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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/ آذار ،ةنامّ ثال وفللصف التربية اللغوّية العربّيةفي  تنفيذّية

ُا دليل ُ ُ لّتقييم  ُواإلجابات 

ُ ُُو، املقروء ُ لفهم  غوّية ُ املعرفة 
ّ
ُالكتابّيُ والّتعبيرُ  ،الل

 

ّمّ  
ّ
ّ -ّصْينئشار الن ّّو املقروء ّ فهم  غوّية ّ املعرفة 

ّ
ّالل

رقم 

ّالسؤال

أبعاد 

ّالفهم

نوع 

ّالّسؤال

العالمة حسب مستويات األداء/ ّؤالنّص الّسّ

ّاإلجابة الّصحيحة

العالمة 

ّاملمكنة

ُ اذكر ثالثُمفتوح1ُ1ُ
ّ
صف بها ميزات ات

حسب الفقرة  املجتمع اإلسالمّيُ

ُ:األولى

ُكتابة:= اإلجابة تشمل 3

ك ى التمّسُالحرص الشديد عل -

 بتعاليم الدين.

 البساطة املطلقة. -

ُ.هد واملساواة بين املسلمين جميعاالُز-

ُميزتين. كتابة= 2

ُميزة واحدة. كتابة= 1

ُإجابة أخرُى = كّلُ 0

0-3ُ

ين أزواج الكلمات: العالقة بُمغلق2ُ2ُ

"قوّي  ،"حاكم ومحكوم"

ُ"عربّي وأعجمّي" هي: ،وضعيف"

ُ(4= اإلجابة الصحيحة )2

ّضاّد.  ت

ُإجابة أخرُى = كّل0ُ

0،2ُ

اذكر عاملين دفعا العرب إلى ُمفتوح3ُ2ُ

تغيير نهج حياتهم )حسب الفقرة 

2)ُ

عاملين مّما  = اإلجابة تشمل كتابة 2

ُيلي:

 تأثير البيئات الحضارّية الجديدة. -

 في مجاراة أهل البالد املفتوحة -
ً
رغبة

 في مذاهبهم وعاداتهم.

العراق  ،صرم، أو نتيجة لفتح الشام

ُوفارس.

 واحد. كتابة عامل= 1

ُإجابة أخرُى = كّلُ 0

0-2ُ

املقصود بجملة "واستمتاعهم ُمغلق4ُ1ُ

بما آلت إليه الحياة الحضارّية 

ُ(3= اإلجابة الصحيحة )2

االستمتاع بحياة الرفاهية بسبب 

0،2ُ



2 

 

رقم 

ّالسؤال

أبعاد 

ّالفهم

نوع 

ّالّسؤال

العالمة حسب مستويات األداء/ ّؤالنّص الّسّ

ّاإلجابة الّصحيحة

العالمة 

ّاملمكنة

ُاملدنّية والحضارة.ُ(12من ألوان الترف" )السطر 

ُإجابة أخرُى = كّل0ُ

اذكر عاصمتي الدولتين ُمفتوح5ُ1ُ

العربّيتين اإلسالمّيتين حسب 

ُ(3التسلسل التاريخي )الفقرة 

ُ:= اإلجابة تشمل كتابة 2

ُالعاصمة األولى: املدينة املنّورة.

ُالعاصمة الثانية: دمشق.

 واحدة. كتابة عاصمة= 1

ُإجابة أخرى. = كّلُ 0

0-2ُ

خطأ إلى  /اكتب كلمة صحُمغلق6ُ3ُ

ة مّما يلي جانب كل جمل

ُ:ّصُباالعتماد على ما ورد في النُّ

إجابات  4-3 = اإلجابة تشمل كتابة 2

 :صحيحة مّما يلي

صف-خطأ -1
ّ
في  املجتمع اإلسالمّيُ ات

صدر اإلسالم بتمّرد العرب على 

 بداوتهم 

العرب إلى حياة الترف  انطلق-صّحّ -2

وحياة الدنيا بعد فترة عمر بن 

 الخطاب.

لعرب ا مظاهر الترف أّنُ من-صّحّ -3

قوا في مأكلهم ومشربهم 
ّ
تأن

 .سهموملب

 يحدث تفاعل اجتماعيُّ لم-خطأ -4

 بين الفاتحين والشعوب األخرى.

بة صحيحة، أو إجابتين إجا= كتابة 1

 صحيحتين.

ُإجابة أخرُى = كّلُ 0

0-2ُ

ر شعبك ُحُومفت7ُ4ُ
ّ
هل تؤّيد أن يتأث

بحضارات الشعوب األخرى؟ 

. ُاكتب رأيك ووّضحه 

ُ:الطالب مل كتابة= اإلجابة تش 3

ُ.ال/نعم

توضيح وتعليل كتابة رأيه مع ُو 

ُ.ينمنطقيُّ

ُالتلميذ:= تشمل كتابة 2

ُ.ال/نعم

ُ.منطقّيُه، دون توضيح رأي كتابةُو

 .كتابة رأيه دوُن-ال/نعم= كتابة 1

ُإجابة أخرى. = كّلُ 0

0-3ُ

املقصود بالرابط "ال شّك" ُمفتوح8ُ1ُ

ُ( :16طر )الّسُ

إحدى  = اإلجابة تشمل كتابة2

ُ:اإلجابات

د/ مأكيد
ّ
ال ريب...أو  /ال محالة /ن املؤك

0-2ُ
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رقم 

ّالسؤال

أبعاد 

ّالفهم

نوع 

ّالّسؤال

العالمة حسب مستويات األداء/ ّؤالنّص الّسّ

ّاإلجابة الّصحيحة

العالمة 

ّاملمكنة

ُأّي إجابة تعطي نفس الداللة.

= كتابة معنى قريب، لكّنه غير دقيق، 1

... كتابة أُو ُنفس الجذر مثل: ال أشكُّ

ُإجابة أخرى. = كّلُ 0

ضمير فيما  كلمة يعود كّلُ ألّيُُمفتوح9ُ1ُ

ُيلي؟

في عبارة "هو مقياس  "هو" -ُأ

 ( 5ى" ) السطر التقُو

" في كلمة "حياتهم" "هم -ُب

ُ(8)السطر 

 := اإلجابة تشمل كتابة 2

املقياس )الوحيد لتفضيل مسلم  -ُأ

 على آخر(.

 العرب -ُب

 .إحدى اإلجابتين كتابة= 1

ُإجابة أخرى. = كّلُ 0

0-2ُ

امأل الجدول بالفترة الزمنّية التي ُمفتوح10ُ3ُ

تصف الجملة ممّيزاتها )حسب 

ُما ورد في النص(:

ُ:مّيزاتامل

الحرص الشديد على  -ُأ

 التمّسك بتعاليم الدين.

السياسة التقشفّية  -ُب

 والزهد.

ُ -ُج
ّ
ام في مجتمع انغمس الحك

ُترف وبذخ.

ُ:= اإلجابة تشمل كتابة 3

 صدر اإلسالم. -ُأ

ُخالفة  -ُب
ّ
 اب.عمر بن الخط

 .العصر األموّيُ -ُج

ُ= كتابة إجابتين صحيحتين 2

 .= كتابة إجابة صحيحة واحدة1

ُإجابة أخرى. = كّلُ 0

0-3ُ

 لكّلُ اكتب عنوانا فرعّيا مالئماُمفتوح11ُ2ُ

ُفقرة مّما يلي: 

ُاألولى: ________________

ُالثانية: ___________________

ُالثالثة: ___________________

ُ:= اإلجابة تشمل كتابة 3

في صدر  املجتمع اإلسالمّيُ األولى:

ُاإلسالم.

انتهاء  /تأثير عمر والفتوحات : لثانيةا

فّية بانتهاء عصر السياسة
ّ

 التقش

 تزام بحياةلعلى االحرص عمر /رعم

ف والزهد
ّ

ُ. التقش

/ الترف في عصر بني أمّية :الثالثة

ُاملسلمون في العصر األموّي. 

ُ.مالئم للمضموُنعنوان  أو أّيُ

ُ= كتابة إجابتين صحيحتين 2

 .= كتابة إجابة صحيحة واحدة1

ُإجابة أخرى. = كّلُ 0

0-3ُ

ّضل العيش في مجتمع هل تفُمفتوح12ُ4ُ

ُمتدّين أم غير متدّين؟ وّضح

 يارينخأحد ال= اإلجابة تشمل كتابة  2

 .مع التوضيح املنطقّيُ

0-2ُ
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رقم 

ّالسؤال

أبعاد 

ّالفهم

نوع 

ّالّسؤال

العالمة حسب مستويات األداء/ ّؤالنّص الّسّ

ّاإلجابة الّصحيحة

العالمة 

ّاملمكنة

= كتابة أحد الخيارين دون كتابة 1

أو كتابة تعليل منطقّي  ،تعليل منطقّيُ

 موقفه. أن يحّدد التلميذدون 

ُ.إجابة أخرُى = كّلُ 0

معرفة  13ُ

ُلغوّية

لنحوّية لواو الوظيفة ا -ُأُمفتوح

 .رغبوا"الجماعة في كلمة "

الوظيفة النحوّية لضمير  -ُب

الجمع "هم" في كلمة 

ُ.دفعهم""

ُالصحيحة:= كتابة اإلجابة  2 

ُفاعل. .ُأ

ُمفعول به .ُب

 .= كتابة إجابة صحيحة واحدة1

ُإجابة أخرى. = كّلُ 0

0-2ُ

معرفة 14ُ

ُلغوّية

استبدل الضمير )هم( في الجملة ُمفتوح

)أنتم( مع التالية ب )أنا( و 

ُإجراء التغييرات الالزمة:

قوا في مأكلهم ومشربهم 
ّ
)هم تأن

ُوملبسهم(

ُ:= اإلجابة تشمل كتابة 2

ق ُأنا
ّ
ُت  في مأكلي ومشربي وملبس ي.: تأن

ق ُأنتم
ّ
م  في مأكلكم ومشربكم تُ : تأن

ُوملبسكم.

 .= كتابة إجابة صحيحة واحدة1

ُإجابة أخرى. = كّلُ 0

0-2ُ

معرفة 15ُ

ُلغوّية

ُكلمة األنسب إلكمال الجملة: الُمغلق

 "العرب في العصر األموّيُ

________ دورهم القديمة 

ُبالقصور املنّمقة".

ُ(1= اإلجابة الصحيحة )2

ُ.استبدلوا

ُإجابة أخرُى = كّل0ُ

ُ

0،2ُ

معرفة 16ُ

ُلغوّية

ساعُمفتوح
ّ
( 20)السطر  "املصدر "ات

ُهو مصدر للفعل:

ُ= اإلجابة الصحيحة 2

َسَعّ
ّ
ُ ات

ُأخرُى إجابة = كّل0ُ

0،2ُ

معرفة 17ُ

ُلغوّية

ّسبب كسر همزة ُمفتوح في "يقولون  إن 

( 4إّن املقياس الوحيد" )السطر 

ُهو:

ُ= كتابة التلميذ:2

/ وقعت في بداية وقعت بعد القوُل

ُ.جملة القوُل

ُإجابة أخرى. = كّل0ُ

0،2ُ

هم؟ُمفتوح18ُ1ُ
َ
ُالعودة.من أجل تهنئته بسالمة  =2ُملاذا زاَر العلماء  صديق

ُإجابة أخرى. كّلُ= 0

0-2ُ

نيطت  به" )السطر عبارة "ُمغلق19ُ1ُ
 
( 2أ

ُ                              تعني؟

ُ(1= اإلجابة الصحيحة )2

ف بها.    
ّ
ل
ُ
ّك

ُإجابة أخرُى = كّل0ُ

0،2ُ

هديٌر الّتعبير " استعمل الكاتب ُمغلق20ُ2ُ

صمُّ اآلذاَن  ُ"ي 

ُ(3اإلجابة الصحيحة )

ّليبّين شّدة الصوت.

ُ.إجابة أخرُى=كل 0

0،2ُ

0،2ُُ:= اإلجابة تشمل كتابة2من الجملة  نائب فاعلاستخرج ُمفتوحمعرفة 21ُ
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رقم 

ّالسؤال

أبعاد 

ّالفهم

نوع 

ّالّسؤال

العالمة حسب مستويات األداء/ ّؤالنّص الّسّ

ّاإلجابة الّصحيحة

العالمة 

ّاملمكنة

ل  "الّتالية: ُلغوّية دخ 
 
ُأ  الفضاء ُ رائد 

ُ
ً
 وكلُّ ش يٍء فيها  غرفة

ً
خالية

ى بماّدٍة عازلٍة للّصوت  "
ّ
غط ُ. م 

ّ   ُدّرائ

ُ.أخرُى = كل إجابة0

الّتعبير  نوع الصورة البالغية فيُمغلق22ُ3ُ

ي كأّنها  "كنت  أسمع  ضربات  قلب 

بوٍل عميقٍة"
 
ات  ط

ّ
ُدق

ُ(2= اإلجابة الصحيحة )2

 تشبيه. 

ُ.إجابة أخرُى = كّل0ُ

0،2ُ

لقد شعَر رائد  الفضاء  بالّدوران ُمغلق23ُ2ُ

قرة الّرابعة( ألّن: ُ)الف 

ُ(2)= اإلجابة الصحيحة 3

 انقلبت 
َ
ااآللة

ً
ّ به يمين

ً
ّوشماال

ُأخرى. إجابة =كّل0ُ 

0،3ُ

كلمة " تصطّك" في جملة" جَعَل ُمغلق24ُ1ُ

" )الّسطر  كُّ
َ
ناني تصط ( 22أس 

ُتعني؟

ُ(3= اإلجابة الصحيحة )2

ضيضرب بعضها ببع  

ُإجابة أخرُى = كّل0ُ

0،2ُ

َل َوسطه ُمفتوح25ُ3ُ  رائد  الفضاء  َحو 
َ
ربط

الّسفينة  ا ب 
ً
 متيًنا مرتبط

ً
ال حب 

ُ.الَفضائّية  ومثبًتا بها

وقع أن  يحصَل لو لم ماذا تت

ُيفعل رائد الفضاء ذلك؟

ُ الطالب:= اإلجابة تشمل كتابة 2

طار بالفضاء،  رائد الفضاء قد لكان

ة ها قوّّفيمنطقة ال يوجد في  فهّو

بالفضاء وضاع ة لألرض، جاذبيّّ

ّ
ّ

، أو أّي إجابة تعطي نفس اسعالش

ّاملعنى.

ُ.إجابة أخرُى = كّل0ُ 

0،2ُ

دام  ما الهدف منُمفتوح26ُ1ُ
 
خ است 

ف؟ َسّدس القاذ 
 
 35طر )الّسُ  امل

-34 )  

ُ

ُ= اإلجابة تشمل كتابة الطالب3

نقل  ثناءكة أالحّرتوجيه املساعدة في 

املحطة  لىللمعدات إالفضاء رائد 

ّ.بصورة سريعة الفضائية

املساعدة في توجيه الحركة أثناء = 2

نقل رائد الفضاء للمعدات إلى 

ّ.ةاملحطة الفضائيّّ

ّ.ة في توجيه الحركةاملساعد= 1

ُ.إجابة أخرُى = كّل0ُ

0-3ُ

معرفة 27ُ

ُلغوّية

"  ما هو جذر الفعل "ُمغلق ـَتكُّ ح 
َ
ت

(؟42)الّسطر   

ُ

 (1= اإلجابة الصحيحة )3

ّح. ك. ك.

ُ.إجابة أخرُى = كّل0ُ

0،2ُ

معرفة 28ُ

ُلغوّية

 من بين ُمغلق
ّ
أشر إلى الوزن الشاذ

أوزان الكلمات في كّل مجموعة 

ُمّما يلي:

ّ( األعمال4)جابة الصحيحة اإُل=3

ُلّ (3اإلجابة الصحيحة)       ق 
َ
ُ  ينت

م (1)اإلجابة الصحيحة       
ُّ
عل

َ
ّ   ت

ُإجابتين صحيحتين  كتابة= 2

0-3ُ
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رقم 

ّالسؤال

أبعاد 

ّالفهم

نوع 

ّالّسؤال

العالمة حسب مستويات األداء/ ّؤالنّص الّسّ

ّاإلجابة الّصحيحة

العالمة 

ّاملمكنة

ُ= كتابة إجابة صحيحة واحدة.1

ُإجابة أخرى. = كّلُ 0

التعبير "لقد تنّفس األصدقاء  ُمغلق29ُ2ُ

الصعداء" في نهاية القّصة، يدّل 

ُ ُعلى أن 

ُ(2= اإلجابة الصحيحة )2

، لكّن رائد  
ً
ة

ّ
األحداث كانت شاق

اها
ّ
ّالفضاء تخط

ُإجابة أخرى. = كّل0ُ

0،2ُ

ملاذا استعمَل الراوي في النّص ُمغلق30ُ2ُ

م بكثرة؟
ّ
ُضمير املتكل

ُ(1)= اإلجابة الصحيحة 1

ه يس
ّ
ّرُد تفاصيل من حياتهألن

ُ.= كل إجابة أخرُى0

0،2ُ

ص املراحل الّتدريبّية التي مّر ُمفتوح31ُ3ُ
ّ
لخ

ُ.بها رائد الفضاء

ُاإلجابة تشمل كتابة الطالب:= 3

دخل :األولى املرحلة
 
الى  رائد الفضاء ا

وسقفها  بإحكام جدرانهاغرفة مغلقة 

 بمادة معدنية، عانى بداخلها  ان محاط

 املنبعثة لفترة ةويالق األصواتمن 

ُ  طويلة.

انية:املرحلة -
ّ
دخل الث

 
خالية الى غرفة  ا

عازلة للصوت   تتميز بهدوء  وجدرانها

ُشديد.  

الثة:املرحلة -
ّ
جلس الث

 
لة تشبه بآ ا

 تدور وتتحرك بهة مركبة فضائيُّ

ُالّدوران. تحركات تسبب

ن فقط.2 ُ= كتابة التلميذ مرحلتي 

ُة.= كتابة التلميذ مرحلة واحد1

ُ.إجابة أخرُى = كّل0ُ

(ّ
ّ
لخيص يجب ان يكون بلغة الت

ّ
ّ
ّصّمن  الب وليس نسخاالط

ّ
ُ(الن

0-3ُ

ُ:للّنّصُ مالئمان عنوانان أمامكُمفتوح32ُ4ُ

خطيرة.مغامرة   

 األصدقاء نعمة ونقمة.  

ختر واحًدا منهما، ثّم اشرح  ا 

ُسبب مالءمته للنّصُ

ُ= تشمل كتابة:3

ّ خطيرة  مغامرة

قّي مرتبط باألحداث تفسير منط وكتابة

يعتبر املرتبطة بالتدريب أو تنفيذ املهّمة 

ُمقبوال.

مرتبط  تفسير منطقّيُتابة ك= 2

تبطة بالتدريب أو تنفيذ ث املُرحدااأُلب

تحديد  دوّن يعتبر مقبوال.املهّمة 

ُالعنوان.

0-3ُ
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رقم 

ّالسؤال

أبعاد 

ّالفهم

نوع 

ّالّسؤال

العالمة حسب مستويات األداء/ ّؤالنّص الّسّ

ّاإلجابة الّصحيحة

العالمة 

ّاملمكنة

 "خطيرة مغامرةكتابة العنوان "= 1

ّمنطقّي. تفسير كتابةدون 

كتب صفتُمفتوح33ُ3ُ
 
ين أعطاهما للرحلة ا

ُكلٌّ من                  

أصدقاء الّراوي في بداية النّص: 

______________ُ

أصدقاء الّراوي بعد انتهائه من 

ُوصفها:__________

ُالراوي:__________________

ُ := اإلجابة2

في بداية  الّراوي الرحلة وصف أصدقاء-

ثيرة، مليئةّص بأّنها النُّ ُ م  ُ.باملفاجآت 

بعد انتهائه من الّراوي  ف أصدقاءوص-

  هاالرحلة بأنُّ وصف
ٌ
 وخطيرة

ٌ
ة

 
 شاق

ٌ
ة

َ
ل ر ح 

َعة  أَبًدا. ت 
 
َن امل ّنها ال تخلو م  ُولك 

ثيرة، وصف الراوي للرحلة  - بأّنها م 

ُ ُ.مليئة باملفاجآت 

ُ= يصف الطالب وصفا واحدا1

ُ= كل إجابة أخرى.0

0-2ُ

ُ

ّ  
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الث:الفصل 
ّ
عبير الكتابّيّ الث

ّ
ّالت

 تصف فيها رحلتك في الفضاء بعد عودتك.تخ-أ 
ً
ّيل نفسك رائد فضاء تروي ألصدقائك قّصة

ّصف رحلة قمت بها، وبّين انطباعاتك عنها وتأثيرها عليك.-ب

رميزّنوع الّسؤال
ّ
رميزّتوجيهات الت

ّ
ّمدى الت

 )عالمةفي مهّمة التعبير. = كتابة نّص ال يتعلق مضمونه مطلقا باملوضوع املطلوب 0ّ

لغة. 0
ّ
عطى في جميع معايير التقييم للتعبير: املضمون، واملبنى وال

ُ
ّت

ّ

ُمفتوح 

ُاملضموُن

 املضمون:

كتابة موضوع إنشائّي واٍف يشمل مضامين وافية  عند: عالمة كاملة للمضموّن 12=

ّومكتملة، وليست بشكل جزئّي أو منقوص.

عند: كتابة موضوع إنشائّي جزئّي غير مكتمل في  للمضموّن عالمة جزئّية =6 

وّسع بشكل واٍف.
ّ
ّمضمونه، أو يقوم على اختصار الفكرة واملضمون دون الت

ا. عالمة دونّية= 0
ً
ّعند: عدم كتابة مضمون بتات

0-12ُ

ُمفتوح

ُاملبنى 

ّاملبنى: 

ُحيث:ي مبناه من = اجابة كاملة تشمل كتابة املوضوع بشكل متكامل ف5

ُ*عرض عناصر القّصة مع وضوح املبنى القصص ّي.

وثيقة الّصلة بموضوع القناعة، وخاتمة واضحة  مقّدمة مشّوقةعلى  احتواء الّنّصُ*

ُتبّين أهمّيتها.

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

ُ*ترتيب الفقرات بشكل منطقّي. 

ُللروابط.*استخدام جّيد 

ُ= يشمل كتابة موضوع مبناه صحيح جزئّيا مثال:3

ُ*ربط جزئّي بين أحداث القّصة.

ُ*استخدام غير دقيق للّروابط.

ُ*املقّدمة غير مشّوقة.

ُ*الخاتمة غير واضحة.

ُ*كتابة املوضوع بفقرة واحدة فقط.

كة ال تكّون قّصة، واملوضوع غير مفهوم على ااُل0
ّ
ُطالق.= األحداث بمثابة مشاهد مفك

0-5ُ

ُمفتوح 

ُاللغة 

ّاللغة:

روة 
ّ
ّاللغوّية:أ. الث

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

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

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

0-2ُ

حو:ب. الّصرف ُ
ّ
ّوالن

ا.=بناء جمل سليمة نحًوا، وكلمات2
ً
ُها صحيحة صرف

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

ُاللغوّي )أكثر من أربعة أخطاء(. =أخطاء كثيرة في املبنى0

0-2ُ
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رميزّنوع الّسؤال
ّ
رميزّتوجيهات الت

ّ
ّمدى الت

ّ اإلمالء:ج. ُ

= كتابة بدون أخطاء إمالئّية )يحسب الخطأ املتكّرر مّرة واحدة فقط، وال تخصم 2

ُعالمات على خطأ إمالئي ّواحد(.

ُ.إمالئّية(أخطاء 4-2= املوضوع يشمل أخطاء )1

ُئّية مختلفة.= املوضوع يشمل أكثر من أربعة أخطاء إماُل0

0-2ُ

رقيم:عالمات  د.ُ
ّ
ُالت

رقيم املختلفة وبشكل صحيح.2
ّ
ُ= استعمال عالمات الت

رقيم )1
ّ
ُعالمات ترقيم على األقّل(. 3= استعمال قليل لعالمات الت

رقيم بتاًتا أو استعمالها بشكل غير صحيح.= عدم استعمال عالمات ال0
ّ
ُت

0-2ُ

ُ

ُ  
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عبير الكتابّيّ
ّ
الث: الت

ّ
ّالفصل الث

ُاملوضوعة: 

ّ.نّصا إرشادّيا يشمل إرشادات وتعليمات تقّدمها لزمالئك قبل جولتهم في مسار مش ٍي طويل اكتب-ج

رميزّنوع الّسؤال
ّ
رميزّتوجيهات الت

ّ
ّمدى الت

ُمفتوح

ُملضموّنا

ُ:ملضموّنا

إرشادات  عن مفّصل(جابة كاملة تشتمل على الحديث )بشكل إ= يتطّرق الّتلميذ الى 12

ما يلي  يرشدهم إلى بحيث ،وتعليمات يقدمها التلميذ لزمالئه قبل جولتهم في مسار مش ي طويل

شّعب:من البنود بعمق دون 
ّ
ُالت

ُ.اختيار األماكن واملواقع التي ستشملها الرحلة-1

ُة.للرحل واملعرفيُّ ضير املضمون العلميُّتح-2

سوف تذهب إليها مثل حالة الطقس  التيأو البلد  ةمعلومات كافيه عن تلك الوجه جمع-3

 .وغيرها

 الرحلة.للقيام بتلك  الالزمة امليزانية تحديد-4

 مهم. ش يءب نسيان يجب أخذها لتتجنُّ التي ةالضروريُّاألشياء  بأهّمُ الئحة كتابة-5

هام والتخفيف من الضغط  ش يءب نسيان سفر لتجنُّاليبة السفر قبل ميعاد حق تحضيُر-6

 .النفس يُّ

 إليها.ليس لها معنى وال تحتاج  التيتكثر من حمل األشياء  ال-7

توضع حول الخصر لتجدها  التيأو مثل تلك ...حقيبة يد فيتك والتذاكر بأوراق هويُّ احتفظ-8

 إليها.حين تحتاج 

 .الرسميةاملالبس  ارتداءتجنب مالبس مريحه ُو ارتداء-9

ُ.حذاء مريح انتعال-10

ُ.بنود ثمانية= اإلجابة عن 9

ُ.خمسة بنود= اإلجابة عن 6

ُ.ندينب = اإلجابة عن3

ُ.= عدم الكتابة أو كتابة كالم غير مفهوم0

12-0ُ

ُمفتوح

ُاملبنى

ّاملبنى:

ُ= يشمل كتابة املوضوع بشكل متكامل في مبناه من حيث:5

ُ(.ى )تعطي معنى تاّماصحيحة املبن *جمل

ُ(.ا منطقّيا )استعمال صحيح للروابط*ربط الجمل وتسلسله

ُ.يعّبر الّتلميذ في كل فقرة عن فكرة واضحة من املطلوبفقرات بحيث  تقسيم املوضوع إلى* 

ُ.خاتمة واضحةُو ،عرض ،احتواء الّنص على مقّدمة *

ُ:مثال، = يشمل كتابة موضوع مبناه صحيح جزئّيا2

ُ* بعض الجمل غير صحيحة املبنى.

ُ.* استعمال غير دقيق للروابط

ُ.* تكرار الفكرة الواحدة في أكثر من موقع أو جملة

ُ.فقرة واحدةكتابة املوضوع في * 

0-5ُ
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رميزّنوع الّسؤال
ّ
رميزّتوجيهات الت

ّ
ّمدى الت

ُ.طالق/أو ضعيف وغير مفهوم على اإُل= موضوع غير مترابط و0

ُمفتوح

ُاللغة

ّاللغة:

ّ أ.
ّ
ّاللغوّية:روة الث

ُمحكّية./ألفاظ غير سليمة 3؛ تشمل حّتى ى لغوّي يالئم نوع الكتابةغنّية ومستوًُ = لغة2

ُ.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 )حّتى خطأ واحدوكلماتها صحيحة صرف

ركيب والّصرف4-2لة )من = أخطاء قلي1
ّ
ُ.أخطاء( في الت

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

0-2ُ

ّ:اإلمالء .جُ

وال تخصم عالمات على خطأ )يحسب الخطأ   املتكّرر مّرة واحدة فقط.  مالء صحيحإ= 2

ُ(.إمالئّي واحد

ُ(.أخطاء إمالئّية4-2= إمالء يشمل أخطاء )1

ُ.مالئّية مختلفةمل أكثر من أربعة أخطاء إ=إمالء يش0

0-2ُ

رقيم:د. عالمات ُ
ّ
ّالت

رقيم املختلفة وبشكل صحيح. =2
ّ
ُتشمل استعمال عالمات الت

رقيم./و قلياُل =تشمل استعمااُل1
ّ
ُأو غير صحيح لعالمات الت

رقيم بتاتا/= عدم ا0
ّ
ُ.الّنص استعمالها بشكل غير صحيح في كّلُ ستعمال عالمات الت

0-2ُ

 

 


