
رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

مدى توجيهات الترميز

الترميز

االستمارة للطالب

1—14ما أشار إليه التلميذ.مغلقأ

1—2ما أشار إليه التلميذ.مغلقب

1—5ما أشار إليه التلميذ.مغلقج1

1—5ما أشار إليه التلميذ.مغلقج2

1—5ما أشار إليه التلميذ.مغلقج3

1—5ما أشار إليه التلميذ.مغلقج4

1—5ما أشار إليه التلميذ.مغلقج5

1—5ما أشار إليه التلميذ.مغلقج6

1—4ما أشار إليه التلميذ.مغلقد

تعليمات عامة للمصّححين

في جميع أسئلة االمتحان، إذا لم يكتب التلميذ إجابة أو لم يؤّشر على 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 اإلجابات( يجب اإلشارة إلى رقم اإلجابة التي أّشر عليها التلميذ، إذا أّشر التلميذ على أكثر من إجابة   *

واحدة - يجب طباعة "إجابتان".

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' 1
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الّثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
  הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

51-ARB-011-8B-SOF-p-bodek-shipur ,10:59,05/06      51-01-08-02-01-02-010-011-05

מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח', נוסח ב', 
מחוון לבודקים, התשע"א, 2011, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 51 في اللغة العربية، الصف الّثامن،

دليل للمصّححني، الصيغة ب، 2011، حتديث



الفصل األول: كيف نقتصد في كهرباء املنزل؟

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

مغلق1

تفسير 

واستنتاج

1—4ما أشار إليه التلميذ.

مفتوح2

تفسير 

واستنتاج

اإلجابة تشمل كتابة نتيجة واحدة تنجم عن تغطية األَشجار   =2
للنوافذ من النتائج التالية بحسب النّص وهي:

عدم إدخال اإلضاءة الطبيعّية إلى املنزل.  -

زيادة استهالك الكهرباء.  -

زيادة الظلمة في املنزل.  -

أو كّل إجابة مرادفة للمعنى أعاله.

كّل إجابة أخرى.  =0

2 ,0

مفتوح3

تقييم ونقد 

)تأّمل(

اإلجابة تشمل كتابة اإلختيار لأللوان الفاتحة أو كتابة كلمة فاتح   =3
إلى جانب اللون المختار مثل أزرق فاتح، أخضر فاتح، أبيض، 

زهرّي.

كّل إجابة أخرى.  =0

3 ,0

مفتوح4

حتديد 

معلومات 

وتنظيمها 

من جديد 

)استرداد 

معلومات(

اإلجابة تشمل نصيحَتْين من النصائح التالية التي تفّسر الطرق   =2
الصحيحة لتوفير الكهرباء في استخدام السّخان.

مثل:

برمج سّخانك على ساعة التوقُّف دائًما.  -

ال تسرف في استهالكك للماء الساخن.  -

قم بتغيير السّخان كّل سنة أو سنتني على أقّل تقدير.  -

إجابة تشمل نصيحة واحدة من النصائح المذكورة أعاله.  =1
كّل إجابة أخرى.  =0

2—0

مفتوح5

حتديد 

معلومات 

وتنظيمها 

من جديد 

)استرداد 

معلومات(

اإلجابة تشمل توضيح سبب االستهالك الزائد في الكهرباء لكون   =2
السّخان قديًما. السّخان القديم تتراكم عليه المواّد الكلسّية، التي 

تحول دون تسخين الماء بشكل جّيد.

أو كّل إجابة تعطي نفس املعنى بلغة التلميذ. 

0= كّل إجابة أخرى.

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' 2
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الّثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
  הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

51-ARB-011-8B-SOF-p-bodek-shipur ,10:59,05/06      51-01-08-02-01-02-010-011-05

מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח', נוסח ב', 
מחוון לבודקים, התשע"א, 2011, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 51 في اللغة العربية، الصف الّثامن،

دليل للمصّححني، الصيغة ب، 2011، حتديث



الفصل األول: كيف نقتصد في كهرباء املنزل؟

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

مغلق6

تفسير 

واستنتاج

1—4ما أشار إليه التلميذ.

مغلق7

تفسير 

واستنتاج

1—4ما أشار إليه التلميذ.

مغلق8

تقييم ونقد 

)تأّمل(

1—4ما أشار إليه التلميذ.

مغلق9

تقييم ونقد 

)تأّمل(

1—4ما أشار إليه التلميذ.

مغلق10

املعرفة 

اللغوية

1—4ما أشار إليه التلميذ.

مفتوح11

املعرفة 

اللغوية

اإلجابة الصحيحة تشمل كتابة إحدى اإلجابَتْين التاليَتْين:   =3
مفعول فيه أو ظرف زمان.

كّل 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' 3
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الّثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
  הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

51-ARB-011-8B-SOF-p-bodek-shipur ,10:59,05/06      51-01-08-02-01-02-010-011-05

מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח', נוסח ב', 
מחוון לבודקים, התשע"א, 2011, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 51 في اللغة العربية، الصف الّثامن،

دليل للمصّححني، الصيغة ب، 2011، حتديث



الفصل الثاني: في املدرسة اجلديدة

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

مفتوح12

تفسير 

واستنتاج

2= اإلجابة تشمل كتابة اثنَتْين من بين األمنيات الثالث في الفقرة 
األولى:

أن يسترجع صورة ذلك الصبّي.  -

أن يرى ذلك الصبّي يدرج في املدرسة.  -

أن يصّور جميع انفعاالته وأفكاره.  -

1= إجابة تشمل كتابة أمنية واحدة من األمنيات المذكورة أعاله.
0= كّل إجابة أخرى.

2—0

مغلق13

تفسير 

واستنتاج

1—4ما أشار إليه التلميذ.

مفتوح14

تفسير 

واستنتاج

3= اإلجابة تشمل كتابة شعور واحد مّما يلي: الشعور بالغربة، 
الوحشة، الدهشة، لم يكن واثقا بنفسه، كان صعًبا عليه، كان 

منفعاًل، متوتًرا، كان حالًما )في مقلَتْيه الحالمَتْين(. أو كّل إجابة 

مرادفة للمعنى.

0= كّل إجابة أخرى )مثل: األفكار التي كانت تزدحم فيه.(

3 ,0

مفتوح15

تقييم ونقد 

)تأّمل(

2= اإلجابة تشمل كتابة وظيفة عالمة الترقيم وهي: أّنها تحّل محّل  
متحاوَرْين.

إذا اشتملت إجابته على تعريف للحوار فقط.   =1 
مثل:

"حوار يدور بني شخصني".  -

"حديث يدور بني شخصني".  -

0= كّل إجابة أخرى.

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' 4
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الّثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
  הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

51-ARB-011-8B-SOF-p-bodek-shipur ,10:59,05/06      51-01-08-02-01-02-010-011-05

מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח', נוסח ב', 
מחוון לבודקים, התשע"א, 2011, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 51 في اللغة العربية، الصف الّثامن،

دليل للمصّححني، الصيغة ب، 2011، حتديث



الفصل الثاني: في املدرسة اجلديدة

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

مفتوح16

حتديد 

معلومات 

وتنظيمها 

من جديد 

)استرداد 

معلومات(

2= اإلجابة تشمل كتابة ما يمّيز منهاج المدرسة وهو أّنه يمتّد لسّت 
سنوات على ثالثة صفوف لكّل صّف سنتان.

أو كتابة جزء من صفات منهاج المدرسة: يمتّد لسّت سنوات   
لثالث صفوف/يمتّد سّت سنوات لكّل صّف سنتان/لثالث صفوف 

 لكّل صّف سنتان.

أو إذا أجاب إجابة صحيحة وأضاف عليها معلومات إضافّية ال 

تخّص المنهاج مثل عدد الطاّلب ومواطنهم والمعلمين.

0= كّل إجابة أخرى.

2 ,0

مفتوح17

حتديد 

معلومات 

وتنظيمها 

من جديد 

)استرداد 

معلومات(

2= اإلجابة تشمل توضيح التلميذ لبضاعة الصبّي من الروسّية وهي 
معرفته كلمات قليلة منها ال تتجاوز المائة كلمة، أو كل إجابة 

مرادفة للمعنى.

0= كّل إجابة أخرى.

2 ,0

مغلق18

تقييم ونقد 

)تأّمل(

1—4ما أشار إليه التلميذ.

مفتوح19

حتديد 

معلومات 

وتنظيمها 

من جديد 

)استرداد 

معلومات(

2= اإلجابة تشمل كتابة صفَتْين من بين الصفات التالية: مديد 
القامة، طويل الشارَبْين، رصين الحركات، في العقد الرابع من 

عمره.

1= إجابة تشمل كتابة التلميذ صفًة واحدة مّما ذكر أعاله.
0= كّل إجابة أخرى.

2—0

مغلق20

حتديد 

معلومات 

وتنظيمها 

من جديد 

)استرداد 

معلومات(

1—4ما أشار إليه التلميذ.

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 للصف الّثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
  הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

51-ARB-011-8B-SOF-p-bodek-shipur ,10:59,05/06      51-01-08-02-01-02-010-011-05

מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח', נוסח ב', 
מחוון לבודקים, התשע"א, 2011, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 51 في اللغة العربية، الصف الّثامن،

دليل للمصّححني، الصيغة ب، 2011، حتديث



الفصل الثاني: في املدرسة اجلديدة

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

مغلق21

املعرفة 

اللغوية

1—4ما أشار إليه التلميذ.

مغلق22

املعرفة 

اللغوية

1—4ما أشار إليه التلميذ.

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' 6
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الّثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
  הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

51-ARB-011-8B-SOF-p-bodek-shipur ,10:59,05/06      51-01-08-02-01-02-010-011-05

מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח', נוסח ב', 
מחוון לבודקים, התשע"א, 2011, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 51 في اللغة العربية، الصف الّثامن،

دليل للمصّححني، الصيغة ب، 2011، حتديث



الفصل الثالث: فّن الزهور

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

مفتوح23

حتديد 

معلومات 

وتنظيمها 

من جديد 

)استرداد 

معلومات(

2= اإلجابة تشمل كتابة اثنين من استخدامات المصرّيين التالية 
للزهور:

استخدام الزهور في رسوماتهم على جدران املعابد.  -

استخدام شكل زهرة اللوتس في تصميم تيجان املعابد.  -

استخدام الزهور في األكاليل اجلنائزّية الفرعونّية.  -

استخدام الزهور للتعبير عن املشاعر.  -

1= اإلجابة تشمل كتابة استخدام واحد فقط من االستخدامات 
المذكورة أعاله.

0= كّل إجابة أخرى.

2—0

مفتوح24

حتديد 

معلومات 

وتنظيمها 

من جديد 

)استرداد 

معلومات(

2= اإلجابة تشمل كتابة سبب واحد من أسباب الحاجة إلى الزهور 
في هذا العصر بالذات، وهي:

-   متّيز عصرنا بكثرة احلروب.

-  جمود العالقات واملشاعر اإلنسانّية.

-  تخّفف من حّدة اجلمود واملاّدّية اللَّذْين كّبال فكر اإلنسان 

ومشاعره.

0= كّل إجابة أخرى.

2 ,0

مغلق25

تفسير 

واستنتاج

1—4ما أشار إليه التلميذ.

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 للصف الّثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
  הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

51-ARB-011-8B-SOF-p-bodek-shipur ,10:59,05/06      51-01-08-02-01-02-010-011-05

מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח', נוסח ב', 
מחוון לבודקים, התשע"א, 2011, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 51 في اللغة العربية، الصف الّثامن،

دليل للمصّححني، الصيغة ب، 2011، حتديث



الفصل الثالث: فّن الزهور

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

مفتوح26

تقييم ونقد 

ل( )تأّمّ

2= اإلجابة تشمل كتابة أحد ألوان الزهور المذكورة في النّص أو 
دمج بين ألوان من الزهور. ثّم كتابة التعليل المناسب لداللة اللون 

من النّص أيًضا، مثل:

األبيض = صفاء القلب.  -

األصفر = الغيرة.  -

األحمر = احلب والنشاط والشجاعة.  -

األزرق = الصدق والثبات.  -

البنفسجّي = الوفاء والنبل.  -

إجابة تشمل نسخ جميع األلوان أعاله مع كتابة داللتها.  =1
0= كّل إجابة أخرى.

إذا كتب التعليل دون كتابة اللون، مثل: "أعطي صديقي ورًدا ألّني   

أحّبه". أو كتب اللون بدون التعليل.

2—0

مفتوح27

حتديد 

معلومات 

وتنظيمها 

من جديد 

)استرداد 

معلومات(

2= تشمل كتابة أحد األسباب التالية:
ألّنها ال تلقى النقد كباقي الهدايا.  -

ألّنها تغري بجمالها ولغتها الساحرة.  -

ألّنها ُتستقبل مبحبة ورضى.  -

0= كّل إجابة أخرى.

2 ,0

مفتوح28

حتديد 

معلومات 

وتنظيمها 

من جديد 

)استرداد 

معلومات(

مة للمرضى وهي: اإلجابة تشمل كتابة الصفتين للزهور المقدَّ  =2
عدمية الرائحة.  -

هادئة األلوان/زاهية األلوان/فاحتة األلوان.  -

اإلجابة تشمل كتابة صفة واحدة مّما ذكر أعاله.  =1
كّل إجابة أخرى.  =0

2—0
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الفصل الثالث: فّن الزهور

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

مفتوح29

تقييم ونقد 

)تأّمل(

اإلجابة تشمل كتابة عنواٍن يتطرق إلى مضمون الفقرة السادسة   =4
من بين العناوين التالية. مع التعليل المناسب، مثل:

العنوان: مناسبات تقديم الزهور.   
التعليل: ألّن الفقرة تتحّدث عن مناسبات مختلفة سعيدة وحزينة 

لتقديم الزهور فيها.

العنوان: لمن تقّدم الزهور؟   
التعليل: ألّن في الفقرة السادسة قام الكاتب بذكر المناسبات 

التي تقّدم بها الزهور.

أو كّل عنوان يرادف في معناه واحًدا من بين العنواَنْين اعاله.  
اإلجابة تشمل كتابة إحدى ما يلي:   =2

-  أحد العنوانين أعاله بدون تعليل أو مع تعليل غير مناسب أو    
غير صحيح.  

عنوان عام مع تعليل صحيح.   -  
كتابة عنواًنا لمناسبة معينة مع تعليل صحيح.  -  

كّل إجابة أخرى.  =0

4 ,2 ,0

مغلق30

تفسير 

واستنتاج

1—4ما أشار إليه التلميذ.

مفتوح31

املعرفة 

اللغوية

2= اإلجابة تشمل تحويل كلمة تجد إلى كلمة تجْدن وتحويل كلمة 
تقّدمها إلى كلمة تقّدْمنها.

1= اإلجابة تشمل تحويل إحدى الكلمَتْين المذكورَتْين أعاله بشكل 
صحيح.

0= كّل إجابة أخرى.

2—0

مغلق32

املعرفة 

اللغوية

1—4ما أشار إليه التلميذ.

مفتوح33

املعرفة 

اللغوية

نعت. اإلجابة الصحيحة:   =2 
)إذا أجاب التلميذ صفة تحسب أيًضا صحيحة(

كّل إجابة أخرى.  =0
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الفصل الرابع: التعبير الكتابي

املوضوع  - أهمّية وقت الفراغ

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

مدى توجيهات الترميز

الترميز

املضمون:مفتوحاملوضوع

وصف النشاط أ. 

وصف نشاط واحد يقوم به التلميذ في أوقات الفراغ بتوّسع؛   =6  
مثاًل: الرياضة، املطالعة، االستماع إلى املوسيقى، مشاهدة 

 التلفزيون، ألعاب احلاسوب... 

 يتطّرق التلميذ في وصفه إلى:

نوع النشاط.  - 

معلومات عن النشاط.  - 

كيفّية، مكان وزمان ممارسة النشاط.  -

وصف النشاط باختصار دون توّسع: ذكر النشاط ومعلومات   =3  
عنه دون تطّرق إلى كيفّية ممارسته و/أو مكانه و/أو زمانه. 

ع في أحدها.   أو وصف عّدة نشاطات دون التوسُّ

أمثلة من إجابات التالميذ:

"أقضي وقت فراغي في سماع املوسيقى، وأنا اآلن     -   

أيًضا أتعلم موسيقى وأحياًنا أنا اعزف."   

"أقضي معظم وقت فراغي في املطالعة وقراءة الكتب."  - 

"أنا أحب في أوقات فراغي أن أطالع القصص     -

والروايات اخليالية."  

عدم وصف النشاط أو أي وصف ال عالقة له باملوضوع.  =0  

*6—0

ميكن إعطاء عالمات تقع بني العالمات املذكورة في توجيهات      *

الترميز.
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الفصل الرابع: التعبير الكتابي

املوضوع  - أهمّية وقت الفراغ

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

مدى توجيهات الترميز

الترميز

الفائدة و/أو املتعة من النشاط  ب. 

كتابة الفائدة و/أو املتعة من النشاط الذي يقوم به التلميذ   =6  
 بتوّسع.  

أمثلة من إجابات التالميذ:

"املطالعة تزيد من ثروته اللغوّية، ويكتسب أفكاًرا   -    

ومعلومات جديدة..."   

"الرياضة مفيدة للجسم وللصّحة، تنظم دّقات القلب،     -

ومتنح اجلسم طاقة وقوة وتساعده على القيام بأعمال     

صعبة إلى حّد ما."   

"املوسيقى تساعد على تهدئة األعصاب والشعور   - 

باالرتياح، تفيدني املوسيقى بأّنها ُتذهب كّل ما في عقلي    

من مشاكل لذلك استمتع في أوقات فراغي عند سماعي    

للموسيقى."   

كتابة الفائدة و/أو املتعة من النشاط، باختصار ودون   =3  
توّسع. كأن يكتب التلميذ الفائدة بشكل عام مستعماًل 

ألفاًظا عامة مثل: الرياضة ُتسلي، املوسيقى جتعلنا هادئني، 

 احلاسوب ميأل وقت فراغي.

أمثلة من إجابات التالميذ:

"عندما تكون غضبان من شيء من املمكن أن تستمع     -   

إلى موسيقى هادئة وتهدأ معها وتنفعل"   

"أنا انصح ُمحبي الرياضة أن ميارسوها ألنها لعبة     -

ممتعة وتسلي الوقت."   

عدم كتابة الفائدة واملتعة من النشاط.  =0  

*6—0

ميكن إعطاء عالمات تقع بني العالمات املذكورة في توجيهات      *

الترميز.
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الفصل الرابع: التعبير الكتابي

املوضوع  - أهمّية وقت الفراغ

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

مدى توجيهات الترميز

الترميز

مفتوحاملوضوع
 املبنى:

تشمل كتابة املوضوع بشكل متكامل في مبناه من حيث:  =5
ا(. جمل صحيحة املبنى )تعطي معنى تاّمً  -

ربط اجلمل وتسلسلها منطقّيًا )استعمال صحيح للروابط(.  -
كتابة املوضوع من خالل فقرات بحيث يعّبر التلميذ في كّل   -

فقرة عن بند من البنود املطلوبة.

: تشمل كتابة موضوع مبناه صحيح جزئّيًا، مثاًلً  =2
بعض اجلمل غير صحيحة املبنى.  -

استعمال غير دقيق للروابط.  -
تكرار الفكرة الواحدة في أكثر من موقع أو جملة.  -

كتابة املوضوع بفقرة واحدة.  -
موضوع غير مترابط و/أو ضعيف وغير مفهوم على اإلطالق.  =0

*5—0

ميكن إعطاء عالمات تقع بني العالمات املذكورة في توجيهات      *

الترميز.
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الفصل الرابع: التعبير الكتابي

املوضوع  - أهمّية وقت الفراغ

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

مدى توجيهات الترميز

الترميز

 اللغة:مفتوحاملوضوع

الثروة اللغوّية: أ. 

لغة غنّية ومستوى لغوّي 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.  =2  
اخطاء قليلة )حّتى خمسة أخطاء( في التركيب والصرف.   =1  
اخطاء كثيرة في املبنى اللغوّي )أكثر من خمسة أخطاء(.  =0  

2—0

اإلمالء: ج. 

كتابة بدون أخطاء إمالئّية )حتى 3 أخطاء إمالئّية، اخلطأ   =2  
املتكّرر يحسب مرة واحدة(.

كتابة 4-6 أخطاء إمالئّية.  =1  
كتابة 7 أخطاء إمالئّية فما فوق.  =0  

2—0

عالمات الترقيم: د. 

تشمل استعمال عالمات الترقيم املختلفة وبشكل صحيح.  =2  
تشمل استعمال قليل لعالمات الترقيم )3 عالمات ترقيم على   =1  

األقّل(.

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

2—0
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