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 دولة إسرائيل

 وزارة التربية والتعليم

  السكرتاريا التربوّية 

 سم العلوم اإلنسانّية واالجتماعّيةق اللّغاتقسم  للتعليم في املجتمع العربّيّ‘ قسم أ

غة العربّية وآدابها 
ّ
  تفتيش الل

 

غة العربّية اإلجابات دليل
ّ
 للمهّمة التنفيذّية في الل

 2017-، آذارالثامن للصف

 

 "َجَواد لّص الفصل األّول "

 العالمات الصحيحة اإلجابة / األداء مستويات بحسب الترميز الفهم ُبعد رقم

 املعنى فهم 1

 الصريح

ّ:التالية الصفات من صفتين التلميذ كتابة تشمل اإلجابة =2

 ّ
ّ
 وهمس وشوشة هحديثهم كل

 أفواههم على االبتسامة 

 رون ال  ملل وال يجهرون بسآمة وال يتذمَّ

 أو

 ذكر لم صفة التلميذ كتب إذا
ُ
ّ ت

 
ا وأعطى األولى الفقرة في صراحة ا تفسير   .لها مالئم 

 .واحدة صفة التلميذ كتب إذا =1

ّ.أخرّى إجابة كل= 0

0 ،1 ،2 

 املعنى فهم 2

 الصريح
ّاإلجابة الصحيحة =2

 بعد االنتهاء من شؤون تجارته 

 أو

 أو أي إجابة تحمل املعنى السابق 

 .أخرّى إجابة كّلّ= 0

0 ،2 

 املعنى فهم 3

/ الخفّيّ

ّاستنتاج

ّ اإلجابة الصحيحة =3

 (1م املالي واألزمة االقتصادّية
ّ
 ( بسبب التضخ

 .أخرّى إجابة كّلّ= 0

0 ،3 

 املعنى فهم 4

/ الخفّيّ

ّاستنتاج

ّ:التلميذ كتابة تشمل اإلجابة =2

  الحكومة في مطاردة اللصوص عجزليبرهن عن 

 أو   

  أو أي إجابة تحمل املعنى السابق 

 .أخرّى إجابة كّلّ= 0

0 ،2 

 دمج تفسير، 5

 وتطبيق

 األفكار

ّاملعلومات

ّاإلجابة الصحيحة =2

 (1ا ر باألمر كثير 
ّ
 .( لم يتأث

 .أخرّى إجابة كّلّ= 0

0 ،2 
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 املعنى فهم 6

/ الخفّيّ

ّاستنتاج

ّاإلجابة الصحيحة =2

 (2 )الكلب 

ّ.أخرّى إجابة كّلّ= 0

0 ،2 

 تقييم 7

 املضموّن

 ووظيفة

بات
ّ
 املرك

 والعناصر

 اللغوّية

ّللنّصّ

ّاإلجابة الصحيحة =2

 (3 )التمّني 

 .أخرّى إجابة كّلّ= 0

0 ،2 

 تقييم8ّ

 املضموّن

 ووظيفة

بات
ّ
 املرك

 والعناصر

 اللغوّية

ّللنّصّ

ّ  :رأيه التلميذ كتابة تشمل اإلجابة = 3

 وأن ،فرحته  .ه. ك السّيد ليستعيد يكفيتقديم املساعدة  كان إذا فيما  .ال أو نعم 

ّ يعطي
 

ا تعليال  لذلك مالئم 

ّ.غير مالئمة إجابة كّلّ= 0

0 ،3ّ

 املعنى فهم9ّ

/ الخفّيّ

ّاستنتاج

ّ  :، القصد منالتلميذ كتابة تشمل اإلجابة = 4

 َته/  حاسب لّصّ عاطفة نبيلة: من ثلج الحّي/ ضميره لّص أرض ى ذمَّ
َ
  البشرّية/ صدر لّص أ

ى النداء/  يدعوه الواجبلّص رأى   .أخرّى وكّل إجابة منطقّيةفلبَّ

 ّ أخرّى وكّل إجابة منطقّيةليرة إنكليزية/ املال/  إكسير الحياة: ألَفي. 

 .غير مالئمة إجابة كّلّ= 0

0 - 4  

 املعنى فهم10ّ

/ الخفّيّ

ّاستنتاج

ّ: ، األسباب التاليةالتلميذ كتابة تشمل اإلجابة = 2

 ،وكّل إجابة كثيرة وال يوجد معه املال.  وفيه نفقات أهمّية كبيرة،وِللعيد  اقتراب العيد

 .تحمل نفس املعنى

  .إجابة جزئّية التلميذ كتب إذا =1

 .أخرّى إجابة كل= 0

0 ،1 ،2ّ

 تقييم11ّ

 املضموّن

 ووظيفة

بات
ّ
 املرك

 والعناصر

 اللغوّية

ّللنّصّ

ّاإلجابة الصحيحة =2

 (4 )ه يسرد تفاصيل عن حياة شخص آخر
ّ
 ألن

 .أخرّى إجابة كّلّ= 0

0 ،2 

 دمج تفسير،12ّ

 وتطبيق

 األفكار

 : التعبير عن رأيه في كون اللّص كريم/ غير كريم، وتوضيح رأيه التلميذ كتابة تشمل اإلجابة = 3

 .أو كّل إجابة منطقّية 

 .أخرّى إجابة كّلّ= 0

0-3 



 

3 
 

ّاملعلومات

 املعرفة13ّ

ّاللغوّية

ق/يتعلق – اإلجابة الصحيحة =2
ّ
 و يبيع  يتعل

ّ= إجابة جزئّية1

ّ.أخرّى إجابة كّلّ= 0

0 ،1 ،2ّ

 املعرفة14ّ

ّاللغوّية

ّ اإلجابة الصحيحة =2

 (1 )شؤون 

ّ.أخرّى إجابة كّلّ= 0

0 ،2ّ

 املعرفة15ّ

ّاللغوّية

ّابنتاه ، وفتحتا – اإلجابة الصحيحة =2

ّ= إجابة جزئّية1

ّ.أخرّى إجابة كّلّ= 0

0 ،2ّ

 املعرفة16ّ

ّاللغوّية

ّاغتنم – الصحيحةاإلجابة  =1

 .أخرّى إجابة كّلّ= 0

0 ،1 

 

 "الدّراجة كوسيلة نقل" صل الثانيالف

 العالمات الصحيحة اإلجابة / األداء مستويات بحسب الترميز الفهم ُبعد رقم

 دمج تفسير،17ّ

 وتطبيق

ّ اإلجابة الصحيحة =3

 (4 )عرض فوائد استخدام الدّراجة مقابل استخدام السّيارة 

 .أخرّى إجابة كّلّ= 0

0 ،3 

 املعنى فهم18ّ

ّالصريح

ّثالثة أسباب: تشمل إجابة = 3

 ارتفاع مستوى الحياة 

 انخفاض أسعار السّيارات 

 ّتطوير شبكة شوارع مريحة وناجعة

ّ.من األسباب أعالهسببين  تشمل إجابة =2

ا من األسباب أعاله تشمل إجابة =1 ا واحد   .سبب 

 .أخرّى إجابة كل= 0

0- 3 

 املعنى فهم19ّ

/ الخفّيّ

ّاستنتاج

ّ اإلجابة الصحيحة =2)أ( 

 الحياةجودة الحياة /ّ

ّ اإلجابة الصحيحة =2)ب(  

 ّاملدن

 .أخرّى إجابة كّلّ= 0

0 ،2 ،4 

 املعنى فهم20ّ

ّالصريح

ّمما يلي: حقيقتين تشمل إجابة = 4

  ا أكثر وأكثر في مراكز املدنإلى اللذهاب اليومّي الدراجة ركوب ازداد / لعمل أصبح شائع 

 عدد راكبي الدّراجات من أجل التوّجه للعمل

 كم من مسارات الدّراجات 70حوالي  ُجّهَزّيافا، -في تل أبيب  

 وإنشائها شرعت بلدات عديدة في تخطيط ُسُبل للدّراجات 

 ة ومقبولة يَّ ّأصبحت رياضة الركوب محّببة َوِوّدِ

0 ،2 ،4 



 

4 
 

 .حقيقة واحدة من الحقائق أعاله تشمل إجابة =2

 .أخرّى إجابة كل= 0

 املعنى فهم21ّ

/ الصريح

تحديد 

ّمعلومات

ّ.34-24األسطر  من، تعابير  مختلفة تدّل على زمن ثالثة= إجابة تشمل 3

ّي ين= إجابة تشمل تعبيرين مختلف2
ّ

ّ.34-24األسطر  من، على زمن ندال

ا يدّل على زمن1 ا واحد  ّ.34-24األسطر  من، = إجابة تشمل تعبير 

 .33-11ألسطر عدم التقّيد با، أو أخرّى إجابة كل= 0

0-3 

 دمج تفسير،22ّ

ّوتطبيق

على : تطّور، تغيير على طول الزمن/ لفترة من الزمن، سيرورة/  كتابة التلميذ = إجابة تشمل2

:، تسلسل زمنّي، مقارنة مع االهتمام بالزمن، عملّية، تسلسل تاريخيّّ
 

ّمثال

 تي حدثت في املاض ي واليوم. من
ّ
 أجل التركيز على التغييرات ال

  الّنهم يتحّدثون عن تاريخ الدّراجات لهذا هم بحاجة لرواية ما حدث باستعمال تعابير

 تدّل على زمن.

 لكي يظهروا التغييرات على مدى السنين 

 .كّل إجابة تحمل نفس املعنى 

 .أخرّى إجابة كل= 0

0 ،2 

 تقييم 23

 املضموّن

 ووظيفة

بات
ّ
 املرك

 والعناصر

 اللغوّية

ّللنّصّ

ّ اإلجابة الصحيحة =2

 (1 )ه يوجد أوجه مختلفة للموضوع
ّ
 ليظهَر أن

 .أخرّى إجابة كّلّ= 0

0 ،2 

 املعنى فهم24ّ

/ الصريح

تحديد 

ّمعلومات

ّ اإلجابة الصحيحة =2

 هولندا والدنمارك ّ

 .أخرّى إجابة كّلّ= 0

0 ،2 

 دمج تفسير،25ّ

ّوتطبيق

ّ اإلجابة الصحيحة =2

 (4 .ا للفكرة املركزّية للنّص بالنسبة للدّراجات  ( لَيعِرَض تلخيص 

ّ.أخرّى إجابة كّلّ= 0

0 ،2ّ

 دمج تفسير،26ّ

ّوتطبيق

ّتشمل كتابة سببين أو تبريرين مقنعين اإلجابة الصحيحة =4

 سبب أو تبرير مقنع. = كتابة 2

 .أخرّى إجابة كّلّ= 0

0 ،2 ،4 

 تقييم27ّ

 املضموّن

 ووظيفة

بات
ّ
 املرك

 والعناصر

 اللغوّية

ّ اإلجابة الصحيحة =2

 التعبير مراكز مدنّية لتفسير / توضيح/شرح 

 كّل إجابة تحمل نفس املعنى أو 

ّ .أخرّى إجابة كّلّ= 0

0 ،2ّ
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ّللنّصّ

 املعرفة28ّ

ّاللغوّية

ّ اإلجابة الصحيحة =2

 (3 ).مريح  

ّ.أخرّى إجابة كّلّ= 0

0 ،2 

 املعرفة29ّ

ّاللغوّية

ّ اإلجابة الصحيحة =2

 (2 )اعَتَمد.  

ّ.أخرّى إجابة كّلّ= 0

0 ،2 

 املعرفة30ّ

ّاللغوّية

ّ)أ( ارتفع ، )ب( تبالغ – اإلجابة الصحيحة =2

ّ= إجابة صحيحة عن أحد البندين )أ( أو )ب(1

ّ.أخرّى إجابة كّلّ= 0

0 ،1 ،2ّ

 املعرفة31ّ

ّاللغوّية

ّ عقبات – اإلجابة الصحيحة =2

ّ.أخرّى إجابة كّلّ= 0

0 ،2ّ

 

 الفصل الثالث: التعبير الكتابّي 

 العالمات الصحيحة اإلجابة / األداء مستويات بحسب الترميزالعالمة/ 

ق ال نّصّ كتابة= 0
ّ
ا يتعل ّفقط واحدة جملة كتابة أو التعبير مهّمة في املطلوب باملوضوع مطلق 

عطى 0 عالمة(
ُ
ّ(واللغة املبنى املضمون،  :التقييم مستويات جميع في ت

 

  املضمون 

 املوقفأ. 

بوضوح وصراحة في موضوع تفضيل استخدام الدّراجات و/أو املواصالت  موقفه عن التلميذ عّبر إذا=  2

ّالعاّمة عن استعمال املركبة/السّيارة الخاّصة

 = ال يوجد موقف 0

0 ،2 

ّالتوضيحب. 

ا، ز ومطّور جّيد 
ّ
يمكن أن يعتمد التوضيح على النّص  مهّم ومالئم للموقف املعلن، عرض توضيح/تفسير ، مرك

ّأو معلومات التلميذ الشخصّية، باإلمكان التوّسع في التفسير بإعطاء أمثلة مثل قصص شخصّية.

يمكن أن يعتمد التوضيح والتفسير على موضوعات مختلفة: تلّوث الهواء، الرياضة، ارتفاع أسعار الوقود، 

ّاالزدحام املرورّي، أضرار بالبيئة واملوارد الطبيعّية. التوفير بالوقود واملال، صعوبة بإيجاد موقف،

0 - 10 

 التوصيات

ّملوقفه موّسع توضيح=  10 – 7

ّملوقفه مختصر توضيح=  6 – 4

ّ= توضيح محدود ملوقفه 3 – 1

ّموضوع إلى عامّّ بشكل التطّرّق=  0

 

 املبنى

ّ:يتضّمن للمهّمة،/للنّصّ مناسب مبناه موضوع كتابة=  5 – 4

 النّصّ أجزاء بين )...زمنيّّ سببّي،( املنطقّيّ التسلسل على الحفاظ. 

 الحاجة بحسب للروابط، ومتنّوع صحيح استعمال مع الجمل ربط.ّ

ّ

0 - 5 
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ا مناسب مبناه موضوع كتابة=  3 – 2 ّ:يتضّمن للمهّمة،/للنّصّ جزئيًّ

 ّ
 

ا تسلسال ا منطقيًّ ّاملهّمة/النّصّ أجزاء بين جزئيًّ

 أو 

 ّ
 

ّ استعماال
 

 للروابط متنّوع غير/قليال

ّ

 :موضوع كتابة=  1

 املهّمة/النّصّ أجزاء بين املنطقّيّ التسلسل من يخلو يكاد. 

 أو

 ا قليل/صحيح غير استعمال فيه  .للروابط جدًّ

 :موضوع كتابة=  0

 املهّمة/النّصّ أجزاء بين املنطقّيّ التسلسل من يخلو. 

 الروابط استعمال من يخلو.ّ

  اللغة

 :اللغوّية أ. الثروة

ّومتنّوعة غنّية لغوّية ثروة على تشتمل ) محكّية لغة ليست ( معيارّية لغة استعمال=  2

 . متنّوعة وغير بسيطة لغوّية ثروة على تشتمل  )محكّية لغة ليست ( معيارّية لغة استعمال=  1

 .محكّية ألفاظ إدخال مع معيارّية لغة استعمال أو

ّ.املحكّية باللغة الكتابة معظم =  0

0-2 

 :والنحو ب. الصرف

ا سليمة جمل بناء=  2 ا صحيحة وكلماتها ،نحو 
 
ّ)واحد خطأ حتى( صرف

 .والصرف التركيب في ( أخطاء) 3 -2  قليلة أخطاء=  1

 .)أخطاء 3 من أكثر(  اللغوّيّ املبنى في كثيرة أخطاء =  0

ر وجمع باملثّنى الخاّصة اإلعراب عالمات في أو التشكيل في أخطاء على عالمات تخصم ال :مالحظة
ّ
ّ.السالم املذك

0-2 

 اإلمالءج. 

ّ)واحد إمالئّيّ خطأ على عالمات تخصم وال. فقط واحدة مّرة يحسب املتكّرّر الخطأ (صحيح إمالء=  2

ّإمالئّية أخطاء  4-2 يشمل إمالء=  1

ّمختلفة إمالئّية أخطاء 4 من أكثر يشمل إمالء=  0

0-2ّ

 الترقيم عالماتد. 

ّصحيح وبشكل املختلفة الترقيم عالمات استعمال=  2

ّلها صحيح غير أو/و الترقيم لعالمات قليل استعمال= 1 

ا الترقيم عالمات استعمال عدم=  0 ّالنّصّ كّلّ في صحيح غير بشكل استعمالها أو بتات 

0-2 

 

 


