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نوع  رقم السؤال
 السؤال

عد الفهم ب   السؤال
 الرئيسي  

 (حبسب بًنلز)

 الب عد الفرعي  
 (حبسب بًنلز)

 توجيهات الترميز

جٌن "وىل حول كتب معلومتٌن وردتا يف الفقرة األا  مفتوح  .1
 ."يانغ

الرتكيز على 
ادلعلومات 
الصرحية 

 واسرتجاعها

البحث عن 
 أفكار معّينة

اخلمس من ادلعلومات  إجابة تشمل ذكر معلومتٌن :إجابة صحيحة= 7
 :، من الفقرة األوىل، وىي"جٌن يانغ"ادلتعّلقة  بـ
o  َعجوز امرأة اأّن 

o   الوحيد   هامع ابن   تعيش 

o   إحدى غابات  الصٌن من قريبةً  بلدةً تسك ن 

o   ا ماىرًا للنمور  ادً ها صيّ ابن   كان. 

o مل تكن تعيش حياة ميسورة. 
من ادلعلومات اليت ذكر معلومة واحدة  إجابة تشمل :إجابة جزئي ة= 4

 .ذ كرت أعاله

 كل  إجابة أخرى= 0

 دولة إسرائيل              

 وزارة التربية والتعليم               

 

 السكرتارية التربوي ة

 قسم التعليم العربي                                 

 1022، حزيران

 اإلدارة التربوي ة         

 قسم التعليم  االبتدائي                
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سطر ) "هابعد"كلمة في " ها"ضمٌر ال ماذا ًعود  إلى  مغلق  .2
                                                      ؟           (6

   ة ٌّ  عاِصفة ثلج

   الغابة 

    النمور 

  رحلة صٌد 

استخالص 
 االستنتاجات

حتديد مرجعّية 
الضمًن أو 

 الرابط

 ةعاصفة ثلجيّ ( 2): إجابة صحيحة= 7

 كل  إجابة أخرى= 0

 2ان السطر )" ميسور احلالمل يكن " معىن عبارةما  مغلق  .3
      ؟( 3و 

   مل يكن واثًقا من عمل و 

   مل يكن صّياًدا ماى رًا 

  مل يكن غنيًّا 

   خبياًل مل يكن 

استخالص 
 االستنتاجات

فهم الكلمات 
أو التعابًن 

باالعتماد على 
 السياق

 اغنيًّ مل يكن ( 3). :إجابة صحيحة= 7

 

 كل  إجابة أخرى= 0

عمال عديدة بأ" فو شي"قام النمر الصغًن  مفتوح  .4
، اذكر عملٌن "جٌن يانغ"أحّب تدّل أنّو 

  امنه

استخالص 
 االستنتاجات

استنتاج النقطة 
  األساسّية

" فوشي"إجابة تشمل ذكر عملٌن قام هبما النمر  :إجابة صحيحة=8
 :، مثال"جٌن يانغ"ويداّلن على انّو أحّب 

  استلقى بٌن قدميها -

 أخذ يلعق قدميها -

 .أنيابو بٌن يأتيها هبديّة حيمل هاكان   ،هف قرب بيتهابعد أن سكن يف ك -
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 بعد وفاهتا صار يزورىا كّل مساٍء وحيرس  قرب ىا  -

 .ذكر عمل واحد فقطإجابة تشمل : إجابة جزئي ة= 4 

 كّل إجابة أخرى= 0 

مع " فو شي"حصل ْت تغيًنات عديدة على النمر  مفتوح  .5
                     .قدوم فصل الربيع، اذكر ثالثة منها

 

استخالص 
 االستنتاجات

استنتاج النقطة 
 األساسّية

ذكر ثالثة تغيًنات طرأت على النمر  إجابة تشمل :إجابة صحيحة =8
 :مثال، الربيع ولحل عند "فوشي"

  النمركرب  (1

 مجيع أضراسو تمن (2 

 ابوأني مجيع تمن (3

 .خمالبوقويت  (4 

من التغيًنات اليت ذ كرت ين ذكر تغيًن  إجابة تشمل: (2) جزئي ةإجابة  =5
 .أعاله

من التغيًنات  ذكر تغيًن واحد فقط إجابة تشمل: (1) جزئي ةإجابة  =3
 .اليت ذ كرت أعاله

 كّل إجابة أخرى= 0

 .يف ثالثة مساكن، اذكرىا "شي فو"اش النمر ع مفتوح  .6
 

تفسًن ودمج 
األفكار 
 وادلعلومات

مقارنة ومقابلة 
بٌن معلومات 

وردت يف 

 فو"ذكر ثالثة مساكن سكنها النمر  إجابة تشمل :إجابة صحيحة =6
 : ، وىي"شي

كهف قرب (  3          "جٌن يانغ"بيت ( 2         الغابة أو الربيّة (1
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 ".جٌن يانغ"بيت   النص 

من ادلساكن اليت ذ كرت ذكر مسكنٌن  إجابة تشمل :(2) إجابة جزئي ة= 4
 .أعاله

من ادلساكن اليت ذكر مسكن واحد  إجابة تشمل :(1)إجابة جزئي ة =1
 .ذ كرت أعاله

 كل  إجابة أخرى= 0

    ما . مّرتٌن" جٌن يانغ"ض ر  الصّيادون  إىل بيت  ح  مفتوح  .7
 ورىم يف كّل مّرة؟             سبب حض  

تفسًن ودمج 
األفكار 
 وادلعلومات

مقارنة ومقابلة 
بٌن معلومات 

وردت يف 
  النص

كّل   ن يفيادالصيّ سبب حضور ذكر  إجابة تشمل :إجابة صحيحة= 20
 :مثال، "جٌن يانغ"بيت  إىلمرة من ادلرتٌن 

 .ذلا جرو منر صغًن حضارإلبعد وفاة ابنها ( 1 

وجود منر كبًن يف بيت ادين بعد أن شكت النساء ألزواجهّن الصيّ ( 2 
 .، فحضروا ليتخّلصوا منو"جٌن يانغ"

لسببٌن اللذين من ا سبب واحد فقط ذكر إجابة تشمل :إجابة جزئي ة= 5
  .أعالهذ كرا 

 كل  إجابة أخرى= 0

رّتب األعمال اليت قام هبا الصّيادون بوضع األرقام  مغلق  .8

               .     حبسب تسلسلها يف النصّ   4 -1من 

الرتكيز على 
ادلعلومات 
الصرحية 

 واسرتجاعها

التعّرف على 
ترتيب القّصة 

 ترتيًبا زمنّيا

ا قام بو الزميّن الصحيح دلتسلسل ترقيم ال إجابة تشمل :إجابة صحيحة= 8
 :ادون من أعمال، وىي على النحو التايلالصيّ 

  اصطاد الصّيادون النمور جلين األرباح .1
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   فو شي"لنمر حاول الصّيادون قتل ا " 

   اصطاد الصّيادون النمور جلين األرباح 

    بعد مماتو" فو شي"كّرم الصّيادون النمر 

   جلٌن يانغ"أحضر الصّيادون منرًا صغًنًا" 

 

 "جلٌن يانغ"أحضر الصّيادون منرًا صغًنًا  .2

 " فو شي"لنمر حاول الصّيادون قتل ا .3
  بعد مماتو" فو شي"كّرم الصّيادون النمر  .4

حبسب الرتتيب  عملٌنإجابة تشمل ترتيب  :(2)إجابة جزئي ة  = 4    
 .ور أعالهوالتسلسل ادلذك

فقط حبسب  عمل واحدإجابة تشمل ترتيب  :(1)إجابة جزئي ة  =1    
 .الرتتيب والتسلسل ادلذكور أعاله

 كل  إجابة أخرى=  0    

 فو"و" جٌن يانغ "كيف خّلد أىل القرية حكاية .أ مفتوح 9
 (الفقرة األخًنة)؟ "شي

 
 
 
 
 

واحدة تتوّقع أن تكون أضف من عندك مجلة .ب
 .  احلجرقد كتبت على 

 

الرتكيز على 
ادلعلومات 
الصرحية 

 واسرتجاعها

 

 

حص وتقييم ف
ادلضمون واللغة 

 وعناصر النصّ 

البحث عن 
 أفكار معّينة

 

 

 

تقييم احتمال 
حصول 

األحداث 
ادلذكورة يف 

النّص، على 
 أرض الواقع

 فو"و" جٌن يانغ "ة ختليد قصّ  طريقة إجابة تشمل :إجابة صحيحة= 5.أ
 :مثال ،"شي

" شي فو"، ونصبوه فوق  قرب على حجر ماتهبنحت قصّ  الصّيادون قام    -
 ".جٌن يانغ"اجملاور  لقرب 

 حنتوا القصة على حجر -
 كّل إجابة أخرى=  0 

 

إجابة تشمل كتابة مجلة من قبل التلميذ، تتحّدث  :إجابة صحيحة= 5 .ب
 عن قيمة مجلة عاّمة تعرّب أو " جٌن يانغ"و" شي فو"عن وصف العالقة بٌن 

إحدى اجلمل التقليديّة اليت من ادلمكن أن حتفر على الوفاء واإلخالص أو 
 .شواىد القبور

 كّل إجابة أخرى= 0
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فة تالئم شخصّية  مفتوح 10 ، وأعط  "جٌن يانغ"اكتب ص 

    .مثااًل من أفعاذلا ي ثبت ذلك

 

فحص وتقييم 
ة ادلضمون واللغ
 وعناصر النصّ 

احلكم على  
كمالّية أو 

وضوح 
ادلعلومات يف 

 النص

جٌن "ذكر صفة مالئمة لشخصّية  إجابة تشمل :إجابة صحيحة =7
 :، مثال"يانغ

الغايل والوحيد،   هاابن   فقدت   أنْ  بعد  األمُّ كثًنًا  ف ج ع ت   :وحيدة، حزينة
 .الشديد   حالًة من احلزن   وعاشتْ 

 ىذه   منْ ى يل هو ما تبقّ ف النمر  ىذا ا أمّ  ،وابين وجيز  فقدت   لقدْ : "بقوذلا
 .احلياة  

من  اليوم  فصاعًدا ! صغًن  ال ها الكائن  أيُّ ما أمجل ك  ": حنون، عطوف، شفوق
، أرعاك  وأمحيك  من  األخطار    ". سأكون  أمًّا لك 

قطعة  كعٍك، كانْت قْد صنعْتها، وأطعمْت النمر  " جٌن يانغ"وأخذْت  
 .الصغًن  

 .وحنانٍ  بعطفٍ  الناعم   الدافئ   و  على فرائ   بيد ىا ت  ربّ ت   ،و  قرب   استلقتْ 

ةم  م جَتِهدة و مثابرة،  ها  على" جٌن يانغ"حرص ْت : مستقل ة، كد  إعالة  نفس 
ا، بعد  وفاة  ابن ها، فعم لْت يف احلياكة  والتطريز    .وتوفًن  احتياجاهت 

نو  أْن يساعد ىا يف احلصول  ت وّجهْت إىل احلاكم، وطل :ش جاعة وجريئة بْت م 
 على منٍر صغًٍن ت ربيو

للصّيادين، وحّذرْت كَل م ْن يصيب  منر ىا الصغًن  " جٌن يانغ"تصّدْت  
 .بسوٍء، وىّددت أّّنا لْن تسمح  أليٍّ منه م إيذاءه

جبملة  تأكيدىا ودعمهاذكر الصفة دون  إجابة تشمل :إجابة جزئي ة = 3
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 .من النصّ 

 إجابة أخرى كل  = 0

على " كما ت عام ل  ت عام ل: " كيف  ينط ب ق  القول مفتوح 11
                  وابنها للنمور؟" جٌن يانغ"معاملة كّل من 

تفسًن ودمج 
األفكار 
 وادلعلومات

تفسًن التطبيق 
احلقيقي 
والواقعي 

دلعلومات تر د  
 يف النصّ 

عاملة ابنها لفصيلة ماألم للنمر و  معاملة إجابة تشمل :إجابة صحيحة =8
 ، ومعاملة النمور ذلما،النمور

 :مثال

دتّيزت باحملّبة والعطف " فو شي"للنمر " جٌن يانغ"م معاملة األ  -
بادذلا النمر الشعور ذاتو من احملّبة بالتايل والرعاية من قبل األم، و 

ل ابنها للنمور، ب  بينما التعامل ادلغاير من ق   .والعرفان واالمتنان
وقتلو  م لوأّدى إىل افرتاسهن ي طاردىا ويصطادىا، بعد أن كا

 .واالنتقام منو

عاملة ابنها لفصيلة مر و األم للنم معاملة إجابة تشمل(: 2) جزئي ة إجابة=5 
 .معاملة النمور ذلمابدون ذكر  ،النمور

 أو

 .ذلا وأ معاملة النمور لومع ذكر ، لنمورلابنها  أواألم  معاملة إجابة تشمل

بدون ذكر ، لنمورلابنها  أواألم  معاملة إجابة تشمل :(1) جزئي ة إجابة=3
 .معاملة النمور ذلما

فحص وتقييم  .دلاذااشرح  ة؟ّناية القصّ أعجبتك ىل  مفتوح 12
ادلضمون واللغة 

احلكم على  
كمالية أو 

وضوح 

إجابة تشمل التعبًن عن موقف إزاء ّناية القّصة،  :إجابة صحيحة =7
 .ة النمر وادلرأة العجوزصّ قة بتخليد قباالعتماد على األحداث األخًنة ادلتعلّ 
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ادلعلومات يف  وعناصر النصّ  
 النصّ 

 :مثال

النمر ة بٌن واعرتاف أىل البلدة بالعالقة اخلاصّ  أعجبتني النهاية، -
 حيواٍن مفرتٍس رّوض و  اإلنسان   ل  وّ وصاحبتو العجوز، وقّصة  وفاء  أ

 . وأصبح  أليًفا وخملًصا

، وال قد مات أيضا" فو شي"ألّن النمر  لم تعجبني النهاية، -
 .احلزينة أحّب النهايات

 .إجابة تشمل اختاذ موقف دون تعليل وشرح: إجابة جزئي ة= 2

 كل  إجابة أخرى= 0

أّي من  األقوال التالية ي الئم  أن يكون مغزى  مغلق 13
                                                                                        القّصة؟

     إليك   أحسْن إىل م ْن أساء 

     اإلحسان  ال يضيع 

    رَب أٍخ لك مل تلْده أّمك 

  ال تصنع  ادلعروف  يف غًن  أىل و 

تفسًن ودمج 
األفكار 
 وادلعلومات

إدراك العربة 
اإلمجالّية أو 

ادلوضوع 
من  الرئيسيّ 

 النصّ 

 ال يضيع   اإلحسان   (2) :إجابة صحيحة =7

 كل  إجابة أخرى= 0
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 األسئلة البعد

 2+  8+  (أ) 9 كيز على ادلعلومات الصرحية واسرتجاعهاالرت 

 1+ 43 + +  5 استخالص االستنتاجات

 6+ 7+ 22 +23 تفسًن ودمج األفكار وادلعلومات

 (ب)9+ 20+  21 فحص وتقييم ادلضمون واللغة وعناصر النصّ 


