
 إسرائيل دولة

 والتعليم التربية وزارة

 

 خامسللّصّف ال مهّمة تنفيذيّة في اللّغة العربيّة

 دليل التّقييم واإلجابات

 لفهم المقروء، المعرفة اللّغويّة والتّعبير الكتابيّ 

 ".  الخسّ " معلوماتيّ القسم األّول:  نّص 

 رقم

 الّسؤال

 مدى التّرميز توجيهات التّرميز فهمالمستوى 

فهم المعنى الّصريح  1

واستخراج 

 معلومات.

 :نيالتّالي الّلقبني ذكرتشمل )درجتان( =  اإلجابة الّصحيحة:  2

 َمِلك السَّلطَة 

 َسيِّد السَّلطَة 

 )درجة واحدة( = أّي إجابة جزئّية صحيحة. 1

 أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة.=   0

0 ،1 ،2 

فهم المعنى الّصريح  2

واستخراج 

 معلومات.

 تليهااإلغريق )اليونان(  دبالكتابة  = اإلجابة الصحيحة : ( درجتان 2)

 .بالد الرومان

 ( درجة واحدة= كتابة اسم دولة واحدة ممّا ذكر أعاله.1)

 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 0

2،1،0 

ِتفاَدِة اإلجابة الصحيحة هي مجلة: )درجتان(= 2 فهم المعنى الخفي 3 غالًبا ما يُزرَُع اْلخَّسُّ لالسخ

 ِمنخ أَوخراِقِه،

ِل االسِتفاَدِة منخ سيقانِ  أو مجلة:  ِه،وُهناَك نَ وخٌع واِحٌد ِمنخُه يُ زخرَُع ِمنخ َأجخ

ِل بُذورِِه. أو مجلة:  َوآخر ِمنخ َأجخ

ِتفاَدِة ِمنخ أَوخراِقِه، وُهناَك نَ وخٌع أو كتابة  مجلة:  غالًبا ما يُزرَُع اْلخَّسُّ لالسخ

ِل بُذورِِه. ِل االسِتفاَدِة منخ سيقانِِه، َوآخر ِمنخ َأجخ  واِحٌد ِمنخُه يُ زخرَُع ِمنخ َأجخ

2،0 



2 

 رقم

 الّسؤال

 مدى التّرميز توجيهات التّرميز فهمالمستوى 

 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 0

بالرغم من أن الصني املنتج األول اإلجابة الصحيحة: )درجتان( = 2 فهم المعنى الخفي 4

َدُم يف ِإطخعاِم املاِشَيةِ  َتخخ وهلذا فهي ال  للخس ولكن غالِِبّية ََماصيِلها ُتسخ

 تصدر ما تنتجه.

 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 0  

2،0 

فهم المعنى الصريح  5

 واستخراج معلومات

مما يلي  إنتاجهما أقل من إيطاليا  =  كتابة اسم الدولتني درجات 4

، وكتابة اسم  دولتني إنتاجهما أكثر من إيطاليا مما إسبانيا، ايران ، اليابان:

 .الصني -اهلند الواليات املتحدة يلي:

 .تنقص درجة  واحدة لكل دولة مل يكتب التلميذ امسها 

0 ،1 ،2 ،3 ،4 

فهم المعنى  6

 استنتاج-الخفي

تُ ؤَكُِّد الدراساُت َعلى َأَهَِيَِّة اَْلسِّ اإلجابة الصحيحة )ب( ( درجات= 3) 

 َوَفوائِِدِه.

 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة.0

3،0 

فهم المعنى  7

 اجتاستن-الخفي

 زِراَعَة اَْلسِّ ( درجات= اإلجابة الصحيحة هي :3)

 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة.0

3،0 

دمج وتطبيق  تفسير 8

 أفكار

يحة: كتابة أّي معلومتني صحيتني من اإلجابة الصح( درجات= 4)

 .النصّ 

 ( درجتان= كتابة معلومة واحدة صحيحة.2)

 = كتابة معلومات غري صحيحة أو عدم اإلجابة.0

4،2،0 

تفسير دمج وتطبيق  9

 أفكار

اإلجابة الصحيحة: شتلة طارق ألّن أفضل درجات احلرارة ( درجتان= 2)

درجة. ) أو ألنه زرع الشتلة بدرجة  11و 12لنمو اْلس ترتاوح بني 

 .11و 11وهذه الدرجة تقع بني  11حرارة 

2،1،0 



3 

 رقم

 الّسؤال

 مدى التّرميز توجيهات التّرميز فهمالمستوى 

( درجة واحدة كتابة شتلة طارق دون كتابة التعليل، أو كتابة التعليل 1)

 دون كتابة شتلة طارق.

 أو عدم اإلجابة. =  أّي إجابة أخرى 0

تفسير دمج وتطبيق  10

 أفكار

 .اإلجابة الصحيحة: ب( ألَنُّه ملَخ يَ رخِو نَ بخَتَة اَْلسِّ بانخِتظام  =  ت( درجا3)

 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 0

3،0 

تقييم المضمون  11

ووظيفة المرّكبات 

 اللغويّة والنّصّية

 لتفسري كالم سابق.ج( )اإلجابة الصحيحة: ( درجتان = 2)

 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة.0

2،0 

تقييم المضمون  12

ووظيفة المرّكبات 

 اللغويّة والنّصّية

.د( (  اإلجابة الصحيحة= ت( درجا3)  َخبرٌي يف زِراَعِة اَْلسِّ

 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 0

3،0 

 الصحيحة: فاعلاإلجابة = تادرج( 3) معرفة لغويّة 13

 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 0

3،0 

 اإلجابة الصحيحة: احتلت( درجتان= 2) معرفة لغوية 14

 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 0

2،0 

 ( درجات= اإلجابة الصحيحة: ) أ( خ. د. م3) معرفة لغويّة 15

 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 0

3،0 
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 دي النظيفة تنقذ الحياة"ا"األيإقناعّي نّص لقسم الثّاني:  ا

 رقم

 الّسؤال

 مدى التّرميز توجيهات التّرميز مستوى الفهم

فهم المعنى الّصريح  1

واستخراج 

 معلومات.

 اليوم العالمّي لغسِل ألايدي
فُل بِه في تاريِخِ بدأ سنة

َ
ه ِإلى ُيحت ْنْتهُِ ُمَوجَّ

َ
عل

َ
 أ

تشرين اكتوبر  8002ِ51

 ألاوِل

ة العاّمة لألمم  كل العالم الجمعيَّ

 املّتحدة

 = كّل اإلجابات صحيحة.2

 = اثنتان أو ثالث إجابات صحيحة.1

 = ثالث أو أربع إجابات خاطئة.0

0 ،1 ،2 

فهم المعنى الّصريح  2

واستخراج 

 معلومات.

 نشر الّتوعَية بني الناس حوَل فوائِد غسل (ب= إجابة صحيحة:  )2

 اليدين.

 أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة.  = 0

2،0 

ثَ ُر ِمنخ 2 فهم المعنى الخفي 3 . 3.3= إجابة صحيحة: أكخ  ِملخيون ِطفل 

 = إجابة جزئّية: طفل.1

 = كل إجابة أخرى.0

0 ،1 ،2 

 = إجابة صحيحة: تشمل ذكر اثنتني من احلاالت التالية:2 فهم المعنى الخفي 4

 الدُّخوِل إىل احَلّماِم. بَ عخدَ  . أ

.  . ب  ِعنَد تَ غخيرِي احِلفاِض لِطفل 

ِل أوخ ُمالَمَسِة الطّعام.  . ت  قَ بخَل األكخ

 تشمل ذكر واحدة من احلاالت. := إجابة جزئّية1

 = كل إجابة أخرى.0

0 ،1 ،2 

 = كل إجابة تفيد معىن القليل جدًّا من الناس.2 فهم المعنى الخفي 5

 = كل إجابة أخرى.0

 

2،0 
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 رقم

 الّسؤال

 مدى التّرميز توجيهات التّرميز مستوى الفهم

فهم المعنى الّصريح  6

واستخراج 

 معلومات.

 إجابة صحيحة: تشمل ذكر ثالثة من األمراض التالية: = 3 
 اإلسهال. . أ

 االلخِتهاب الرَِّئوي.  . ب
.  . ت  الخِتهابات اجلِلخد والَعنيخ
 الديدان الطَفيِليَّة. . ث
 انفلَونزا الطيور. . ج

 .مرضنيتشمل ذكر  :جزئّية= إجابة 2
 .مرض واحدتشمل ذكر  := إجابة جزئّية1
 
 = كل إجابة أخرى.0

0 ،1 ،2 ،3 

تفسير دمج وتطبيق  7

 أفكار

 = إجابة صحيحة: تشمل ذكر اثنتني من الفوائد التالية: 2
 يَ قخضي على اجلَراثيِم املسّببة لألمراض.  . أ

 اإلسهاِل وااللخِتهاِب الرَِّئويّ  يساعد على تفادي األمراِض ِمثل . ب
 .ََيخَنُح الَيَديخِن راِئَحًة ذَكيَّةً  . ت
 وسيلة فاعلة وقليلة التكلفة لتفادي األمراض. . ث
ُيساِعُد غسل اليدين على تَفادي اإلصابِة بالخِتهاباِت اجلِلخِد  . ج

ِ والديداِن الطَفيِليَِّة وانفلَونزا الطيوِر.  والَعنيخ
 كر واحدة من الفوائد.تشمل ذ  := إجابة جزئّية1 

 = كل إجابة أخرى.0

2،1،0 

تفسير دمج وتطبيق  8

 أفكار

= إجابة صحيحة: كل إجابة تشمل تفسري القول، مع ذكر سبب أو 2
 أكثر.

 تشمل التفسري فقط. := إجابة جزئّية1
 = كل إجابة أخرى.0

2،1،0 

 مجلتني من بني اجلمل التالية: = إجابة صحيحة تشمل ذكر2 فهم المعنى الخفي 9
ِل الَيَديخِن بَعَد تَعلُّمها  . أ َُيِكُن ِلألطفاِل أن يقوموا بَِنقِل عادِة َغسخ

درسِة، إِلدراِجها يف َمنازهِِلِم َوُُمخَتَمعاِِتِم.
َ
 يف امل

. . ب َتدام   ُمشارََكة األطفاِل قاِدرٌة على إحداِث تَغيري  ُمسخ
غسِل اليديِن بالطّريقِة َحّث األطفاِل على اعِتناِق عادِة  . ت

 السليمِة.
"ُسفراَء لِغسِل الَيديِن"، يف املباَدراِت الَوطَِنيَِّة  األطفال َجعل . ث

 واحمللّيَِّة لكلِّ بلد .
 تشمل ذكر واحدة من اجلمل. := إجابة جزئّية1

2،1،0 
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 رقم

 الّسؤال

 مدى التّرميز توجيهات التّرميز مستوى الفهم

 = كل إجابة أخرى.0

 

 = ثالث إجابات صحيحة: 3 فهم المعنى الخفي 10
 خطأ. . أ

 خطأ. . ب
 صح. . ت

 تشمل اإلجابة الصحيحة عن مجلتني. :إجابة جزئّية= 2
 تشمل اإلجابة الصحيحة عن مجلة واحدة. := إجابة جزئّية1
 = كل إجابة أخرى.0

0 ،1 ،2 ،3 

تفسير دمج وتطبيق  11

 أفكار

إّن الجراثيم الّناتجة عن األوساخ منتشرة في كّل ب. : إجابة واحدة صحيحة فقط= 2
 مكان .

 = كل إجابة أخرى.0

2،0 

تقييم المضمون  12

ووظيفة المرّكبات 

 اللغويّة والنّصّية

 = اجابة صحيحة تشمل التطّرق إىل :2
 تعريفنا على فكرة غسل اليدين، أو اليوم العاملي لغسل اليدين. . أ

إقناعنا بضرورة غسل اليدين، أو حتويل غسل اليدين إىل عادة،  . ب
 ألَهّية ذلك يف تفادي األمراض الكثرية.

 تشمل التطّرق إىل أمر واحد فقط. :جزئّية= إجابة 1
 = كل إجابة أخرى.0

2،1،0 

تفسير دمج وتطبيق  13

 أفكار

 = اإلجابة الصحيحة: كل إجابة منطقّية تتطّرق إلى تغيير سلوك التلميذ.2

 = كل إجابة أخرى.0

2،0 

تقييم المضمون  14

ووظيفة المرّكبات 

 اللغويّة والنّصّية

الصحيحة: كل إجابة مقنعة تتطرق إىل تفسري عالقة األيدي  = اإلجابة3
 النظيف يف تفادي األمراض، وبالتايل إنقاذ احلياة.

 = كل إجابة جزئّية: ال تفّسر بشكل واضح العالقة.1
 = كل إجابة أخرى.0

0 ،1 ،3 

تقييم المضمون  15

ووظيفة المرّكبات 

 اللغويّة والنّصّية

اقناع الناس بضرورة تثقيف و  . ب      : إجابة واحدة صحيحة فقط= 2
 غسل اليدين.

 
 = كل إجابة أخرى.0

2،0 
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 رقم

 الّسؤال

 مدى التّرميز توجيهات التّرميز مستوى الفهم

 اسم اشارةأ. : إجابة واحدة صحيحة فقط= 2 معرفة لغويّة 16
 = كل إجابة أخرى.0

2،0 

 أ. مفعول به = إجابة واحدة صحيحة فقط: 2 معرفة لغويّة 17
 = كل إجابة أخرى.0

2،0 

 صحيحة: تشمل كل الكلمات املفردة التالية:=اجابة 3 معرفة لغويّة 18
 .ُمتمعهو  منزلهاىل  اليدبنقل عادة غسل  يقومأن  للطفلَيكن 

 = إجابة جزئية: تشمل ثالث كلمات مفردة صحيحة.2
 = إجابة جزئية تشمل كلمتني صحيحتني.1
 = أقل من كلمتني صحيحتني.0

0 ،1 ،2 ،3 
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 درجة( 20 القسم الثّالث: تعبير كتابّي. )

اكتب نصا إقناعيا  تقنع به زمالءك بضرورة المحافظة على نظافة أجسامهم، متطرقا إلى أهمية استعمال الماء والصابون   

 كعنصر أساسي في المحافظة على الصحة والمظهر الالئق،  استعن بأقوال  وأمثال تعرفها عن النظافة.

 مدى الّترميز توجيهات الترميز 

 المضمون

عرض عناصر  

النّص اإلقناعي؛ 

استعمال وسائل 

إقناعّية ووصف 

 مشاعر.

هدف الّنّص )إقناع اآلخرين بضرورة  المحافظة على نظافة األجسام ) أو  . أ

 النظافة بشكل عام(، واستعمال الماء والصابون(:

عناصر املوضوع والتوّسع هبا،  عرض ألَهية نظافة  األجسام )أو  درجات=  عرض 3

النظافة بشكل عام(، عرض حقائق عن أَهية استعمال املاء والصابون من أجل تفادي 

 األمراض والتخلص من اجلراثيم.

 درجات=  عرض عناصر املوضوع بشكل جزئي.  3

 = مل يلتزم التلميذ باملوضوع املطلوب.0

طاء عالمات تقع بين العالمات المذكورة في توجيهات مالحظة: يمكن إع

 الترميز.

0-3 

 استعمال وسائل إقناعّية:  . ب

درجتان= على املوضوع أن يشمل بعض الوسائل اإلقناعية  املنطقية مثل  2

تفصيل يف شرح أَهية النظافة، والتطرق إىل ضرورة استعمال املاء والصابون ، 

 العاطفية مثل رائحة اليدين اجلميلة، مجال املنظر.  وبعض الوسائل اإلقناعية

 درجة واحدة= عرض وسائل إقناعية جزئيًّا. 1

 = مل يتطرق التلميذ اىل وسائل إقناعّية.0

0-2 

وصف مشاعر التلميذ بوضوح مع ربطها بجمال المظهر الخارجي والصحة  -ج

 السليمة.

 درجة واحدة=  وصف مشاعر وأحاسيس جزئيًّا. 1

 مل يتطرق التلميذ اىل املشاعر.= 0

0-2 
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 عناصر المبنى: . أ المبنى:

 درجات= إذا عرض التلميذ عناصر املوضوع يف فقرات: 3

الفقرة األوىل تتطرق أَهية ألَهية النظافة يف حياتنا اليومية ، أو ألَهية نظافة األجسام.) 

 َيكن أيضا الدمج بينهما(

 املاء والصابون للوقاية من األمراض.الفقرة الثانية تتطرق ألَهية استعمال 

 الفقرة الثالثة  خامتة املوضوع وتشمل التوصية بضرورة استعمال املاء والصابون.

 درجتان= ذكر جزئي للعناصر؛ ذكر عنصرين من العناصر املذكورة أعاله. 2

 = عدم اشتمال النّص على أّي مبىن منطقي.0

للفقرات، شرط أن يتوفّر عنصر مالحظة: يمكن اعتماد أّي ترتيب منطقي آخر 

 اإلقناع في الفقرة األخيرة.

0-3 

 التسلسل المنطقي: . ب

درجتان= عرض النّص بشكل مرتابط ومتسلسل منطقيًّا، عالقة منطقّية  2

بني اجلمل واألفكار والفقرات واستخدام كلمات رابطة تعّّب عن العالقة 

 املنطقية بني عناصر املوضوع.

 مرتابط جزئيًّا.درجة واحدة= النص  1

 = النص غري مرتابط منطقيًّا.0

0-2 

 اللغة:  

أ. الثروة اللغوية 

 ومستوى اللغة.

  

 درجتان= ثروة لغوية غنية ومنّوعة، ومستوى لغوي يالئم نوع الكتابة.  2

األلفاظ املالئمة، االستعانة بأمثال وأقوال مأثورة عن النظافة،  لغة سليمة  اختيار

 كلمات(.   3وصحيحة مع استعمال َمدود لكلمات َمكّية. )حّّت 

درجة واحدة = ثروة لغوية بسيطة وطبقة لغويّة منخفضة أو استعمال اللغة احملكّية  1

 كلمات( مستوى لغوي منخفض.  4)أكثر من 

   بة باللغة احملكّية.= معظم الكتا0

0-2 

 2-0 أخطاء(. 3= بناء مجل سليمة )حنًوا( وكلماِتا صحيحة )صرفًا(. )حّّت 2  ب. الصرف والنحو
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 أخطاء يف الرتكيب والّصرف. 1-4درجة واحدة=  1 

 =  أخطاء كثرية يف املبىن اللغوي )أكثر من سّتة أخطاء(. 0

 ج.  اإلمالء 

 

=  إمالء صحيح )ُُيسب اْلطأ املتكّرر مرّة واحدة فقط. وال ختصم عالمات على 1

 أخطاء إمالئّية(.  3-1خطأ إمالئي واحد( )

 = إمالء يشمل أكثر من أربعة أخطاء خمتلفة.0

0-1 

 د.عالمات الترقيم 

 

 درجة واحدة= استعمال صحيح لعالمات الرتقيم حسب احلاجة  1 

 3-1قطتان، عالمة االنفعال، عالمة االستفهام، املزدوجان( ))النقطة، الفاصلة، الن

 أخطاء(.

 = الكتابة دون عالمات ترقيم.0

0-1 

 

 


