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 دولة إسرائيل 

 وزارة التربية والتعليم

التربوّية ةالسكرتاري   

 

لتعليم في املجتمع العربّيّلقسم أ  غات  
ّ
قسم العلوم اإلنسانّية واالجتماعّيةّو قسم الل  

غة العربّية وآدابها 
ّ
  تفتيش الل

 
ّ
 
ّ مهّمة

 
 2016/ شباط ،ةنامّ ثال وفللصف التربية اللغوّية العربّيةفي  تنفيذّية

ُا دليل ُ ُ لّتقييم  ُواإلجابات 

ُ ُُو، املقروء ُ لفهم  غوّية ُ املعرفة 
ّ
ُالكتابّيُ والّتعبيرُ  ،الل

 

ّ
ّ
شاط الّرياض ّي"الن

ّ
غذية وعالقتها بالن

ّ
ّّص األّول "الت

رقم 

ُالسؤال

ُنوع الّسؤال/

عد الفهم  ُب 

العالمات ُاألداء/ اإلجابة الّصحيحةالسؤال/ الترميز بحسب مستويات 

ُاملمكنة

ُمفتوح1ُ

تحديد معلومات 

وتنظيمها من 

ّجديد

 لبذل  مجهود رياض ّي معّين؟ 
ً
دة  واح 

ً
ُأذكر فائدة

ُ= اإلجابة تشمل كتابة الطالب إحدى اإلجابتين أو كليهما: 2

ُيزيد من استهالك الطاقة املخزونة في جسم االنسان. -

ُارتفاع نسبة الطاقة املستهلكة في جسم االنسان.-

ُ= أّي إجابة أخرى.0

0-2ُ

ُمفتوح2ُ

فهم املعنى 

ّالخفي

ُكيف يساهم  الغذاء  في ارتفاع  مستوى األداء الّرياض ّي؟

ُ=اإلجابة تشمل كتابة الطالب إحدى اإلجابتين أو كليهما: 2

ُزيادة القوة العضلّية وزيادة التحمل العضلّي.-

ُاستمرار الجسم استهالك الطاقة حّتى بعد االنتهاء من النشاط. -

ُواحدة مما سبق.= ذكر نقطة 1

ُ= أّي إجابة أخرُى0

0-2ُ

ُمفتوح3ُ

)تطبيق 

معلومات واردة 

ُفي النّص(

ك تريد ممارسة رياضة تعتمد على العضالت أّي عنصر غذائّي تهتّم بتناوله 
ّ
لو أن

انية؟ وّضح.
ّ
ُحسب الفقرة الث

ُ=اإلجابة تشمل:2

ُمراعاة زيادة الكمّية املستهلكة من البروتين.- 

ُ)التوضيح( يساعد على تنمية القّوة العضلّية.- 

ُ= ذكر بروتين بدون توضيح.1

ُ=أّي إجابة أخرُى0

0-2ُ

ُمفتوح4ُ

)تطبيق 

معلومات واردة 

ُيتدّرب سمير على الجري ملسافات طويلة، بماذا تنصحه معتمًدا على الفقرة الثالثة. 

ُإحدى اإلجابتين أو كليهما: = اإلجابة تشمل كتابة الطالب2

 االهتمام بتوفر كمّيات من البروتين.-

0-2ُ
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رقم 

ُالسؤال

ُنوع الّسؤال/

عد الفهم  ُب 

العالمات ُاألداء/ اإلجابة الّصحيحةالسؤال/ الترميز بحسب مستويات 

ُاملمكنة

ُعدم الّنقص في بعض العناصر  -ُفي النّص(

ُكالكربوهيدرات واملاء.

ُ= ذكر الطالب نقطة واحدة مما سبق.1

ُ= أّي إجابة أخرُى0

ُمفتوح5ُ

فهم العالقات 

ّبين أجزاء النص

عام" )الفقرة الخامسة الّسطر  ورد
ّ
في الّنّص " فينصح اإلقالل من كمّية استهالك الط

بة على هذه الجملة. 31
ّ
ُ( اكتب الّنتيجة املترت

ُ= اإلجابة تشمل كتابة الطالب اإلجابة الّتالية: 2

ُحتى يكون توازن بين ما يدخل الجسم من طاقة وما يخرج منه.-

ُ= أّي إجابة أخرُى0

0-2ُ

ُمفتوح6ُ

تنظيم معلومات 

صريحة في 

ُالنّصّ

ُما هو تأثير ارتفاع درجة حرارة الجسم أثناء الّتدريب؟ 

ُ= اإلجابة تشمل كتابة الطالب اإلجابة الّتالية:2

ُيؤدي إلى إثارة الجسم لزيادة افرازات عّدة هرمونات، منها هرمون األدرينالين.-

ُ= يؤدي إلى اثارة الجسم لزيادة اإلفرازات.1

ُة اخرُى=أّي إجاب0

0-2ُ

ُمغلق7ُ

ّاستنتاج

ُالفكرة املركزّية في الفقرة الّسادسة هي: 

شاط الّرياض ّي.  .ُأ
ّ
ُحدوث تغييرات فسيولوجّية في الجسم نتيجة ملمارسة الن

شاط الّرياض ّي. .ُب
ّ
ُالّتوازن الغذائّي ضرورّي ملمارسة الن

ُالبروتين يؤّدي إلى تقوية العضل. .ُت

شاط الّرياض ّي وتأثيرها على الجسم.  .ُث
ّ
ُبيان أنواع الن

ُ= اإلجابة الصحيحة )أ(2

ُ= أّي إجابة أخرُى0

0،2ُ

ُمفتوح8ُ

فهم املعنى 

ّالخفي 

ُامأل الفراغات في الجدول الّتالي بحسب ما ورد في الفقرة األخيرة. 

العنصر 

ّالغذائّيّ

الّزيادة أو 

قصان
ّ
ّالن

ّاألضرار

ُيؤدي إلى ارتفاع األحماض الّسامة. ّزيادةّالدهوّن

الصوديوم 

ُوالكالسيوم

صُنقصان
ّ
 أثناء العضالت يؤدي إلى تقل

ّالّرياض ّي  املجهود

ُ= اإلجابة تشمل كتابة الطالب إحدى اإلجابتين أو كليهما:2

ُالدهون، زيادة.-

ص العضالت أثناء املجهود الّرياض ّي.-
ّ
ُيؤدي إلى تقل

ُصحيحة على فراغين فقط.= إجابة الطالب إجابة 1

ُ=إجابة صحيحة )فراغ واحد(.0.5

ُ= أّي إجابات أخرى.0

0-2ُ

ُمغلق9ُ

تطبيق األفكار في 

، وإشارة خطأ أمام الجملة  الخاطئة  باالعتماد    صّح أماَم الجملة  الّصحيحة 
َ
َضع إشارة

 . ُعلى الّنّص 

0،2ُ
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رقم 

ُالسؤال

ُنوع الّسؤال/

عد الفهم  ُب 

العالمات ُاألداء/ اإلجابة الّصحيحةالسؤال/ الترميز بحسب مستويات 

ُاملمكنة

ُ .ُأّالنّصّ شاط الّرياض ّي.  إن 
ّ
ا في زيادة الن عام املستهلكة ال تلعب دوًرا هامًّ

ّ
ُخطأكمّية الط

تي يتناولونها.  .ُب
ّ
عام ال

ّ
شاط الّرياض ّي تزيد كمّية الط

ّ
ة الن

 
ذين يتمّيزوَن بقل

ّ
ُصّحّال

عام عند اإلقالل من معّدل الجهد.  .ُت
ّ
 صّحّيجب اإلقالل من كمّية استهالك الط

شاط الّرياض ّي.  .ُث
ّ
يجب استهالك كمّية كبيرة من الّدهون في حالة الّتقليل من الن

ُخطأ

ُ= اإلجابة تشمل كتابة الطالب اإلجابات الّتالية:2

ُخطأ.  .ُأ

ُصح. .ُب

ُصح.  .ُت

ُخطأ. .ُث

ُ=إجابتان صحيحتان فقط 1

ُ= إجابة واحدة صحيحة.0.5

ُ= أّي إجابة أخرُى0

ُمفتوح10ُ

تقويم هدف 

ّالنّصّ

تي نتناولها إذا 
ّ
هل تعتقد أّن من الضرورّي معرفة العناصر الغذائّية للمأكوالت ال

ل. 
ّ
ا؟ عل ا رياضيًّ

ً
 مارست نشاط

ُ= اإلجابة تشمل كتابة الطالب إحدى اإلجابتين أو كليهما:3

ُنعم.-

شاط الّرياض ي.-
ّ
ه يوجد عالقة بين العناصر الغذائّية والن

ّ
ُ)التعليل(، وذلك ألن

ُأّي مثال يبّين العالقة من النّص. كتابة -

ُ= اإلجابة تشمل كتابة الطالب اإلجابة الّتالية:2

ُنعم.- 

شاط الّرياض ي )بدون -
ّ
ه يوجد عالقة بين العناصر الغذائّية والن

ّ
)التعليل(، وذلك ألن

ُكتابة أمثلة(

ُ= اإلجابة تشمل كتابة الطالب اإلجابة الّتالية:1

ُنعم.-

ُ= أي إجابة أخرُى0

0-3ُ

 مفتوح11ُ

ّتطبيق معلومات

ذي أمامك معلوماتّي، هات دليلين على ذلك من الّنّص. 
ّ
ُالّنّص ال

ُالّدليل األّول: ________________________________________

اني:______________________________________________
ّ
ُالّدليل الث

ُ= اإلجابة تشمل كتابة الطالب أّي دليلين مما يلي:2

لغة تميل إلى التعميم واملوضوعّية والحياد والوضوح.- 
ّ
 ال

 .االبتعاد عن لغة املشاعر واملجاز والرمز- 

ا استخدام الفعل املبني للمجهول.- 
ً
 استخدام الفعل املضارع أو املاض ي وأحيان

  االعتماد على مصطلحات خاّصة باملوضوع الذي يدور حوله.- 

 كل أساس ّي.االعتماد على الحقائق العلمّية بش-

0-2ُ
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رقم 

ُالسؤال

ُنوع الّسؤال/

عد الفهم  ُب 

العالمات ُاألداء/ اإلجابة الّصحيحةالسؤال/ الترميز بحسب مستويات 

ُاملمكنة

ّصّ
ّ
ا لتوضيح الن

ً
ُاستخدام الرسوم والصور أحيان

ُ= كتابة دليل واحد1

ُ= أّي إجابة أخرُى0

ُمغلق12ُ

ّتقييم املضموّن

 الكاتب في الّنّص 
 

غذية وعالقتها بالّرياضة" يهدف
ّ
ُإلى: "الت

دة للطاقة. .ُأ
ّ
ُتوجيه اهتمام القارئ بالعناصر الغذائّية املول

شاط الّرياض ّي.توجيه اهتمام القارئ  .ُب
ّ
ُبالن

ُبيان تأثير الغذاء على الصّحة. .ُت

 بيان تأثير العناصر الغذائّية على نمط الحياة.  .ُث

ُ )ث(= اإلجابة الصحيحة 2

ُ= أّي إجابة أخرُى0

0،2ُ

ُمغلق13ُ

وظيفة مركبات 

ّلغوية

ُح ذلك في الجملة  ذلك"“ما هي الوظيفة النحوّية لكلمة  ض 
ّ
أثيّر" ويت

ّ
بصورة  الت

ٍة"
َ
ُ(؟ 18)السطر  ملفت

ُفاعل .ُأ

ُمفعول به .ُب

ُمضاف اليه .ُت

 خبر   .ُث

ُ) أ (= اإلجابة الصحيحة 1

ُ= أّي إجابة أخرُى0

ُ) أ (= اإلجابة الصحيحة 1

ُ= أّي إجابة أخرُى0

0،1ُ

ُمغلق14ُ

ُفهم املعنى الخفي 

) تفسير 

ُواستنتاج(

 (: 25)سطر "ٰهؤالء" املقصود بـ 

ذين يمارسون األنشطة غير املنتظمة. .ُأ
ّ
ُاألفراد ال

ذين يمارسون األنشطة املنتظمة.  .ُب
ّ
ُاألفراد ال

ذين يتناولون الغذاء بانتظام. .ُت
ّ
ُاألفراد ال

ذين لديهم زيادة في الوزن. .ُث
ّ
 األفراد ال

ُ)ب(= اإلجابة الصحيحة 1

ُ= أّي إجابة أخرُى0

0،1ُ

ُمغلق15ُ

ُفهم املعنى الخفي 

) تفسير 

ُواستنتاج(

تي"املقصود بـ 
ّ
 (: 51)سطر  "ال

ُالفيتامينات.ارتفاع انتاج  .ُأ

ُانتاج كمّية من الّدهون. .ُب

ُانتاج أحماض ساّمة. .ُت

 إعادة بناء األنسجة .ُث

ُ)ت(= اإلجابة الصحيحة1

ُ= أّي إجابة أخرُى0

0،1ُ

0،1ُ (: 59سطر ) "دراية"املقصود بكلمة ُمغلق16ُ
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رقم 

ُالسؤال

ُنوع الّسؤال/

عد الفهم  ُب 

العالمات ُاألداء/ اإلجابة الّصحيحةالسؤال/ الترميز بحسب مستويات 

ُاملمكنة

ُفهم املعنى الخفي 

)تفسير 

ّواستنتاج(

ُموّدة .ُأ

ُتالفة .ُب

ُدائرّية  .ُت

ُمعرفة .ُث

ُ )ث(= اإلجابة الصحيحة 1

ُإجابة أخرُى= أّي 0

ُمغلق17ُ

فهم املعنى 

ّالخفي 

ُ

ُ

ُالكلمة املناسبة إلكمال الجملة الّتالية: 

لياقةاألنشطة الّرياضّية مهّمة إلكساب 
ّ
ُ___________________ُُال

ُالبانّية        .ُأ

ُالبدينة        .ُب

ُالبدنّية      .ُت

ُاملبّدنة .ُث

ُ)ت(= اإلجابة الصحيحة 1

ُ= أّي إجابة أخرُى0

0،1ُ

ُمغلق18ُ

ّالصرف 

"املصدر 
 

ف
ُّ
ُهو مصدر الفعل:  "توق

  .ُأ
َ

ف
 
 تَوق

    .ُب
َ

ف
َ
َُوق

  .ُت
 

ف َُيق 

ُاستوقف .ُث

ُ)أ(= اإلجابة الصحيحة 1

ُ= أّي إجابة أخرُى0

0،1ُ

ُمفتوح19ُ

 الصرف

ُأكمل ما يلي بحسب املثال: 

ُاملثال: إذا أردنا أْن نطلب من مجموعة أشخاص

شاط الّرياض يّّ 
ّ
 يمارسوا الن

ْ
ُ،أن

شاط الّرياض ّي.  مارسوانقول: 
ّ
ُالن

ُإذا أردنا أْن نطلب من مجموعة أشخاص .ُأ

 من الّدهون، 
ً
 قليلة

ً
 يستهلكوا كمّية

ْ
ّأن

 من الّدهون.        استهلكوا  نقول:
ً
 قليلة

ً
ُكمّية

ُ)استهلكوا(= اإلجابة الصحيحة 1

ُ= أّي إجابة أخرُى0

0-1ُ

ُمغلق20ُ

وظيفة املركبات 

ّاللغوّية

 الغذاءالعالقة في الّتعبير " .1
ُ
" عالقة إضافة، أّي مّما يلي يعّبر عن العالقة مجموعة

ُنفسها؟ 

ُدور رئيس ّي. .ُأ

ُاملجموعة الغذائّية. .ُب

ُالتمثيل الغذائّي. .ُت

0،1ُ
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رقم 

ُالسؤال

ُنوع الّسؤال/

عد الفهم  ُب 

العالمات ُاألداء/ اإلجابة الّصحيحةالسؤال/ الترميز بحسب مستويات 

ُاملمكنة

ُالعب  املضمار.  .ُث

ُ)ث(= اإلجابة الصحيحة 1

ُ= أّي إجابة أخرُى0

ُ)ث(= اإلجابة الصحيحة 1

ُ= أّي إجابة أخرُى0

ُمغلق21ُ

ّصرفال

)االوزان 

ُالصرفية(

 ما هي صيغة الفعل املناسبة للفراغ في الجمل الّتالية؟   .2

ُالّرياضّيون ____________ على تناول غذاء صحّي. .ُأ

لوَن         .1 ْقب 
ُي 

لوَن           .2 َُيْسَتْقب 

لوَن          .3 قاب 
ُي 

َبلوَن  .4
َ
َُيَتق

ُ )أ(= اإلجابة الصحيحة 1

ُ= أّي إجابة أخرُى0

0،1ُ

ُ

ُ

ّ
ّ
انيّص الالن

ّ
ّ"الحزينفيل "ال ث

رقم 

ُالسؤال

ُنوع الّسؤال/

عد الفهم  ُب 

العالمات ُاألداء/ اإلجابة الّصحيحةالسؤال/ الترميز بحسب مستويات 

ُاملمكنة

ُمفتوح1ُ

فهم املعنى 

ّالصريح

ُ؟5-1ملاذا كان الفيل حزينا حسب األسطر 

ُ= اإلجابة الصحيحة تشمل الّسببين:2

ذى ال يستطيع  -
ّ
ه الوحيد ال

ّ
يران في الّسماء.ألن

ّ
ُالط

ه ال يستطيع الجرَي سريًعا في أراض ي الغابة. -
ّ
ُألن

ُ= ذكر سبب واحد فقط.1

ُ= أّي إجابة أخرى.0

0-2ُ

ُمفتوح2ُ

فهم املعنى 

ّالصريح

ب على حزنه حسب األسطر 
ّ
 ؟9-5ماذا فعل الفيل كي يتغل

ُ=اإلجابة تشمل كتابة الطالب إحدى اإلجابتين أو كليهما: 2

ر -
ّ
يران.فك

ّ
ُالفيل في حيلة يستطيع بها الط

وقف فوق أضخم وأقوى شجرة في الغابة، وربط أقدامه بأجنحة مصنوعة من  -

ا أّن الهواء سيحمله. يور، وقفز ظنًّ
ّ
ُريش الط

 = أّي إجابة أخرُى0

0 ،2ُ

ُمفتوح3ُ

فهم املعنى 

ّالخفّيّ

 اكتب سببين لحزن الفيل عندما سقط عن الشجرة؟

ُالّسببين: =اإلجابة تشمل ذكُر2

 ضحكت منه الحيوانات والطيوُر -

ُلم تنجح حيلته في الطيران. -

ُ= ذكر سبب واحد.1

0-2ُ
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رقم 

ُالسؤال

ُنوع الّسؤال/

عد الفهم  ُب 

العالمات ُاألداء/ اإلجابة الّصحيحةالسؤال/ الترميز بحسب مستويات 

ُاملمكنة

 =أّي إجابة أخرى.0

ُمغلق4ُ

ّثروة لغوّية

فهم املعنى 

ُالخفّيّ

ق" سطر 
ّ
 هو: 2ضّد كلمة "تحل

ُ= اإلجابة الّصحيحة: )ب(2

- .
 
ُتهبط

 = أّي إجابة أخرى.0 

0،2ُ

غلق5ُ ُم 

ّثروة لغوّية

املعنى فهم 

ُالخفّيّ

 تعني: 10عبارة "على أْن يحضَر لها" سطر 

ُ= اإلجابة الّصحيحة: )ب(2

ُشرط أْن يحضر لها.-

 = أّي إجابة أخرى.0

0،2ُ

غلق6ُ  م 

 ثروة لغوّية

فهم املعنى 

ُالخفّيّ

 هو: 30املقصود بكلمة "ينهره" سطر 

ُ= اإلجابة الّصحيحة: )أ(2

ُيزجره ويصرخ في وجهه.-

 =أّي إجابة اخرى.0 

0،1ُ

 مغلق7ُ

فهم العالقات 

املنطقّية بين 

ّأجزاء النّص.

ذي ال يستطيع  ألنه" في جملة: شعر بالّضيق والحزن ألنهأداة الّربط "
ّ
الوحيد ال

يران، سطر 
ّ
ُتربط بين: 3الط

ُ= اإلجابة الصحيحة )ت(2

ُسبب ونتيجة -

ُ= أّي إجابة أخرُى0

0،2 

ُمفتوح8ُ

تفسير، دمج، 

وتطبيق أفكار 

ّومعلومات

ُ:يلي ما في الضمير يعود ملن

 :10" سطر هالهاء في كلمة "طلبت .ُأ

 :24سطر هم" هم في كلمة "سمع .ُب

ُ:51" سطر هاالهاء في كلمة "إلي .ُت

ُ= اإلجابة تشمل كتابة الطالب اإلجابات الّتالية: 3

عام. -أ
ّ
ُالط

 الّصيادين -ب

ُطبيعة الفيل. -ت

ُإجابة صحيحة عن ضميرين فقط. = إجابة الطالب2

ُ=إجابة صحيحة عن ضمير واحد فقط.1

ُ= أّي إجابات أخرى.0

0-3ُ

ُمفتوح9ُ

فهم العالقات 

املنطقّية بين 

ّأجزاء النّص.

ُهو: 51املقصود بكلمة "ذلك" سطر 

ُ= اإلجابة تشمل كتابة الطالب اإلجابة الّتالية:2

ُعودة الفيل إلى طبيعته

ُ= أّي إجابة أخرُى0

0-1ُ

ُمفتوح10ُ

تحديد معلومات 

ذي ورد في الّنّص.
ّ
رتيب ال

ّ
ُاكتب نتائج تحّول الفيل إلى حيوان آخر حسب الت

ُالّنتيجةُالحيوان الذي تحّول إليه الفيل

0-3ُ
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رقم 

ُالسؤال

ُنوع الّسؤال/

عد الفهم  ُب 

العالمات ُاألداء/ اإلجابة الّصحيحةالسؤال/ الترميز بحسب مستويات 

ُاملمكنة

ُُ-أ وتنظيمها

ُُ-ب

ُُ-ت

ُعالمة:  0.5= اإلجابة تشمل كتابة الطالب اسم الحيوان ونتيجة الّتحول لكّل إجابة 3

ُالّنتيجةُالذي تحّول إليه الفيل الحيوان

ُتتبعه نمر جائع يريد افتراسهُظبي-أ

ُتتبعه الصيادون يريدون جلدهُنمر -ب

ُهدده أسد آخر بالرحيل والقتال.ُأسد -ت

ُأو: وقع في شباك الصيادين

ُ= إجابة جزئّية تشمل كتابة الطالب السم حيوانين والنتيجة 2

ُذكر النتائج= ذكر أسماء الحيوانات دون  1.5 

 = أي إجابة أخرى غير املذكور أعاله0

ُمفتوح11ُ

ّرأي وتقويم

هل تعتقد أّن البومة نّفذت كّل طلبات الفيل ألنها أشفقت عليه؟ وّضح إجابتك 

ُمعتمدا على الّنّص.

ُ= اإلجابة تشمل كتابة الطالب لإلجابة التالية:2

ُ.= ال لم تشفق عليه1

عام. = التعليل: اشترطت عليه أْن1ُ
ّ
ر لها الكثير من الط ْحض  ُي 

ُ= أّي إجابة أخرى غير املذكور أعاله0

0-2ُ

ُمفتوح12ُ

تفسير، دمج، 

وتطبيق أفكار 

ّومعلومات

ما هو سبب دهشة البومة وفزعها حين كان الفيل يدخل عليها هاربا من الّنمر أو 

ُالّصيادين؟

ُ=اإلجابة تشمل كتابة الطالب لإلجابات التالية:2

ُألّنها لم تعرف أّن الظبي والّنمر هما في الحقيقة الفيل املسحوُر -

ُ= كتابة إجابة جزئّية: لم تعرفه/ ظّنته ظبيا حقيقّيا/ظّنته نمرا حقيقّيا1

ُ= أّي إجابة أخرى غير املذكور أعاله0

0-2ُ

ُمغلق13ُ

تفسير، دمج، 

وتطبيق أفكار 

ّومعلومات

ُنوع الّنّص "الفيل الحزين" هو:

ُأمثولة- ) ب(= اإلجابة الصحيحة 1

ُ= أّي إجابة أخرُى0

0 ،1ُ

ُمفتوح14ُ

تحديد معلومات 

ّوتنظيمها

خصّيات، الّزمان، املكان حّدد من الّنص ما يلي:
ّ

ُالش

ُ= اإلجابة تشمل كتابة الطالب لإلجابات الّتالية: 3

ُ= الشخصّيات: الفيل، البومة، األسد، الصيادون، حيوانات الغابة وطيورها.1

ُ= املكان: الغابة وكهف البومة1

ُفصل الّربيع= الّزمان: 1

ُ= أّي إجابة أخرى غير الذي ذكر أعاله0

0-3ُ
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رقم 

ُالسؤال

ُنوع الّسؤال/

عد الفهم  ُب 

العالمات ُاألداء/ اإلجابة الّصحيحةالسؤال/ الترميز بحسب مستويات 

ُاملمكنة

ُمغلق15ُ

تحديد معلومات 

ّوتنظيمها

ب األحداث الّتالية بحسب تسلسل حدوثها في الّنّص؛ أكتب األرقام من )
ّ
( في 5-2رت

 املكان الفارغ

ر في حيلة يستطيع بها الطيران. _____ .ُأ
ّ
 فك

 أصبح الفيل سعيًدا بطبيعته. ______ .ُب

جرة. ______ .ُت
ّ

 سقط على األرض وفوقه أغصان الش

 صار الصيادون يتتّبعونه ليمسكوا به. ______ .ُث

 حّولته البومة بعصاها الّسحرية إلى حيوان آخر. ______ .ُج

 1     كان الفيل الضخم يسير في الغابة وحيًدا حزيًنا.    .ُح

ُ= ترتيب األحداث حسب ما يلي:3

2ُ  -    أ

6ُ  -ب  

3ُ –ت 

5ُ  -ث  

4ُ   -ج  

1ُ  -ح  

ُأحداث ترتيبا صحيحا. 3= ترتيب 2

ُ= ترتيب حدثين ترتيبا صحيحا.1

ُ= أّي ترتيب آخر يخالف الترتيب أعاله 0

0-3ُ

ُمفتوح16ُ

فهم املعنى 

ّالخفّيّ

ُ

ُ؟ما هو املغزى الذي نستنتجه من نّص "الفيل الحزين"

ُ= إجابة الطالب تشمل مغزى مالئما ألحداث الّنّص مثل:2

o  .ى بالقناعة والرضا
ّ
ُأن نتحل

o .ُأن نتقبل شكلنا وهيئتنا التي خلقنا هللا بها

o .ُأّن الرضا والقناعة صفتان تجعالن اإلنسان يعيش سعيدا

o .ُأن نحّب طبيعتنا التي خلقنا هللا عليها ونتقبلها وال نسخط عليها

o  ُتتالءم مع ما ذكر من إجابات.أّي إجابة أخرى

ُ= أّي إجابة أخرُى0

0-2ُ

ُمفتوح17ُ

تفسير، دمج، 

وتطبيق أفكار 

ّومعلومات

ُقارن بين حال الفيل في بداية النّص وبين حاله في نهايته.

ُ=اإلجابة تشمل كتابة الطالب لإلجابة التالية:2

ُمكتئًبا بينما في نهايته كان سعيًدا مبتهجا. في بداية الّنّص كان حزيًنا

ُ.= كتابة حالة واحدة1

ُ.= أّي إجابة أخرُى0

0-2ُ

ُمغلق18ُ

ّمعرفة لغوّية

" سطر ه  سم  ل ج 
َ
ق " في عبارة "ث  ه  ُهو: 8الوظيفة النحوّية لكلمة "جسم 

ُمضاف إليه - )ث(اإلجابة الصحيحة = 2

ُ= أّي إجابة أخرُى0

0 ،2ُ

2ُ-0ُأحط الجواب الّصحيح بدائرة:                                                              ُمفتوح19ُ
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رقم 

ُالسؤال

ُنوع الّسؤال/

عد الفهم  ُب 

العالمات ُاألداء/ اإلجابة الّصحيحةالسؤال/ الترميز بحسب مستويات 

ُاملمكنة

 رفع /  نصب  /  جّر. الضمير املّتصل في الفعل "َيْجروَن" هو ضمير:ّمعرفة لغوّية

مفعول به / مضاف  ي الفعل "َيْجروَن" هي: فاعل / الوظيفة النحوّية لواو الجماعة ف

ُإليه.

ُإحاطة الطالب اإلجابتين الصحيحتين في شّقي الّسؤال:= اإلجابة تشمل 2

ُضمير رفع -1

ُفاعل -2

ُفقط بأو أ =إجابة صحيحة عن 1

ُ= أّي إجابة أخرُى0

ُمفتوح20ُ

ُ

تفسير، دمج، 

وتطبيق أفكار 

ُومعلومات

ُكنية البومة هي "أّم خراب"، وكنية الفيل "أبو حّجاج".   

ُما هي كنية جّدتك؟

ُما هي كنية جّدك؟                              

كل طالب يجيب على الّسؤال حسب كنية جدته وكنية جّده،  شرط أن كنية = 2

ُالجّدة تبدأ بأم.. وكنية الجّد تبدأ بأبي.. )أم سعيد، أبو سعيد...(

ُ= أّي إجابة أخرى ال تبدأ بأم أو أبي0

0-2ُ

ُُُُ

ُُُُ

ُ

الث :
ّ
عبير الكتابّيّ الفصل الث

ّ
ُالت

ّالقناعة كنز ال يفنى )قّصة خيالّية/واقعّية( املوضوع:
ُ

العالمات ّاألداء/ اإلجابة الّصحيحةالترميز بحسب مستويات 

ّاملمكنة

ّاملضموّن

=اجابة كاملة تشمل كتابة مضمون قّصة خيالّية أو واقعّية تتحّدث عن  اهمّية القناعة، مع  االلتزام بعناصر 12

خصيات والعالقات بينها.  
ّ

ُالقّصة والوضوح في الفكرة املركزّية، مع الوصف الكامل ألداء الش

خصيات أو عدم وضوح الفكرة املركزّية.  =كتابة أحداث مختصرة مع6
ّ

ُوصف جزئّي ألداء الش

خصيات والعالقات بينها. 3
ّ

ُ=وصف محدود جدا ألداء الش

ُأو كتابة جملة واحدة.=كتابة كالم غير مفهوم و/ 0

0-12ُ

ّاملبنى: 

ُ= اجابة كاملة تشمل كتابة املوضوع بشكل متكامل في مبناه من حيث :5

o  ُوضوح املبنى القصص ّي.عرض عناصر القّصة مع

o .ُاحتواء  الّنّص على مقّدمة  مشّوقة وثيقة الّصلة بموضوع القناعة، وخاتمة واضحة تبّين أهمّيتها

o .)ُوجود تسلسل زمنّي ومنطقّي بين أحداث القّصة )بداية، مشكلة وحّل

o  .ُترتيب الفقرات بشكل منطقّي

o .ُاستخدام جّيد للروابط

0-5 
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العالمات ّاألداء/ اإلجابة الّصحيحةالترميز بحسب مستويات 

ّاملمكنة

ُجزئّيا مثال: = يشمل كتابة موضوع مبناه صحيح3

o .ُربط جزئّي بين أحداث القّصة

o .ُاستخدام غير دقيق للّروابط

o .ُاملقّدمة غير مشّوقة

o .ُالخاتمة غير واضحة

o .ُكتابة املوضوع بفقرة واحدة فقط

كة ال تكّون قّصة، واملوضوع غير مفهوم على االطالق.0
ّ
ّ= األحداث بمثابة مشاهد مفك

 ّاللغة:
روة اللغوّية : أ.

ّ
ّالث

ُمحكّية./ألفاظ غير سليمة  3لغة غنّية تشمل حّتى  =2

ُمحكّية. /ألفاظ غير سليمة  6-4تشمل  =1

ُمحكّية./ألفاظ  فما فوق غير سليمة  7تشمل  =0

0-2ُ

حو : ب.
ّ
ّالّصرف والن

ُ، ا=بناء جمل سليمة نحو2ًُ
ً
ُا.وكلماتها صحيحة صرف

رك أخطاء ( 4-2=أخطاء قليلة )من1
ّ
ُالّصرف.  يب/ النحو/في الت

ُ)أكثر من أربعة أخطاء(. =أخطاء كثيرة في املبنى اللغوّي0ُ

0-2ُ

ّمالء : اإّل ج.

ُمالئي ّواحد(.إوال تخصم عالمات على خطأ ، الخطأ املتكّرر مّرة واحدة فقط مالئّية )يحسبإكتابة بدون أخطاء  =2

ُمالئّية (.إأخطاء 4-2يشمل أخطاء ) املوضوع =1

ُمالئّية مختلفة.إمن أربعة أخطاء  يشمل أكثُر املوضوع =0

0-2ُ

رقيم :د. 
ّ
ّعالمات الت

رقيم املختلفة وبشكل صحيح.2
ّ
ُ= استعمال عالمات الت

رقيم )1
ّ
ُ(.ّلُقعالمات ترقيم على األ 3= استعمال قليل لعالمات الت

رقيم بتاتًُ =0
ّ
ُا أو استعمالها بشكل غير صحيح.عدم استعمال عالمات الت

0-2ُ

ُّ

ُّ

الث: الفصل
ّ
عبير الكتابّيّ الث

ّ
ّالت

ُ تمّنى أْنُ ه، أو عن شخص تعرفنفسكاكتب عن ة: املوضوع
ّ

ُيغّير هللا ما طبعه عليه: وّضح صفات الش
ّ
تي دعت خص، واألسباب ال

ُلنا حاله اليوم مع التغيير أو بدونه. إلى كرهه لصفاته، ثّم بّين إن كان قد غّيرها أم لم يغّيرها، وصف

العالمات ّاألداء/ اإلجابة الّصحيحةالترميز بحسب مستويات 

ّاملمكنة

ُ:ملضموّنا

خص الذي تمّنى الّتغيير، بحيث 12
ّ

= يتطّرق الّتلميذ الى إجابة كاملة تشتمل على الحديث )بشكل مفّصل ( عن الش

شّعب :
ّ
ُيصف ما يلي من البنود بعمق دون الت

خص الذي يرغب -أ
ّ

ُالّتغيير.صفات الش

12-0ُ
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العالمات ّاألداء/ اإلجابة الّصحيحةالترميز بحسب مستويات 

ّاملمكنة

ُدوافع الّرغبة في الّتغيير.-ب

ُهل تغّير أم ال؟-ج

ُوصف حالته بدون الّتغيير أو بعده.-د

ُ= اإلجابة عن ثالثة بنود.9

ُ= اإلجابة عن بندين.6

ُ= اإلجابة عن بند واحد.3

ُ= عدم الكتابة أو كتابة كالم غير مفهوم.0

ّ:املبنى

ُكتابة املوضوع بشكل متكامل في مبناه من حيث: = يشمل5

o .)ُجمل صحيحة املبنى )تعطي معنى تاّما

o .)ُربط الجمل وتسلسلها منطقّيا )استعمال صحيح للروابط

o .ُتقسيم املوضوع إلى فقرات بحيث يعّبر الّتلميذ في كل فقرة عن فكرة واضحة من املطلوب

o .ُاحتواء الّنص على مقّدمة، عرض، وخاتمة واضحة

ُ= يشمل كتابة موضوع مبناه صحيح جزئّيا، مثال :2

o  .ُبعض الجمل غير صحيحة املبنى

o  .ُاستعمال غير دقيق للروابط

o  .ُتكرار الفكرة الواحدة في أكثر من موقع أو جملة

o  .ُكتابة املوضوع في فقرة واحدة

ُ= موضوع غير مترابط و/أو ضعيف وغير مفهوم على اإلطالق.0

0-5ُ

ُّاللغة :

ر
ّ
ّوة اللغوّية :أ. الث

ُألفاظ غير سليمة/محكّية. 3= لغة غنّية ومستًوى لغوّي يالئم نوع الكتابة؛ تشمل حّتى 2

ُألفاظ غير سليمة/محكّية. 6-4= تشمل 1

ُألفاظ فما فوق غير سليمة/محكّية.  7= تشمل 0

0-2ُ

حو :
ّ
ّب. الّصرف والن

ا )حّتى خطأ 2
ً
ُواحد(.= بناء جمل سليمة نحًوا، وكلماتها صحيحة صرف

ركيب والّصرف.4-2= أخطاء قليلة )من 1
ّ
ُأخطاء( في الت

ُ= أخطاء كثيرة في املبنى اللغوّي )أكثر من أربعة أخطاء (.0

0-2ُ

حو :
ّ
ّب. الّصرف والن

ا )حّتى خطأ واحد(.2
ً
ُ= بناء جمل سليمة نحًوا، وكلماتها صحيحة صرف

ركيب والّصرف.4-2= أخطاء قليلة )من 1
ّ
ُأخطاء( في الت

ُأخطاء كثيرة في املبنى اللغوّي )أكثر من أربعة أخطاء (.= 0

0-2ُ

حو :
ّ
ّب. الّصرف والن

ا )حّتى خطأ واحد(.2
ً
ُ= بناء جمل سليمة نحًوا، وكلماتها صحيحة صرف

ركيب والّصرف.4-2= أخطاء قليلة )من 1
ّ
ُأخطاء( في الت

0-2ُ
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ّاملمكنة

ُ= أخطاء كثيرة في املبنى اللغوّي )أكثر من أربعة أخطاء (.0

ُ


