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ة للصفوف اخلامسة, ٢٠٠٣-٢٠٠٤ّرشد لتقييم االمتحان باللغة العربيُم
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 فيّفي 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.×

نوعرقم
إجابة صحيحة

مدى
عالمةالسؤالؤالّالس

القرد وبائع األلبان ≠ 1فصل 

0-1ه كان يخلط احلليب باملاء ويبيعه لهمّهم اكتشفوا أنّألنإجابة:1
همّه يغشّهم اكتشفوا أنّألنأو:
 أهل املدينةّاجر غشّ التّق بأنّ إجابة أخرى تتعلّأيأو 

2mc

3mc

4mc

0-1ًال يستحق. مثال:5
اجر الغشاشّ القرد عاقب التّ ألن*
اسّه قام بالعمل الذي كان يجب أن يقوم به النّ ألن*
ه قام بعمل جيد وحسنّ ألن*
ة أخرى مع تعليل صحيحّ إجابة منطقيّ                                أو كل

0-1: القردإجابة6

األكامول ≠ 2فصل 

0-2نقطة لكل "خطأ" صحيح. احلد األعلى نقطتان.1

:  ذكر اثنني من هذه األخطاء:إجابة
ا من الدواء دون استشارة الطبيبً▪ تناول قرص

ل على العلبةّة الدواء املسجّ▪ تناول القرص دون أن يفحص تاريخ إنتهاء صالحي
ا من الدواء بعد مرور نص^ ساعة فقط من الزمنًا إضافيًة: تناول قرصّ▪ اجلرعة الدوائي

واء وليس مضغهّ▪  يجب بلع قرص الد

0-3نقطة لكل إشارة صحيحة. احلد األعلى ثالث نقاط.2
:إجابة

ة لطعام أو دواء?» (نقطة واحدة)ّ«هل لديك أي حساسي✔
«كم تبلغ من العمر?» (نقطة واحدة)✔

ة الدواء التي حتتاجها?» (نقطة واحدة)ّ«ما هي كمي

0-2نقطة لكل بند صحيح.3
 /  بلع.ع.ل.ب.أ

  /  وجد.د.ج.و.ب
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نوعرقم
إجابة صحيحة

مدى
عالمةالسؤالؤالّالس

تعبير كتابي ≠  3فصل 

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

0-5مضمون.أ

0-5مبنى.ب

0-5لغة.ج

الورقة ≠ 4فصل 

1mc

0-1ريقّن قمامة كثيرة على جانب الطّ مكان, فتتكوّ الناس بعد استخدامهم لألوراق يلقونها في أيّألن2

3mc

0-1جمع األوراق بطريقة نظيفة دون وضعها مع القمامة4

5mc

0-3نقطة لكل بند صحيح6

إزدادأ.
ماتتب.
إجنرفتجـ.
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توجيهات لتقييم التعبير الكتابي

وصW عام

ه عن موضوع انتخاب رئيسّب صفّا لطالًّ إقناعيًة: على الطالب أن يكتب مقاالّبات املهمّ متطلّ يستوفي كلّصّالن∞5مضمون
.^ّللجنة الصًاّد جدّجي

).ّ مفهوم وواضح للقار{ (مبا في ذلك اخلطّصّالن∞

4

ة.ّعاءات إقناعيّد وص^ فقط , وتنقصه ادّ, وهو مجرّ جزئيّصّالن∞3
ا لفهم مضمونه.ًا جهدًب أحيانّ يتطلّصّالن∞ّدجي - ّطمتوس                

2

.هنالك حاجة جلهد كبير لفهم مضمون األقوال∞1
ة.ّة, واإلدعاءات جزئيّص ال يستوفي طلبات املهمّالن∞ضعي^

ة.ّة ومنطقيّر من ناحية نحويَص مبلوّمبنى الن∞5مبنى
", "لكي",ّ: "ألنًتي تشير إلى العالقة بني أقسام اإلجابة أو اجلملة (مثالّهنالك استعمال للمصطلحات ال∞ًاّد جدّجي

"لكن", "رغم", "لذلك").

4

ة.ّة ومنطقيّا من ناحية نحويًر متامَوْغير مبل ّ صّمبنى الن∞3
بط بني مقوالت.ّة للرّيوجد استعمال قليل لكلمات وظيفي∞ّدجي - طّ متوس

2

ة.ّة ومنطقيّر من ناحية نحويَ غير مبلوّصّمبنى الن∞1
ضعي^

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

غة مالئم لكتابة مقال إقناعي.ّمستوى الل∞

4
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ة مالئمة بشكل عام.ّالثروة اللغوي∞3
ّ.صّثقل على فهم النُها ال تّة, لكنّحويّتوجد بعض األخطاء الن∞ّدط - جيّمتوس

ة.ّغوي مالئم بشكل عام لكتابة إقناعيّاملستوى الل∞

2

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

ة.ّغوي غير مالئم لكتابة إقناعيّاملستوى الل∞

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


