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.1

مفتوح

السؤال

السؤال

بعد الفهم
الرئيسي

توجيهات الترميز

البعد الفرعي
(حبسب بًنلز)

(حبسب بًنلز)
اكتب معلومتٌن وردتا يف الفقرة األوىل حول "جٌن
يانغ".

الرتكيز على
ادلعلومات
الصرحية
واسرتجاعها

البحث عن
أفكار معيّنة

 =7إجابة صحيحة :إجابة تشمل ذكر معلومتٌن من ادلعلومات اخلمس
ادلتعلّقة بـ"جٌن يانغ" ،من الفقرة األوىل ،وىي:

o
 oتعيش مع ابنها الوحيد
 oتسكن بلد ًة قريبةً من إحدى غابات الصٌن
ماىرا للنمور.
 oكان ابنها صيّ ًادا ً
 oمل تكن تعيش حياة ميسورة.
َأّنا امرأة عجوز

 =4إجابة جزئية :إجابة تشمل ذكر معلومة واحدة من ادلعلومات اليت

ذكرت أعاله.

 =0كل إجابة أخرى
1

.2

مغلق

.3

مغلق

.4

مفتوح

إلى ماذا ًعود الضمٌر "ها" في كلمة "بعدها" (سطر
)6؟
عاصفة ّ
ثلجٌة
ِ 

استخالص
االستنتاجات

حتديد مرجعيّة
الضمًن أو
الرابط

 =7إجابة صحيحة )2( :عاصفة ثلجيّة
 =0كل إجابة أخرى

 الغابة
 النمور
 رحلة صٌد
ما معىن عبارة "مل يكن ميسور احلال" (السطران 2
و ) 3؟

استخالص
االستنتاجات

 مل يكن واث ًقا من عملو

فهم الكلمات
أو التعابًن
باالعتماد على
السياق

 مل يكن صيّ ًادا ماىًرا

 =7إجابة صحيحة )3( .:مل يكن غنيًّا

 =0كل إجابة أخرى

 مل يكن غنيًّا
خبيال
 مل يكن ً
قام النمر الصغًن "فو شي" بأعمال عديدة
أحب "جٌن يانغ" ،اذكر عملٌن
ّ
تدل أنّو ّ
منها

استخالص
االستنتاجات

استنتاج النقطة
األساسيّة

=8إجابة صحيحة :إجابة تشمل ذكر عملٌن قام هبما النمر "فوشي"
أحب "جٌن يانغ" ،مثال:
ّ
ويدالن على انّو ّ
 استلقى بٌن قدميها أخذ يلعق قدميها -بعد أن سكن يف كهف قرب بيتها ،كان يأتيها هبديّة حيملها بٌن أنيابو.

2

 بعد وفاهتا صار يزورىا كل ٍمساء وحيرس قربىا
ّ
 =4إجابة جزئية :إجابة تشمل ذكر عمل واحد فقط.
كل إجابة أخرى
ّ =0
.5

مفتوح

ت تغيًنات عديدة على النمر "فو شي" مع
حصل ْ

استخالص
االستنتاجات

استنتاج النقطة
األساسيّة

.6

مفتوح

عاش النمر "فو شي" يف ثالثة مساكن ،اذكرىا.

تفسًن ودمج
األفكار
وادلعلومات

مقارنة ومقابلة
بٌن معلومات
وردت يف

قدوم فصل الربيع ،اذكر ثالثة منها.

 =8إجابة صحيحة :إجابة تشمل ذكر ثالثة تغيًنات طرأت على النمر
"فوشي" عند حلول الربيع ،مثال:
 )1كرب النمر
 )2منت مجيع أضراسو
 )3منت مجيع أنيابو
 )4قويت خمالبو.
 =5إجابة جزئية ( :)2إجابة تشمل ذكر تغيًنين من التغيًنات اليت ذكرت
أعاله.

 =3إجابة جزئية ( :)1إجابة تشمل ذكر تغيًن واحد فقط من التغيًنات
اليت ذكرت أعاله.
كل إجابة أخرى
ّ =0

3

 =6إجابة صحيحة :إجابة تشمل ذكر ثالثة مساكن سكنها النمر "فو
شي" ،وىي:
 )1الغابة أو الربيّة

 )2بيت "جٌن يانغ"

 )3كهف قرب

النص

بيت "جٌن يانغ".
 =4إجابة جزئية ( :)2إجابة تشمل ذكر مسكنٌن من ادلساكن اليت ذكرت
أعاله.
=1إجابة جزئية ( :)1إجابة تشمل ذكر مسكن واحد من ادلساكن اليت
ذكرت أعاله.
 =0كل إجابة أخرى

.7

مفتوح

مرتٌن .ما
حضر الصيّادون إىل بيت "جٌن يانغ" ّ
مرة؟
كل ّ
سبب حضورىم يف ّ

تفسًن ودمج
األفكار
وادلعلومات

مقارنة ومقابلة
بٌن معلومات
وردت يف
النص

.8

مغلق

رتّب األعمال اليت قام هبا الصيّادون بوضع األرقام

الرتكيز على
ادلعلومات
الصرحية
واسرتجاعها

التعرف على
ّ
القصة
تيب
تر
ّ
ترتيبًا زمنيّا

كل
 =20إجابة صحيحة :إجابة تشمل ذكر سبب حضور الصيّادين يف ّ
مرة من ادلرتٌن إىل بيت "جٌن يانغ" ،مثال:
 )1بعد وفاة ابنها إلحضار جرو منر صغًن ذلا.
اجهن الصيّادين وجود منر كبًن يف بيت
 )2بعد أن شكت النساء ألزو ّ
"جٌن يانغ" ،فحضروا ليتخلّصوا منو.
 =5إجابة جزئية :إجابة تشمل ذكر سبب واحد فقط من السببٌن اللذين
ذكرا أعاله.
 =0كل إجابة أخرى

النص.
من  4 -1حبسب تسلسلها يف ّ

4

الزمين الصحيح دلا قام بو
 =8إجابة صحيحة :إجابة تشمل ترقيم التسلسل ّ
الصيّادون من أعمال ،وىي على النحو التايل:

 .1اصطاد الصيّادون النمور جلين األرباح

 حاول الصيّادون قتل النمر "فو شي"

صغًنا "جلٌن يانغ"
منرا ً
 .2أحضر الصيّادون ً

 اصطاد الصيّادون النمور جلين األرباح

 .3حاول الصيّادون قتل النمر "فو شي"
كرم الصيّادون النمر "فو شي" بعد مماتو
ّ .4

 = 4إجابة جزئية ( :)2إجابة تشمل ترتيب عملٌن حبسب الرتتيب
والتسلسل ادلذكور أعاله.

كرم الصيّادون النمر "فو شي" بعد مماتو
ّ 

 =1إجابة جزئية ( :)1إجابة تشمل ترتيب عمل واحد فقط حبسب
الرتتيب والتسلسل ادلذكور أعاله.

صغًنا "جلٌن يانغ"
منرا ً
 أحضر الصيّادون ً

 = 0كل إجابة أخرى
9

مفتوح

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

ب.أضف من عندك مجلة واحدة تتوقّع أن تكون
قد كتبت على احلجر.

الرتكيز على
ادلعلومات
الصرحية
واسرتجاعها

فحص وتقييم
ادلضمون واللغة
النص
وعناصر ّ

5

البحث عن
أفكار معيّنة

تقييم احتمال
حصول
األحداث
ادلذكورة يف
النص ،على
ّ
أرض الواقع

قصة "جٌن يانغ " و"فو
أ =5.إجابة صحيحة :إجابة تشمل طريقة ختليد ّ
شي" ،مثال:
قصتهما على حجر ،ونصبوه فوق قرب "فو شي"
 قام الصيّادون بنحت ّاجملاور لقرب "جٌن يانغ".
 حنتوا القصة على حجركل إجابة أخرى
ّ =0

ب =5 .إجابة صحيحة :إجابة تشمل كتابة مجلة من قبل التلميذ ،تتح ّدث
تعرب عن قيمة
عامة ّ
عن وصف العالقة بٌن "فو شي" و"جٌن يانغ" أو مجلة ّ
الوفاء واإلخالص أو إحدى اجلمل التقليديّة اليت من ادلمكن أن حتفر على
شواىد القبور.

كل إجابة أخرى
ّ =0

10

مفتوح

اكتب صفة تالئم شخصيّة "جٌن يانغ" ،وأعط

مثاال من أفعاذلا يثبت ذلك.
ً

فحص وتقييم
ادلضمون واللغة
النص
وعناصر ّ

احلكم على
كماليّة أو
وضوح
ادلعلومات يف
النص

 =7إجابة صحيحة :إجابة تشمل ذكر صفة مالئمة لشخصيّة "جٌن
يانغ" ،مثال:
كثًنا بعد أ ْن فقدت ابنها الغايل والوحيد،
وحيدة ،حزينة :فجعت ُّ
األم ً

وعاشت حالةً من احلزن الشديد.
ْ

من ىذه
بقوذلا" :لق ْد فقدت زوجي وابينّ ،أما ىذا النمر فهو ما تب ّقى يل ْ

احلياة.

فصاعدا
حنون ،عطوف ،شفوق" :ما أمجلك أيُّها الكائن الصغًن! من اليوم
ً
سأكون ًّأما لك ،أرعاك وأمحيك من األخطار".
أخذت "جٌن يانغ" قطعة ٍ
أطعمت النمر
كانت ق ْد صنعتْها ،و
و ْ
ْ
كعكْ ،
الصغًن.
بعطف ٍ
ٍ
وحنان.
استلقت قربو ،تربّت بيدىا على فرائو الدافئ الناعم
ْ
ت "جٌن يانغ" على إعالة نفسها
مثابرة ،مجتَ ِهدة ومكدة ،مستقلة :حرص ْ
لت يف احلياكة والتطريز.
وتوفًن احتياجاهتا ،بعد وفاة ابنها ،فعم ْ
بت منو أ ْن يساعدىا يف احلصول
هت إىل احلاكم ،وطل ْ
وج ْ
شجاعة وجريئة :ت ّ
على من ٍر صغ ًٍن تربيو
كل م ْن يصيب منرىا الصغًن
رت َ
ت "جٌن يانغ" للصيّادين ،وح ّذ ْ
تص ّد ْ
ٍ
ألي منهم إيذاءه.
لن تسمح ٍّ
بسوء ،وى ّددت ّأّنا ْ
 =3إجابة جزئية  :إجابة تشمل ذكر الصفة دون تأكيدىا ودعمها جبملة
6

النص.
من ّ
 =0كل إجابة أخرى
11

مفتوح

كيف ينطبق القول " :كما تعامل تعامل" على
كل من "جٌن يانغ" وابنها للنمور؟
معاملة ّ

12

مفتوح

القصة؟ اشرح دلاذا.
ىل أعجبتك ّناية ّ

تفسًن ودمج
األفكار
وادلعلومات

تفسًن التطبيق
احلقيقي
والواقعي
دلعلومات ترد
النص
يف ّ

فحص وتقييم
ادلضمون واللغة

احلكم على
كمالية أو
وضوح

 =8إجابة صحيحة :إجابة تشمل معاملة األم للنمر ومعاملة ابنها لفصيلة
النمور ،ومعاملة النمور ذلما،
مثال:
 معاملة األم "جٌن يانغ" للنمر "فو شي" دتيّزت باحملبّة والعطفوالرعاية من قبل األم ،وبالتايل بادذلا النمر الشعور ذاتو من احملبّة
والعرفان واالمتنان .بينما التعامل ادلغاير من قبل ابنها للنمور،
بعد أن كان يطاردىا ويصطادىاّ ،أدى إىل افرتاسهم لو وقتلو
واالنتقام منو.
=5إجابة جزئية ( :)2إجابة تشمل معاملة األم للنمر ومعاملة ابنها لفصيلة
النمور ،بدون ذكر معاملة النمور ذلما.
أو
إجابة تشمل معاملة األم أو ابنها للنمور ،مع ذكر معاملة النمور لو أو ذلا.
=3إجابة جزئية ( :)1إجابة تشمل معاملة األم أو ابنها للنمور ،بدون ذكر
معاملة النمور ذلما.

7

القصة،
 =7إجابة صحيحة :إجابة تشمل التعبًن عن موقف إزاء ّناية ّ
صة النمر وادلرأة العجوز.
باالعتماد على األحداث األخًنة ادلتعلّقة بتخليد ق ّ

النص
وعناصر ّ

ادلعلومات يف
النص
ّ

تفسًن ودمج
األفكار
وادلعلومات

إدراك العربة
اإلمجاليّة أو
ادلوضوع
ئيسي من
الر ّ
النص
ّ

مثال:
اخلاصة بٌن النمر
 أعجبتني النهاية ،واعرتاف أىل البلدة بالعالقة ٍّ
مفرتس ّروضو اإلنسان
وقصة وفاء أ ّول حيو ٍان
وصاحبتو العجوزّ ،
وخملصا.
وأصبح ألي ًفا
ً
 لم تعجبني النهاية ،أل ّن النمر "فو شي" قد مات أيضا ،والأحب النهايات احلزينة.
ّ

 =2إجابة جزئية :إجابة تشمل اختاذ موقف دون تعليل وشرح.
 =0كل إجابة أخرى
13

مغلق

أي من األقوال التالية يالئم أن يكون مغزى
ّ
القصة؟
ّ
أحسن إىل م ْن أساء إليك

ْ
 اإلحسان ال يضيع
أخ لك مل تل ْده ّأمك
رب ٍ
َ 
 ال تصنع ادلعروف يف غًن أىلو

8

 =7إجابة صحيحة )2( :اإلحسان ال يضيع
 =0كل إجابة أخرى

البعد

األسئلة

الرتكيز على ادلعلومات الصرحية واسرتجاعها

 ( 9أ) 2 + 8 +

استخالص االستنتاجات

1+ 3 + 4 + 5

تفسًن ودمج األفكار وادلعلومات

6+ 7+ 22 +23

النص
فحص وتقييم ادلضمون واللغة وعناصر ّ

(9 +20 + 21ب)
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