
تعليمات عامة للمصّححين

في جميع أسئلة االمتحان، إذا لم يكتب التلميذ إجابة أو لم ُيشر إلى إجابة، يجب طباعة "لم يجب".  *

في األسئلة املفتوحة )كتابة إجابة(، يجب تقييم اإلجابة بناء على التعليمات املفّصلة في دليل اإلجابات وطباعة الترميز املناسب.   *

إذا كتب التلميذ أكثر مما ُطلب منه، ُتفحص اإلجابات املطلوبة فقط وبحسب ترتيب كتابتها.

في األسئلة املغلقة )متعددة اخليارات - م.خ.(، يجب اإلشارة إلى رقم اإلجابة التي أشار إليها التلميذ، إذا أشار التلميذ إلى أكثر   *

من إجابة واحدة - يجب طباعة "إجابتان".
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מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
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الفصل األّول: جامع العلب الفارغة

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

اإلجابة تشمل كتابة التلميذ تعبيرين يداّلن على صفتين لجامع مفتوح1  =2
العلب أو صفة وسلوك له مّما يلي:

رجل حافي القدمني.  .1
رّث الثياب.  .2

ينتقل من ُقمامة إلى قمامة/يبحث عن العلب الفارغة/يلتقط   .3
)يجمع( العلب الفارغة من القمامة.

إذا ذكر التلميذ إحدى اإلجابات أعاله.  =1
كل إجابة أخرى.  =0

مثال: 

"في الـ60 من عمره".

"الشقوق الواضحة على وجهه".

2—0

تفسير 

واستنتاج

لكّنه. مغلق2  )2( اإلجابة الصحيحة:   =3
كّل إجابة أخرى.  =0

3,0

تفسير 

واستنتاج

نظرة حسرة.مغلق3  )3( اإلجابة الصحيحة:   =2
كّل إجابة أخرى.  =0

2,0

تفسير 

واستنتاج

إجابة تشمل كتابة التلميذ األمرين اللذين اشتهر بهما جامع العلب مفتوح4  =2
في شبابه وهما:

القّوة )قوّي البدن/مفتول العضالت(.  -

عدد اللغات التي يعرفها.  -

إذا كتب أحد األمرين أعاله.  =1
كل إجابة أخرى.    =0

2—0

حتديد معلومات 

وتنظيمها من 

جديد )استرداد 

معلومات(

عاجز عن المساعدة.مغلق5  )3( اإلجابة الصحيحة:   =3
كّل إجابة أخرى.  =0

3,0

تفسير 

واستنتاج

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية
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دولة إسرائيل

وزارة  التربية

السكرتارية التربوية 
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دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصّف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
  הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

51-ARB-012-8B-SOF-p-net-shipur ,13:16,06/06      51-01-08-02-01-02-011-012-05

מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח', נוסח ב', 
התשע"ב, 2012, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 51 في اللغة العربية، الصف الثامن،

الصيغة ب، 2012، حتديث
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الفصل األّول: جامع العلب الفارغة

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

أن يربط التلميذ بين شّدة الحّر وقت الظهر وبين كثرة استهالك مفتوح6  =2
 العلب.

 أو

أن يربط التلميذ بين )تناول( الغداء/تناول الطعام والمشروبات 

وبين كثرة استهالك العلب.

اإلجابة تشمل كتابة إحدى اإلجابات مّما يلي:  =1
إذا ذكر التلميذ سبًبا واحًدا مّما يلي: شّدة احلر، تناول الغذاء   -

 أو زيادة استهالك العلب. 

دون ربط السببني: شّدة احلر؛ تناول الغذاء مع استهالك 

العلب.

إذا كتب التلميذ جملة تدّل على املنافسة في جمع العلب بني   -

جامع العلب وبني اآلخرين )الصبيان/جامعي العلب اآلخرين(.

مثل:   

"ألن األوالد يكونون في املدرسة وهو يسبقهم ليلّم العلب."   

إذا ذكر: "احتشاد املصلني في هذا الوقت".  -

كل إجابة أخرى.   =0
مثل:   

"ألنها الفترة األنسب لجمع العلب الفارغة".  

2—0

تقييم ونقد 

)تأّمل(

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة  التربية

السكرتارية التربوية 

 מבחן 51 בערבית לכיתה ח' )8( — נוסח ב' 3
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصّف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
  הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

51-ARB-012-8B-SOF-p-net-shipur ,13:16,06/06      51-01-08-02-01-02-011-012-05

מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח', נוסח ב', 
התשע"ב, 2012, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 51 في اللغة العربية، الصف الثامن،

الصيغة ب، 2012، حتديث
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الفصل األّول: جامع العلب الفارغة

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

اإلجابة تشمل كتابة التلميذ سبب عدم عودة جامع العلب إلى بيته مفتوح7  =2
في نهاية القصة وهو موته أو إصابته بمرض منعه من العودة إلى 

 بيته.

 مثال:

"الموت"/"رحل ولم يعد"/"أغمى عليه"/"ضربة شمس".

اإلجابة تشمل إحدى ما يلي:  =1
أن يذكر التلميذ وقوع الرجل في نهاية القصة و/أو حالته قبل   -   

وقوعه.    

مثل:   

أحّس بثقل في يده/وكأّن وخز إبر ينساب من رجله/   

أخذ يتمايل ثّم وقع/أراد أن يحّرك يده فلم يستطع.  

إذا ذكر النتيجة وهي الموت وأخطأ تفسير سبب ذلك.   -   
مثال:    

"أّن اإلبر التي وخزته كانت ساّمة مّما أّدى إلى موته".  

كل إجابة أخرى.  =0

2—0

تقييم ونقد 

)تأّمل(

يوم السبت ظهًرا.مغلق8  )4( اإلجابة الصحيحة:   =2
كّل إجابة أخرى.  =0

2,0

تفسير 

واستنتاج

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة  التربية

السكرتارية التربوية 

 מבחן 51 בערבית לכיתה ח' )8( — נוסח ב' 4
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصّف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
  הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

51-ARB-012-8B-SOF-p-net-shipur ,13:16,06/06      51-01-08-02-01-02-011-012-05

מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח', נוסח ב', 
התשע"ב, 2012, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 51 في اللغة العربية، الصف الثامن،

الصيغة ب، 2012، حتديث
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الفصل األّول: جامع العلب الفارغة

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

إجابة تشمل توضيح التلميذ الختيار العنوان "شقاء عائلة"، وذلك مفتوح9  =2
من خالل دمجه جانبين أو أكثر من الجوانب التالية:

 -   ِذكر تعب األب في عمله من خالل التطّرق إلى جانب          

من جوانب ظروف عمله.

فقر الرجل/عائلته.  -

مصيره في نهاية القصة.  -

مرض ابنته التي عجز عن تقدمي املساعدة لها.  -

أو كل إجابة مرادفة للمعنى.  

 1= إجابة تشمل وصًفا عاًما للعائلة.
 مثل:

 "ألن العائلة فقيرة جًدا".

"ألنه كان يتعب".

"ألنه ابنته كانت مريضة".   

أو إذا ذكر التلميذ جانًبا واحًدا مما ذكر أعاله.

كل إجابة أخرى.  =0

2—0

تقييم ونقد 

)تأّمل(

الفصل األّول: جامع العلب الفارغة

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

مغلق10

املعرفة اللغوية

حال.  )4( اإلجابة الصحيحة:   =2
كّل إجابة أخرى.  =0

2,0

مفتوح11

املعرفة اللغوية

افتعل/يفتعل. اإلجابة الصحيحة:   =1
كل إجابة أخرى.  =0

1,0

مغلق12

املعرفة اللغوية

ن. و. م  )2( اإلجابة الصحيحة:   =2
كّل إجابة أخرى.  =0

2,0

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة  التربية

السكرتارية التربوية 

 מבחן 51 בערבית לכיתה ח' )8( — נוסח ב' 5
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصّف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
  הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח', נוסח ב', 
התשע"ב, 2012, שיפור
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الفصل الثاني: الشاي

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

اإلجابة تشمل كتابة التلميذ السبَبْين التالَيْين النخفاض ثمن مفتوح13  =2
الشاي وهما:

انتشاره.  -

كثرة استيراده.  -

تشمل كتابة التلميذ سبًبا واحًدا مّما ذكر أعاله.   =1
ذكر األسباب الصحيحة أعاله باإلضافة إلى معلومات تتناقض   =0

 معها وتدّل على عدم فهم.

مثل: 

"1. لندرته وارتفاع ثمنه.    

 2. انتشاره وكثرة استيراده."

أو كل إجابة أخرى.   

مثل: 

"أصبح الشاي في متناول الجميع".  

2—0

حتديد معلومات 

وتنظيمها من 

جديد )استرداد 

معلومات(

اإلجابة تشمل كتابة التلميذ الطريقة التي تحّول لون الشاي إلى مفتوح14  =2
األحمر وهي التخمير والتجفيف/تعريضها إلى حرارة الشمس.

اإلجابة تشمل كتابة التلميذ التخمير أو التجفيف.  =1
كل إجابة أخرى.  =0

2—0

حتديد معلومات 

وتنظيمها من 

جديد )استرداد 

معلومات(

اإلجابة تشمل كتابة التلميذ المصدرين اللذين يكتسب الشاي مفتوح15  =2
رائحته منهما وهما:

الزيت الطّيار.  -

معامل إعداد الشاي.  -

تشمل كتابة مصدر واحد مما ذكر أعاله.  =1
كل إجابة أخرى.  =0

2—0

تفسير 

واستنتاج

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة  التربية

السكرتارية التربوية 
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دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصّف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
  הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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الفصل الثاني: الشاي

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

اإلجابة تشمل كتابة التلميذ الشرَطْين اللَذْين يساعدان على الهضم مفتوح16  =2
وهما:

تناول الشاي بعد الطعام بثالث أو أربع ساعات.  -

أن يكون الشاي خفيًفا.  -

تشمل كتابة شرط واحد مّما ذكر أعاله.  =1
كل إجابة أخرى.  =0

2—0

حتديد معلومات 

وتنظيمها من 

جديد )استرداد 

معلومات(

ألّن الشاي يخّفف من شّدة العطش مغلق17  )2( اإلجابة الصحيحة:   =3 
والشعور بالحّر.     

كّل إجابة أخرى.  =0

3,0

تقييم ونقد 

)تأّمل(

تشمل كتابة التلميذ المعلومة التي كان يجهلها الصينّيون وهي: أن مفتوح18  =3
العامل المطهر للماء هو َغلْيه.

مالحظة: اذا نسخ الفقرة بين األسطر )26-28( كاملة تعتبر إجابته 

غير صحيحة.

كل إجابة أخرى.  =0

3,0

حتديد 

معلومات 

وتنظيمها من 

جديد )استرداد 

معلومات(

اإلجابة تشمل كتابة التلميذ النصيحَتْين:مفتوح19  =2
عدم شرب الشاي قبل تناول الطعام/ ال تشرب الشاي قبل   -

تناول الطعام/شرب الشاي بعد األكل.

عدم غلي الشاي/ال تغِل الشاي.  -

تشمل كتابة التلميذ نصيحة واحدة.  =1
إذا كتب التلميذ معلومة ال تتعلّق بشكل مباشر بالنصيحتين أعاله.   =0

 مثال:

 "مادة العفص تسبب االمساك".

 "مادة العفص تشكل طبقة عازلة على غشاء المعدة واألمعاء".

 أو

كل إجابة أخرى.

2—0

تقييم ونقد 

)تأّمل(

زيادة غلْي الشاي.مغلق20  )4( اإلجابة الصحيحة:   =3
كّل إجابة أخرى.  =0

3,0

تفسير 

واستنتاج

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة  التربية

السكرتارية التربوية 

 מבחן 51 בערבית לכיתה ח' )8( — נוסח ב' 7
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصّف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
  הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

51-ARB-012-8B-SOF-p-net-shipur ,13:16,06/06      51-01-08-02-01-02-011-012-05

מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח', נוסח ב', 
התשע"ב, 2012, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 51 في اللغة العربية، الصف الثامن،

الصيغة ب، 2012، حتديث

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך



الفصل الثاني: الشاي

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

انتشار الشاي.مغلق21  )3( اإلجابة الصحيحة:   =2
كّل إجابة أخرى.  =0

2,0

تفسير 

واستنتاج

الفصل الثاني: الشاي

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

مفتوح22

املعرفة اللغوية

تشمل كتابة التلميذ الفعل الماضي من المصدر استخالص وهو   =2
استخلص.

كل إجابة أخرى.  =0 
أو إذا أخطأ امالئيا في كتابة الفعل مثل: اصتخلس/ استخلس/

استخلصه/استخلصا...

2,0

مفتوح23

املعرفة اللغوية

نعت/صفة. اإلجابة الصحيحة:   =3
كل إجابة أخرى.  =0

3,0

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة  التربية

السكرتارية التربوية 

 מבחן 51 בערבית לכיתה ח' )8( — נוסח ב' 8
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصّف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
  הרשות הארצית 
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מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח', נוסח ב', 
התשע"ב, 2012, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 51 في اللغة العربية، الصف الثامن،

الصيغة ب، 2012، حتديث

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך



الفصل الثالث: الكتاب اإللكترونّي

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

تخزين المعلومات اإللكترونّية في مغلق24  )1( اإلجابة الصحيحة:   =2 
تطّور مستمر.     

كّل إجابة أخرى.  =0

2,0

تفسير 

واستنتاج

تشمل كتابة التلميذ ثالث وسائل إلكترونّية مّما يلي:مفتوح25  =3
مواقع اإلنترنت.  -

منتديات اإلنترنت.  -

الكتاب الرقمّي.  -

الرواية الرقمّية.  -

تشمل كتابة وسيلتين فقط.  =2
تشمل كتابة وسيلة واحدة فقط.  =1

كل إجابة أخرى.   =0 
أو نسخ األسطر )6-9( كاملًة.

3—0

حتديد معلومات 

وتنظيمها من 

جديد )استرداد 

معلومات(

تشمل كتابة التلميذ اختالفين مّما يلي:مفتوح26  =2
الكتاب الورقي بحاجة إلى إملام في القراءة فقط بينما الكتاب   -

اإللكتروني يحتاج إلى إتقان مهارات كثيرة.

طريقة احلصول على الكتاب الورقي أسهل منها في الكتاب   -

اإللكتروني.

يسهل نسخ وسرقة حقوق الكتاب اإللكتروني بخالف الكتاب   -

الورقي.

سرعة تقادم الكتاب اإللكتروني بخالف الكتاب الورقي.  -

تشمل كتابة اختالف واحد.  =1
كل إجابة أخرى.  =0

مالحظة: عند ذكر معلومة تقتصر فقط على الكتاب االلكترونّي أو 

 الكتاب الورقّي بدون مقارنة بينهما تعتبر اإلجابة غير صحيحة.

 أو إذا أورد التلميذ مقارنة بينهما بحسب معيار مختلف.

 مثال:

 "1. الكتاب الورقّي يحتاج إلى إلمام بالقراءة.

 2. الكتاب اإللكترونّي يوجد له أشكال مختلفة." 

2—0

تفسير 

واستنتاج

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة  التربية

السكرتارية التربوية 
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دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصّف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
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המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח', נוסח ב', 
התשע"ב, 2012, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 51 في اللغة العربية، الصف الثامن،

الصيغة ب، 2012، حتديث

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך



الفصل الثالث: الكتاب اإللكترونّي

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

الكتاب اإللكترونّي.مغلق27  )3( اإلجابة الصحيحة:   =2
كّل إجابة أخرى.  =0

2,0

تفسير 

واستنتاج

عدم استهالك طاقة كبيرة.مغلق28  )4( اإلجابة الصحيحة:   =2
كّل إجابة أخرى.  =0

2,0

تفسير 

واستنتاج

أن يقنعنا بأهمّية الكتاب اإللكترونّي.مغلق29  )4( اإلجابة الصحيحة:   =2
كّل إجابة أخرى.  =0

2,0

تقييم ونقد 

)تأّمل(

تشمل تحديد التلميذ المخاطب وهو:مفتوح30  =3
القارئ/مشتري الكتاب الورقّي أو اإللكترونّي.  -

املتلقي/طاّلب اجلامعات واملدارس.  -

التلميذ )أنا/نحن/أنت(.  -

كل إجابة أخرى.  =0

3,0

تقييم ونقد 

)تأّمل(

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة  التربية

السكرتارية التربوية 
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دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصّف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
  הרשות הארצית 
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מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח', נוסח ב', 
התשע"ב, 2012, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 51 في اللغة العربية، الصف الثامن،

الصيغة ب، 2012، حتديث

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך



الفصل الثالث: الكتاب اإللكترونّي

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

تشمل تأييد أو معارضة التلميذ للكتاب اإللكترونّي مع التعليل.مفتوح31  =3
التأييد مع التعليل:

عدم قطع األشجار.  -

تقليل استهالك احلبر الساّم.  -

تقليل استهالك األوراق.  -

تقليل استهالك الطاقة.  -

مثال:

"نعم، ألن الكتاب الورقّي يؤّدي إلى انخفاض عدد األشجار"

املعارضة مع التعليل:

مبا أن الكتاب اإللكترونّي منتج يتقادم بسرعة فاجلهاز ذاته   -

ملّوث للبيئة.

مالحظة: ال ُتعطى عالمة للتأييد أو المعارضة دون التعليل.

كل إجابة أخرى.  =0

3,0

تقييم ونقد 

)تأّمل(

الفصل الثالث: الكتاب اإللكترونّي

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

مغلق32

املعرفة اللغوية

ألّم.  )2( اإلجابة الصحيحة:   =2
كّل إجابة أخرى.  =0

2,0

مغلق33

املعرفة اللغوية

تفّعَل.  )1( اإلجابة الصحيحة:   =1
كّل إجابة أخرى.  =0

1,0

مفتوح34

املعرفة اللغوية

مفعول به. اإلجابة الصحيحة:   =2
كل إجابة أخرى.  =0

2,0

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة  التربية

السكرتارية التربوية 
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מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
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51-ARB-012-8B-SOF-p-net-shipur ,13:16,06/06      51-01-08-02-01-02-011-012-05
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 دليل اإلجابات لالمتحان 51 في اللغة العربية، الصف الثامن،

الصيغة ب، 2012، حتديث

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך



الفصل الرابع: التعبير الكتابي

املوضوع  - احملافظة على البيئة

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

كتابة نّص ال يتعلّق مضمونه مطلًقا باملوضوع املطلوب في مهّمة   =0
 التعبير. 

)عالمة 0 ُتعطى في جميع معايير التقييم للتعبير: املضمون، 

واملبنى واللغة(.

 املضمون:مفتوح35

عرض عناصر املوضوع كما تتطلبها املهمة.

فوائد احلفاظ على البيئة بالنسبة لإلنسان والطبيعة. أ. 

6= إذا كتب التلميذ عن أهمية احلفاظ على البيئة )البيت،   
الشارع، املدرسة، الطبيعة... إلخ( سواء تطّرق بتوّسع إلى 

جانب/فائدة واحدة مّما يلي:

احملافظة على البيئة تؤدي إلى احملافظة على صحة     -

اإلنسان وسالمته.

احملافظة على البيئة تؤدي إلى التمتع بجمال البيئة/الطبيعة.  -

احملافظة على موارد الطبيعة.  -

استنشاق هواء نظيف.  -

أو

إذا تطّرق باختصار إلى أكثر من جانب/فائدة مّما ذكر أعاله.

3= إذا ذكر فائدة واحدة فقط دون التوضيح.  
1= إذا كتب التلميذ جملة مثل:    

"احلفاظ على البيئة مهم في حياتنا".

0= إذا لم يبنّي أهمية احلفاظ على البيئة.   
أو كل إجابة تفي بهذا املوضوع.

*6—0

املضمون

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة  التربية

السكرتارية التربوية 
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מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
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המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

51-ARB-012-8B-SOF-p-net-shipur ,13:16,06/06      51-01-08-02-01-02-011-012-05
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 دليل اإلجابات لالمتحان 51 في اللغة العربية، الصف الثامن،

الصيغة ب، 2012، حتديث

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך



الفصل الرابع: التعبير الكتابي

املوضوع  - احملافظة على البيئة

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

مشاركة التلميذ في احملافظة على البيئة )كتابة طريقة واحدة( ب. 

6= ذكر الطريقة أو الفعالية التي يقوم بها التلميذ للحفاظ على   
 البيئة مع التوسع من خالل الشرح أو وصف الفعالية.

أمثلة لفعاليات من أجل احلفاظ على البيئة مع الشرح:

جمع البطاريات في أماكن محددة.  -

البطاريات تتحلل وتلوث البيئة لذلك يجب وضعها في   

أماكن مخصصة.

جمع العلب الفارغة في أماكن محددة أو بيعها.  -

العلب الفارغة حتتاج إلى وقت طويل للتحلل. وللحفاظ على   

املوارد الطبيعية، توضع في أماكن محددة وتباع الستحداثها.

عدم قطع األشجار/غرس األشجار واألزهار.  -

األشجار متنع التلوث، وتنقي الهواء وقطعها يؤثر على البيئة.  

عدم رمي النفايات في األماكن غير املعّدة لذلك، ألنه يزيد   -

 من التلوث.

ألنها تلوث البيئة وقد تسبب انتشار األمراض أو األوبئة

*6—0

4= إذا كتب التلميذ عّدة طرائق دون التوّسع في أّي منها.   
2= ذكر الفعالية التي يقوم بها للحفاظ على البيئة دون شرح   

الطريقة أو الفعالية.

0= لم يقترح أي طريقة للمحافظة على البيئة.  

ميكن إعطاء عالمات تقع بني العالمات املذكورة في توجيهات      *

الترميز.
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משרד החינוך
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התשע"ב, 2012, שיפור
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الفصل الرابع: التعبير الكتابي

املوضوع  - احملافظة على البيئة

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

مدى توجيهات الترميز

الترميز

 املبنى:مفتوح

يشمل كتابة املوضوع بشكل متكامل في مبناه من حيث:  =5
احلفاظ على التسلسل املنطقي بني عناصر املهّمة )أهّمية   -

احلفاظ على البيئة والطرق املقترحة(.

ربط اجلمل وتسلسلها منطقّيا )استعمال صحيح ومتنّوع   -
للروابط(.

: يشمل كتابة موضوع مبناه صحيح جزئّيا، مثاًلً  =2
حفاظ جزئي على التسلسل املنطقي بني عناصر املهّمة، مثاًل   -

أن يكّرر الفكرة الواحدة في أكثر من موقع أو جملة.

استعمال غير صحيح للروابط/تكرار نفس الرابط في كل   -
النص.

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

*5—0

ميكن إعطاء عالمات تقع بني العالمات املذكورة في توجيهات      *

الترميز.

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة  التربية

السكرتارية التربوية 

 מבחן 51 בערבית לכיתה ח' )8( — נוסח ב' 14
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصّف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
  הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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الفصل الرابع: التعبير الكتابي

املوضوع  - احملافظة على البيئة

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

مدى توجيهات الترميز

الترميز

 اللغة:مفتوح

الثروة اللغوية: أ. 

لغة غنّية ومستوى لغوي يالئم نوع الكتابة تشمل حّتى 3   =2  
ألفاظ غير سليمة/محكّية.

تشمل 4-6 ألفاظ غير سليمة/محكّية.  =1  
تشمل 7 ألفاظ فما فوق غير سليمة/محكّية.  =0  

2—0

الصرف والنحو: ب. 

بناء جمل سليمة نحًوا، وكلماتها صحيحة صرًفا )حتى   =2  
خطأين(.

أخطاء قليلة )من 3-5 أخطاء( في التركيب والصرف.   =1  
أخطاء كثيرة في املبنى اللغوي )أكثر من خمسة أخطاء(.  =0  
مالحظة: ال تخصم عالمات على أخطاء في التشكيل أو في   

 العالمات اإلعرابّية اخلاّصة باملثنى وجمع املذكر السالم.
 مثال:

 "ذهب املعلمني".

"أقترح حلول".

2—0

اإلمالء  ج. 

إمالء صحيح )يحسب اخلطأ املتكّرر مّرة واحدة فقط. وال   =2
تخصم عالمات على خطأ إمالئّي واحد(.

إمالء يشمل أخطاء )2-4 أخطاء إمالئّية(.     =1
إمالء يشمل أكثر من أربعة أخطاء إمالئّية مختلفة.    =0

2—0

عالمات الترقيم: د. 

تشمل استعمال عالمات الترقيم املختلفة وبشكل صحيح.  =2  
تشمل استعمال قليل و/أو غير صحيح لعالمات الترقيم.  =1  

عدم استعمال عالمات الترقيم بتاًتا أو استعمالها بشكل غير   =0  
صحيح في كل النّص.

2—0
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