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ة للصفوف الثامنة, ٢٠٠٣-٢٠٠٤ّغة العربيّرشد لتقييم االمتحان باللُم
صيغة ب

ةّتعليمات عام
تي أعطاها التلميذ في صفحة اإلجابات.ّ يجب تسجيل رقم اإلجابة ال(mc)دة اخليارات ّ×  في األسئلة املتعد

عليمات املفصلة في املرشد وتسجيل العالمة املالئمة فيّ×  في األسئلة املفتوحة يجب تقييم اإلجابة حسب الت
    صفحة اإلجابات.

إذا لم يجب التلميذ عن سؤال, يجب اإلشارة إلى ذلك في العمود املالئم في صفحة اإلجابات. ×

مدىإجابة صحيحةنوعرقم
عالمةالسؤالؤالّالس

ّةالسلحفاة املصري ≠  1فصل 

0-2ًاّأ.  بواسطة حجمها الصغير جد1
ب. بواسطة لونها املشابه للبيئة احمليطة بها

2mc

3mc

0-1ة بأن مينع صيدها, اإلجتار بهاّ: نعم, القانون املصري يعمل على حماية السالح# املصريإجابة4
رقُّ    أو تداولها بأي طريقة من الط

  «نعم» دون ذكر تعليل ال مينح النقطةمالحظة:

5mc

ارتفاع ناطحة سحاب ≠  2فصل 

1mc

0-1ً:أي إجابة مع تعليل منطقي وصحيح,  مثال2
ة الفيزياءّ×  منحه فرصة عادلة الثبات معرفته مباد

 اإلجابات التي يعتقدّ×  أراد أن يفحص إذا كان الطالب يعرف اإلجابة الصحيحة فطلب منه كل
ها صحيحةّ    أن

3mc

4mc
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مدىإجابة صحيحةنوعرقم
عالمةالسؤالؤالّالس

0-1"نعم" أو "ال"  مع تعليل منطقي وصحيح5

6mc

تعبير كتابي ≠ 3فصل 

٤)-عبير الكتابي  (ص ٣ّوجيهات لتقييم مهمة التّراجع الت

0-5مضمونأ.

0-5مبنىب.

0-5لغةجـ.

ّةة في األحذية الرياضيّالوسائد الهوائي ≠  4فصل 

0-1ذكر عامل من العاملني التاليني:1
أو:سخني)ّ×  عدم اكتمال نشاطات اإلحماء (الت

ة في أسفل احلذاء الرياضيّ×  وجود وسائد هوائي

2mc

0-1شركة «نايك»3

4mc

0-1مع تعليل منطقي يعتمد على القطعة.كال  أو نعم 5
راسة إلثبات هذه الفرضيةّب إجراء مزيد من الدّ األمر يتطلّ مكاي قال إنّ: كال, ألنًمثال

 بعض الباحثني في جامعة التروب في أستراليا وجدوا ذلكّ                                        نعم, ألن
د افتراضّ املتحدثة باسم شركة نايك قالت ان هذه ليست حقيقة بل مجرّ                                        كال, ألن



≤∞∞¥≠≤∞∞≥ ¨ß· ÁÒÂ ¨ßÁ ‰˙ÈÎ ¨˙È·¯Ú· ·¢ˆÈÓ ÈÁ·Ó ˙Î¯Ú‰Ï ÔÂÂÁÓ  3

وص\ عام

ة إجراء إنتخاباتّّيا لإلدارة ويشرح عن أهمًة: على الطالب أن يكتب منشورّبات املهمّ متطلّ يستوفي كلّّصالن∞5مضمون
 إقناعهم في ذلك .ًعاءات محاوالّة, وأن يعرض إدّدميوقراطيًاّد جدّجي

).ّ مفهوم وواضح للقارq (مبا في ذلك اخلطّّصالن∞

4

ة.ّعاءات إقناعيّد وص# فقط وتنقصه ادّ, وهو مجرّ جزئيّّصالن∞3
ا لفهم مضمونه.ًا جهدًب أحيانّ يتطلّّصالن∞ّدط - جيّ               متوس

2

.ّةعاءات إقناعيّص إدّها ال متت لها بصلة: ال توجد بالنّا, أو أنًّجد ّة بشكل جزئيّتستوفي الكتابة طلبات املهم∞1
هنالك حاجة جلهد كبير لفهم مضمون األقوال.∞ضعي#

.عاءات القناع ّ, وكذلك يشمل ادمبنى مالئم ملنشورة, وهو ّة ومنطقيّر من ناحية نحويَمبلوّ صّالنمبنى ∞5مبنى
: "ألن", "لكي",ًتي تشير إلى العالقة بني أقسام اإلجابة أو اجلملة (مثالّهنالك استعمال للمصطلحات ال∞ًاّد جدّجي

"لكن", "رغم", "لذلك").

4

.ة, وينقصه مبنى مالئم ملنشور إقناعيّة ومنطقيّا من ناحية نحويًر متامَ غير مبلوّصّمبنى الن∞3
ة للربط بني مقوالت.ّيوجد استعمال قليل لكلمات وظيفي∞ّدط - جيّمتوس

2

عاءاتّ ليس مبنى ملنشور, وليس به ادّصّة: مبنى النّة ومنطقيّر من ناحية نحويَ غير مبلوّصّمبنى الن∞1
.القناع اإلدارةضعي#

ة مالئمة.ّالثروة اللغوي∞5لغة
ة).ّرقيم, دون أخطاء إمالئيّحو, عالمات التّرف, النّة (الصّاحية اللغويّص سليم من النّالن∞ًاّد جدّجي

غة مالئم ملنشور إقناعي.ّمستوى الل∞

4

عبير الكتابيّتوجيهات لتقييم الت
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ة مالئمة بشكل عام.ّالثروة اللغوي∞3
ّ.صّثقل على فهم النُها ال تّة, لكنّغويّتوجد بعض األخطاء الل∞ّدط - جيّمتوس

غوي مالئم بشكل عام ملنشور إقناعي.ّاملستوى الل∞

2

ة غير مالئمة.ّالثروة اللغوي∞1
ّ.صّثقل على فهم النُة كثيرة تّهنالك أخطاء لغوي∞ضعي#

غوي غير مالئم ملنشور إقناعي.ّاملستوى الل∞

 من جملة.ّ شيء أو كتب أقلّلم يكتب التلميذ أي∞0مضمون
ٍغير كافمبنى
لغة


