكر أركان التشبيه، أو ذكر ذكر الت 

 البنود الخمسة السابقة دون ذكر باقي املطلوب. 

 = كل  إجابة أخرى.0

(0- 5) 
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فهم املعنى -1 4

 الصريح

سبب ارتداء سعيد للمعطف في فصل الربيع، وهو  التلميذ كتب= 2

ه.  في قفا بنطالِّ
َ
 املهترئة

َ
ُر البقعة

ُ
ه طويٌل َيْست

 
 أن

ة مثل: يستر البقعة في بنطاله1  = كتابة إجابة جزئي 

 = كل  إجابة أخرى.0

(0 - 2) 

فهم املعنى  -2 5

 / الخفي 

 استنتاج

حيحة: )2 سبة مرتفعة ( األسعاَر 1= اإلجابة الصَّ
 
 سعيد.. لظروف بالن

 = كل  إجابة أخرى.0

(0 ،2) 

فهم املعنى  -2 6

 / الخفي 

 استنتاج

حيحة: )2 . شعَر ( 4= اإلجابة الص   بارتياح 

 = كل  إجابة أخرى.0

(0 ،2) 

فهم املعنى -1 7

 الصريح

نَّ  : اكتشفالتلميذكتب = 2
َ
سعيد في طريقِّ عودتهِّ للبيت أ

ربعيَن 
َ
عطاُه أ

َ
ُه أ نَّ ، وأِّ ِّ املالبسِّ وقعِّ في الغلطِّ

اَب في محل 
َّ
َدَم الش

ْ
ْسَتخ

ُ
امل

. هِّ سابِّ  َعْن حِّ
ً
 زائدة

ً
 ليرة

ة، مثل: = 1 َدَم كتب التلميذ إجابة جزئي 
ْ
ْسَتخ

ُ
اكتشف سعيٌد أن  امل

. ِّ املالبسِّ وقعِّ في الغلطِّ
اَب في محل 

َّ
 الش

 كل  إجابة غير صحيحة.= 0

(0 - 2) 

فهم املعنى  -2 8

 / الخفي 

 استنتاج

د التلميذ= 1 جميٌل،  لوُن البنطال :"هذااملقصود باسم اإلشارة " حد 

 وُهَو عريٌض عنَد الحذاءِّ 

 = كل  إجابة أخرى.0

(0 ،1) 

تفسير، دمج  -3 9

وتطبيق األفكار 

 واملعلومات

 أ. 

  اإلجابة الصحيحة تشمل= 3
 
لم يعمل سعيد بهما؟  نفي العمل: كال

، كأن يكتب حول النصيحة األولى من النص   ينبدليل هدعم إجابتوي

  مثال:

، الكَتفى  .أ  
يًما في َمكتب  َرسمي  ْن َسعيد )أفندي( ُمقِّ

ُ
ْم َيك

َ
ْو ل

َ
َول

َن السُّ  يق  مِّ نطال  َعتِّ بِّ َر بِّ
َ
ِّ َمكان  آخ

ْن أي  ، أْو مِّ  ، وقِّ

هِّ الجديدِّ .. أو  .بنطالِّ

  .ب
ُّ
، )وُهَو َيُحث ْن جديد  ارعِّ مِّ

َّ
لى الش وانطلَق سعيد )أفندي( إِّ

  ... ْحَو املخزنِّ
َ
طاُه( ن

ُ
 خ

 من النص  تعليل منطقي  أي  أو كتابة 

، ابة دليل واحد فقطنفي عمل سعيد بنصيحتي زوجته، وكت= 2

 دليلين دون تحديد موقف سعيد من نصيحتي زوجته وكتابة

= نفي عمل سعيد بنصيحتي زوجته، وكتابة دليل واحد فقط، أو 1

 كتابة دليلين دون تحديد موقف سعيد من نصيحتي زوجته

(0- 5) 
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ة، أو ال تشمل املطلوب كل  = 0  .إجابة غير منطقي 

 ب.

،  ذكر= 2  جملة من وكتابة صفة واحدة للزوجة من خالل النص 

ت. ، مثلتدعم هذه الصفة النص    عدم األمانة، الطمع، ضمير مي 

 ذكر الصفة والجملة الداعمة.= كل  إجابة ال تشمل 0

 -املعرفة اللغوية 10

 داللة األلفاظ

حيحة= اإلجابة 2 َع" في جملة   تشمل كتابة الص 
َ
تحمل  الفعل "َدف

ا ورد ختلًف معًنى ُم  مثل: دفع املشتري للبائع ثمن ما  .في النص  ا عم 

دفع هللا البالء عن  /صديقه فأسقطه أرضا اشتراه/ دفع سعيٌد 

 الناس...

 = كل  إجابة أخرى.0

(0 ،2) 

تفسير، دمج  -3 11

وتطبيق األفكار 

 واملعلومات

حيحة: يكتب التلميذ= 2 اسِّ  اإلجابة الص  املقارنة بيَن أسلوب حياة النَّ

ر ه 60 -58)األسطر  في املاض ي وأسلوب حياتهم في الحاضِّ ( بلغتِّ

ة.  الخاص 

 إجابة أخرى. = كل  0

(0 ،2) 

تفسير، دمج  -3 12

وتطبيق األفكار 

 واملعلومات

حيحة: 2  حوار وجود= اإلجابة الص 

 غير صحيحة = كل  إجابة0

(0 ،2) 

فهم املعنى  -2 13

 / الخفي 

 استنتاج

ْرَجَع  ،نعْم  (1) :اإلجابة الصحيحة= 2
َ
املاَل.  وكتابة الجملة  سعيٌد  أ

 األخيرة:

طاُه(  
ُ
 خ

ُّ
، )وُهَو َيُحث ْن جديد  ارعِّ مِّ

َّ
لى الش وانطلَق سعيد )أفندي( إِّ

  ... ْحَو املخزنِّ
َ
 ن

ة: ت1 أو كتابة الجملة  شمل اختيار اإلجابة الصحيحة،= إجابة جزئي 

 اختيار اإلجابة الصحيحة    األخيرة، دون 

 = كل  إجابة أخرى.0

(0 - 2) 

ِّ جملة  نوَعها: واقعة/= يكتب الطالب 2 تقييم -4 14
 .رأي بجانبِّ كل 

تاُء. ، أ. انتهى فصُل الخريفِّ وجاءَ 
 
 واقعةالش

ْن هذه   رأي  الحرارة!ب. آه  مِّ

 = يكتب إجابة صحيحة واحدة1

 كل  إجابة أخرى.= 0
 

(0 - 2) 

فهم املعنى  -2 15

 / الخفي 

 استنتاج

حيحة:2   يجب( 2) = اإلجابة الص 
ُ
ْت  مهما األمانةِّ  على الحفاظ

َ
 كان

 
ُ
. ظروف  اإلنسانِّ

 أخرى = كل  إجابة 0

(0 ،2) 
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 -املعرفة اللغوية 16

 الصرف

حيحة: )2  ( تفاعل3= اإلجابة الص 

 أخرى = كل  إجابة 0

(0 ،2) 

 -املعرفة اللغوية 17

 النحو

حيحة: )2  ( مفعول فيه.4= اإلجابة الص 

 أخرى = كل  إجابة 0

(0 ،2) 
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 الثّاين: َنصٌّ وظيفيٌّ  الفصلُ 

 الجراد

رقم 

 السؤال

هم
َ
عد الف  العالمة حسب مستويات األداء/ ب 

رميز
 
 توجيهات الت

مدى 

 الترميز

فهم املعنى  -2 18

/ استنتاج  الخفي 

 يلحَق  غزوهالجراد باألمن الغذائي  في أن   يرتأثاإلجابة تشمل تحديد = 2

 . للبشر الغذائي   األمن فيزعزعَ  واليابس، باألخضر والفناء األذى

ة= 1  إجابة جزئي 

 = أي  إجابة أخرى.0

(0 ،1 ،2) 

فهم املعنى  -2 19

/ استنتاج  الخفي 

حيحة: )2  ( قريب الحدوث.2= اإلجابة الص 

 إجابة غير صحيحة= كل  0

(0 ،2) 

فهم املعنى -1 20

 الصريح

ة أنواع الحشرات مستقيمة كتابة = 2 زان الجراد عن بقي  صفتين تمي 

 األجنحة:

ه .أ
 
ر أن ه يغي 

َ
 بعيدة. مسافات إلى وهجرته وعاداته سلوك

ة مناطَق  له أن    .ب   .والهجوم للغزو  ومناطق للتكاثر خاص 

 مما سبق صفة واحدة= ذكر 1

 إجابة أخرى = أي  0

(0 ،1 ،2) 

فهم املعنى -1 21

 الصريح

ة:= كتابة 2 غوي  ة الر   وظيفتين للماد 

  .أ
 
ها حين َتجف ن  أن  ، تكو 

ً
ادة   سد 

َ
 .البيض رطوبة لتحفظ

ين. األعداء من واالفتراس واألمراض البرد من تحمي البيض .ب    الطبيعي 

 فة واحدة مما سبقوظي= ذكر 1

 = أي  إجابة أخرى 0

(0- 2) 

تفسير، دمج  -3 22

وتطبيق األفكار 

 واملعلومات

 :(من اليمين إلى اليسارتشمل ملء الرسم التوضيحي  بما يلي)جابة اإل = 6

  : )البيضة(ىلاألو  الخانة

  البيُض  : يفقُس ةالثاني الخانة

 شهرين إلى شهر خاللالخانة الثالثة: 

ُر  ات الخانة الرابعة: تتطو    باالنسالخ الحوري 

 شهرين إلى شهر خاللالخانة الخامسة: 

 .الحشرة تبلُغ الخانة األخيرة: 

ا ورد أعاله 5 -1  = درجة واحدة لكل  إجابة صحيحة مم 

 .أخرى = أي  إجابة 0

(0 ،6) 

لهاواحدة ي طريقة اختياراإلجابة تشمل = 2 تقييم -4 23  (2 -0)التلميذ للقضاء على أوبئة  فض 
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 الجراد، وكتابة سبب تفضيله لهذه الطريقة

ة تشمل اختيار إجابة= كتابة 1 طريقة دون تعليل سبب اختياره، أو  جزئي 

 كتابة سبب تفضيله للطريقة دون صياغتها بشكل واضح

 = أي  إجابة أخرى 0

فهم املعنى  -2 24

/ استنتاج  الخفي 

حيحة: )1  ( النبات.4= اإلجابة الص 

 = كل  إجابة أخرى 0

(0 ،2) 

فهم املعنى -1 25

 الصريح

ا يلي ذكر ثالث نقاط= 3  :  مم 

تي أ. املساحات
 
 فيها. يتواجد أن يمكُن  الشاسعة ال

 املناطق. تلَك  من العديد إلى الوصول  وصعوبة ب. ُبعد

ة. كاملناجم) املناطق في بعضِّ  األمان افتقار ج.  األرضي 

ة د. رة. الدول  في بعضِّ  واملكافحة للحصر التمويل مصادر محدودي 
 
 املتأث

ف ه.
 
ة البنية تخل ة التحتي   الدول. من كثير   في األساسي 

بة الفرق  عناصر من كافية أعداد على الحفاظ و. صعوبة   .املدر 

ات وتنفيذ تنظيم صعوبةز.  ة املكافحة عملي    ..الكيميائي 

ؤ صعوبةح.  ة باإلصابات التنب   ..الوبائي 

 = درجة واحدة لكل  إجابة صحيحة2 -1

 = أي  إجابة أخرى 0

(0 ،3) 

فهم املعنى -1 26

 الصريح

 موعد انتشار الجراد غير املعلوم. (2اإلجابة رقم ) =2

 = أي  إجابة أخرى 0

(0 ،2) 

فهم املعنى  -2 27

/ استنتاج  الخفي 

 ( اإلضافة.1اإلجابة رقم )= 2

 = أي  إجابة أخرى 0

(0 ،2) 

تفسير، دمج  -3 28

وتطبيق األفكار 

 واملعلومات

ارة.2= اإلجابة رقم ) ة جب   ( قدرة بيولوجي 

 = أي  إجابة أخرى 0

(0 ،2) 

تفسير، دمج  -3 29

وتطبيق األفكار 

 واملعلومات

  تقديم معلومات عن الجراد وطرق مكافحته. (1= إجابة رقم )2

 = أي  إجابة أخرى 0

(0 ،2) 

تفسير، دمج  -3 30

وتطبيق األفكار 

 واملعلومات

 ( أجنبي  3= إجابة رقم )2

 = أي  إجابة أخرى 0

(0 ،2) 

 -اللغويةاملعرفة  31

 الصرف

 افَتعل. (1= إجابة رقم )2

 = أي  إجابة أخرى 0

(0 ،2) 

 (2، 0)  محاولة. (3= إجابة رقم )2 -املعرفة اللغوية 32
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 = أي  إجابة أخرى 0 النحو

 -املعرفة اللغوية 33

 الصرف

 كتابة الكلمات التالية في الفراغ:= 2

 كافحوا .أ

ا .ب
 
 ُرش

 = كتابة إجابة واحدة صحيحة1

 إجابة أخرى = أي  0

(0- 2) 
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 يف الّتعبري الكتابّ  الّرابع: مهّمة   الفصلُ 

للناس من أجل التقليل من تناول في حملة توعية  ة، اشترَك ة زراعي  عضو في جمعي   إبراهيماملوضوع األّول: 

  اللحوم، واإلكثار من تناول الخضار،
ً

د إبراهيم في دعوته؟ اكتب رأيك في املوضوع، محاوال أن تقنعنا به عن هل تؤي 

  .طريق إيراد األمثلة والبراهين

نوع  ؤالرقم السّ 
 ؤالالسّ 

مدى  ميزتوجيهات التّ 
 ميزالتّ 

34  
 )أ(

 الكوارث الطبيعّية

 12-0املضمون:  مفتوح
لناس من أجل التقليل من اتوعية  رأيه في موضوعالتلميذ كتب  .أ

والبراهين أورد أمثلة و تناول اللحوم، واإلكثار من تناول الخضار، 

ع في واحد بالشرح والتفصيل( تقنع بذلك ، ووس   .)ثالثة على األقل 

0-25  
 

 5-0املبىن: 
 = الّتسلسل املنطقّي لألفكار وااللتزام ابملوضوع.3 .أ

 = أدوات ربط منطقّية ومتنّوعة بني اجلمل. 2 .ب
 8-0الّلغة:  

 = الثّروة الّلغويّة ومستوى الّلغة: لغة معياريّة2 .أ
 الّصرف والّنحو: مجل سليمة حنوا وصرفًا.= 2 .ب
 = اإلمالء الّصحيح2 .ت
 = استخدام صحيح لعالمات الّّتقيم2 .ث
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ة   املوضوع الثاين:
 هذه القص 

َ
 بداية

ْ
 -اقرأ

. بيَنما  سابقوَن في العوَدةِّ إلى املنزلِّ
َ
ُب َيت

 
ال
 
رَج الط

َ
، فخ وام املدرس ي  ًنا انتهاَء الدَّ رَِّع جرُس املدرسةِّ ُمعلِّ

ُ
 ق

ْ
ذ ُهْم كذلك، وإِّ

، ففتَحها  عنَد سورِّ املدرسةِّ
ً
َن املالِّ  ،بسمير  يجُد محفظة ا مِّ

ً
 ...ووجَد فيها مبلغ

 كلمة(  150سطًرا ) 15اكتب النص  في حوالي 

نوع  ؤالرقم السّ 
 ؤالالسّ 

مدى  ميزتوجيهات التّ 
 ميزالتّ 

35  
 )ب(

احلياة على كوكب 
 آخر

 12-0املضمون:   مفتوح
ة = 12 .ب عنَد  التي وجدها حفظةبامل سميرفيها ما فعله  وصفكتب قص 

 كتب بداية وحبكة مع الّشرح والتفصيل، وهناية.  ...املالِّ  مبلغوب ،ورِّ املدرسةِّ س

0-25  
 

 5-0املبىن: 
 = التسلسل املنطقي لألفكار وااللتزام ابملوضوع.3 .ت
 = أدوات ربط منطقّية ومتنّوعة بني اجلمل. 2 .ث

 8-0الّلغة:  
 الثّروة الّلغويّة ومستوى الّلغة: لغة معياريّة= 2 .ج
 = الّصرف والّنحو: مجل سليمة حنوا وصرفًا.2 .ح
 = اإلمالء الّصحيح2 .خ
 = استخدام صحيح لعالمات الّّتقيم2 .د

 

 


