
تعليمات عاّمة للمصّححين

في جميع أسئلة االمتحان، إذا لم يكتب التلميذ إجابة أو لم ُيشر إلى 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 )متعّددة اخليارات - م.خ.(، يجب اإلشارة إلى رقم اإلجابة التي أشار إليها التلميذ، إذا   *

أشار التلميذ إلى أكثر من إجابة واحدة - يجب طباعة "إجابتان".
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دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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 מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח', נוסח ב,
מחוון, התשע"ג, 2013, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 51 في اللغة العربية، الصف الثامن، الصيغة ب،

دليل اإلجابات، 2013، حتديث
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الفصل األّول: الصندوق األسود

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

اإلجابة تشمل كتابة التلميذ صفَتْين لجهاز المراقبة من الصفات مفتوح1  =2
التالية:

ال يتأّثر باالنفجارات. أ. 

ال يتأّثر بتحّطم الطائرات.  ب. 

ال يتأّثر بالنيران. ج. 

ال يتأّثر بالسقوط من عشرات وآالف الكيلومترات. د. 

ال يتأّثر مبياه البحار واحمليطات. هـ. 

أو كل إجابة مرادفة.

مثل:

"ال يتحّطم وقوّي".

إجابة تشمل كتابة التلميذ صفة واحدة فقط من الصفات أعاله.  =1
كل إجابة أخرى.  =0

2—0

حتديد معلومات 

وتنظيمها من 

جديد )استرداد 

معلومات(

اإلجابة تشمل كتابة التلميذ إحدى الوظائف التالية أو جميعها:مفتوح2  =2
تسجيل تفاصيل رحالت الطيران.  -

تسجيل أحاديث جتري داخل مقصورة القيادة.  -

تسجيل أداء أجهزة الطائرة.   -

أو كل إجابة مرادفة.

مثل:

تسجيل ما يحدث في الطائرة.   -

كل إجابة أخرى.  =0

2,0

حتديد معلومات 

وتنظيمها من 

جديد )استرداد 

معلومات(

الحاجة أّم االختراع.مغلق3  )3( اإلجابة الصحيحة:   =2
كل إجابة أخرى.  =0

2,0

تقييم ونقد 

)تأّمل(

سلبّيًا.مغلق4  )2( اإلجابة الصحيحة:   =3
كل إجابة أخرى.  =0

3,0

تقييم ونقد 

)تأّمل(

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 الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

51-ARB-013-8B-SOF-p-net-shipur ,13:03,04/06/13      51-01-08-02-01-02-012-013-05

 מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח', נוסח ב,
מחוון, התשע"ג, 2013, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 51 في اللغة العربية، الصف الثامن، الصيغة ب،

دليل اإلجابات، 2013، حتديث
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الفصل األّول: الصندوق األسود

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

اإلجابة تشمل كتابة التلميذ المشترك بين غرفة التصوير مفتوح5  =2
 والمسّجالت وهو: اللون األسود و/أو منع التسّربات الضوئّية. 

 أو

كالهما أسود من الداخل و/أو كالهما يمنعان التسّربات 

الضوئّية.

كل إجابة أخرى.  =0

2,0

تفسير 

واستنتاج

اإلجابة تشمل كتابة التلميذ رقم الصندوق مع التعليل.مفتوح6  =2	
مثل: 

الصندوق األسود األّول، ألّنه يحفظ البيانات الرقمّية والقيم   -

الفيزيائّية )الزمن، السرعة واالّتجاه.( 

الصندوق األسود الثاني، ألّنه يسّجل أصوات حوارات الطّيارين   -

الداّلة على الوقت والزمن واالّتجاه. )بشرط أن يذكر التلميذ أّن 

حوارات الطّيارين تدّل على الوقت والزمن واالّتجاه.(

أو تحديد الصندوق من خالل ذكر وظيفته.    

مثل:

الصندوق الذي يحفظ البيانات الرقمّية والقيم الفيزيائّية )بدون   -

ذكر الصندوق األسود األّول صراحة(. 

الصندوق الذي يسّجل أصوات حوارات الطّيارين الدالّة على   -

الوقت والزمن واالّتجاه )بشرط أن يذكر التلميذ أّن حوارات 

الطّيارين تدّل على الوقت والزمن واالّتجاه.(

إجابة تشمل ِذكر الصندوق األّول دون التعليل أو مع تعليل خاطئ.  =1
مالحظة: إذا ذكر الصندوق الثاني دون تعليل، تعتبر إجابة خاطئة.

كل إجابة أخرى.  =0

2—0

تفسير 

واستنتاج

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة التربية

السكرتارية التربوية 
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دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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 מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח', נוסח ב,
מחוון, התשע"ג, 2013, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 51 في اللغة العربية، الصف الثامن، الصيغة ب،

دليل اإلجابات، 2013، حتديث
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الفصل األّول: الصندوق األسود

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

0—3اإلجابات الصحيحة:مفتوح7

حتديد معلومات 

وتنظيمها من 

جديد )استرداد 

معلومات(

الجهة التي تستخدم الصندوق 

األسود

الهدف من االستخدام

 أ. رفع مستوى السالمة في الطائرات شركات صناعة الطائرات
    )الحديثة والقديمة(

حين/تطوير دوائر ماّلحي الطيران  ب. الرقياّ بمستوى المالاّ

حين     المالاّ

 ج. دوائر خبراء األرصاد الجوياّة/األرصاد 

     الجوياّة
االّطالع بعمق على الظواهر 

الجوّية الخطرة

كتابة ثالث إجابات صحيحة.  =3
كتابة إجابَتْين صحيحَتْين.  =2

كتابة إجابة صحيحة واحدة.  =1
كل اإلجابات غير صحيحة.  =0

اإلجابة تشمل كتابة التلميذ إحدى الوظيفَتْين التاليَتْين أو كلتيهما:مفتوح8  =2
حتمي قطع التسجيل من التعّرض ملسح املعلومات املسّجلة  	-

عليه.

حتمي قطع التسجيل من العطب والتآكل بتأثير مياه البحر،  	-
ملّدة 30 يوًما )مع أو بدون ِذكر املّدة الزمنّية(.

كل إجابة أخرى.  =0

2,0

حتديد معلومات 

وتنظيمها من 

جديد )استرداد 

معلومات(

ما هي أسباب حوادث سقوط   مغلق9  )3( اإلجابة الصحيحة:   =2
الطائرات؟     

كل إجابة أخرى.  =0

2,0

حتديد معلومات 

وتنظيمها من 

جديد )استرداد 

معلومات(

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 الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

51-ARB-013-8B-SOF-p-net-shipur ,13:03,04/06/13      51-01-08-02-01-02-012-013-05

 מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח', נוסח ב,
מחוון, התשע"ג, 2013, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 51 في اللغة العربية، الصف الثامن، الصيغة ب،

دليل اإلجابات، 2013، حتديث
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الفصل األّول: الصندوق األسود

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

اإلجابة تشمل كتابة التلميذ اسًما آخر للصندوق األسود مع مفتوح10  =2
 التعليل المالئم.

مثل:

صندوق داڤيد وارن - ألنه هو الذي اخترعه. 	-
صندوق املساعدة - ألنه إذا حدث خلل ساعة الطيران  	-	

          ميكننا معرفة السبب.

الصندوق القوي - ألنه ُيحافظ على السجالت التي يحتوي  	-	
     عليها ومينع منها مسح األشياء املهّمة.

الصندوق البرتقالي - ألنه إذا سقطت الطائرة نستطيع متييزه  	-	
        من بني احلطام. 

صندوق املعلومات - ألنه بحالة سقوط الطائرة يزودنا  	-
باملعلومات عن مكان سقوط الطائرة/عّما يحدث في الطائرة. 

مالحظة: إذا كتب التلميذ أّي اسم آخر مالئم مع التعليل المالئم، 

ُتعتبر إجابة كاملة.

إذا كان التعليل ُيفّسر االسم بشكل حرفّي.  =1	
مثل:

صندوق املعلومات - ألنه يزودنا باملعلومات. 	-
الصندوق البرتقالي - ألنه بحسب النّص لونه برتقالي وليس  	-	

        أسود.

إذا كانت اإلجابة عاّمة وال تدل على فهم أو إذا كتب التلميذ اسًما   =0
 آخر للصندوق األسود ولم يعلل إجابُته.

مثل:

صندوق الطائرة ألنه يفيد الطائرة وله أهّمّية كبيرة لها. 	-
الصندوق املساعد.  	-

2—0

تقييم ونقد 

)تأّمل(

الفصل األّول: الصندق األسود

رقم 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحةنوع السؤال

املمكنة

تفّعل.مغلق11  )3( اإلجابة الصحيحة:   =2
كل إجابة أخرى.  =0

2,0

املعرفة اللغوية

مفعول فيه.مغلق12  )1( اإلجابة الصحيحة:   =2
كل إجابة أخرى.  =0

2,0

املعرفة اللغوية
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راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة التربية

السكرتارية التربوية 
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מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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 מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח', נוסח ב,
מחוון, התשע"ג, 2013, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 51 في اللغة العربية، الصف الثامن، الصيغة ب،

دليل اإلجابات، 2013، حتديث
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الفصل الثاني: في حانوت احللوى

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

3= اإلجابة التي تذكر أّن األب/الوالد/صاحب المحّل هو الذي وّزع مفتوح13
المهاّم في المحّل. 

0= كل إجابة أخرى.

3,0

حتديد معلومات 

وتنظيمها من 

جديد )استرداد 

معلومات(

2= اإلجابة تشمل كتابة التلميذ النصيحة التي كان يأخذ بها األخوان مفتوح14
دائًما وهي: أن يتعامل األخوان مع الزبائن باللُّطف و/أو أن 

 يقّدموا للزبائن الحلوى.

أو إذا نسخ الطالب النصيحة: ُخذوا الناس باللُّطف.

0= كل إجابة أخرى.

2,0

تفسير 

واستنتاج

الرجال ال يدّققون في أنواع الحلوى  مغلق15  )3( اإلجابة الصحيحة:   =3
عند شرائها.     

كل إجابة أخرى.  =0

3,0

تفسير 

واستنتاج

السخرية.مغلق16  )2( اإلجابة الصحيحة:   =2
كل إجابة أخرى.  =0

2,0

تقييم ونقد 

)تأّمل(

أّن َمذاق الحلوى ال ُيْعِجُبه.مغلق17  )2( اإلجابة الصحيحة:   =2
كل إجابة أخرى.  =0

2,0

تفسير 

واستنتاج

د الرجل على محّل بيع الحلوى رغم مفتوح18 3= اإلجابة تشمل ِذكر سبب تردُّ
 أنه لم يكن يملك نقوًدا وهو أنه كان يريد تذّوق الحلوى.

مثل:

كان دخوله احملل وسيلة يذوق بها حّبة من هذه اآلالف.  -

هي وسيلة ليتذوق حّبة من بني اآلالف من احللوى.  -

كان الرجل يتردد على احللوى رغم أنه ال ميلك نقوًدا لكي   -

يتذوق احللويات التي في احلانوت.

ُحبَّه الطفولي للحلوى.  -

0= كل إجابة أخرى.

3,0

حتديد معلومات 

وتنظيمها من 

جديد )استرداد 

معلومات(

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة التربية

السكرتارية التربوية 
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الفصل الثاني: في حانوت احللوى

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

2= اإلجابة تشمل ِذكر عالمة من العالمات التالية:مفتوح19
انتفاخ رقبة الرجل.  -

زحف شيء من االحمرار إلى وجهه.  -

لم يأخذ العلبة.  -

َخجل الرجل.  -

ترّدد الرجل في مّد يده.  -

0= كل إجابة أخرى.

2,0

تفسير 

واستنتاج

الفصل الثاني: في حانوت احللوى

رقم 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحةنوع السؤال

املمكنة

ال.مغلق20  )2( اإلجابة الصحيحة:   =2
كل إجابة أخرى.  =0

2,0

املعرفة اللغوية

موا مفتوح21 2= اإلجابة تشمل تحويل كلمة خذوا إلى ُخْذَن، وتحويل كلمة َقدِّ
ْمَن. إلى كلمة َقدِّ

1= اإلجابة التي تشتمل على تحويل كلمة واحدة فقط بشكل صحيح.
0= كل إجابة أخرى.

أو حّتى إذا أخطأ إمالئّيًا في كتابة الفعل مثل: خوذن/خذنا.  

2—0

املعرفة اللغوية

صناعة.مغلق22  )1( اإلجابة الصحيحة:   =2
كل إجابة أخرى.  =0

2,0

املعرفة اللغوية

مفعول به.مغلق23  )3( اإلجابة الصحيحة:   =1
كل إجابة أخرى.  =0

1,0

املعرفة اللغوية

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة التربية

السكرتارية التربوية 
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ראמ"ה	 	
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 מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח', נוסח ב,
מחוון, התשע"ג, 2013, שיפור
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الفصل الثالث: كيف نتصّرف عندما ُنلدغ أو ُنلسع

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

اإلجابة تشمل كتابة التلميذ أهّم طرق الوقاية وهي: مفتوح24  =2	
االبتعاد عن أماكن وجود الحشرات الالسعة.

كل إجابة أخرى.  =0

2,0

حتديد معلومات 

وتنظيمها من 

جديد )استرداد 

معلومات(

اإلجابة تشمل كتابة التلميذ ضرًرا واحًدا تسّببه لسعة النحلة.مفتوح25  =2	
مثل:

جرح جلد اإلنسان.  -

دخول السّم في جلده.  -

التهّيج واالحمرار.  -

كل إجابة أخرى.  =0

2,0

حتديد معلومات 

وتنظيمها من 

جديد )استرداد 

معلومات(

اإلجابة تشمل كتابة التلميذ وجوب إخراج الزبانى بشكل سريع مفتوح26  =2
م في الجسم. مع التعليل وهو: لكي ال ينتشر السُّ

ألّنه لم يخرج الزبانى سريًعا ملنع استمرار دخول السّم إلى   -

اجللد.

ألن السّم أحياًنا يدخل إلى اجللد خالل 30-60 ثانية، وأّمه   -

ستعود بعد فترة زمنية طويلة.

إذا ذكر التلميذ التعليل دون السرعة أو السرعة دون التعليل.  =1	
مثل:

خطأ، كان يجب عليها أن تخرجها لكي ال تنشر الزبانى السم   -

في جسمها.

تصّرفها خطأ. ألّن يجب علينا عندما ُنلسع أن نتصّرف.  -

كل إجابة أخرى.  =0	
مثل:

ألّنه لم ُيخرج الزبانى.  -

2—0

تقييم ونقد 

)تأّمل(

اإلجابة تشمل كتابة التلميذ السبب وهو:مفتوح27  =2
ألّن العقارب تختبئ حتت احلجارة وبني الصخور وداخل اجلحور.  -

كل إجابة أخرى.  =0

2,0

تفسير 

واستنتاج

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة التربية

السكرتارية التربوية 
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 מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח', נוסח ב,
מחוון, התשע"ג, 2013, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 51 في اللغة العربية، الصف الثامن، الصيغة ب،

دليل اإلجابات، 2013، حتديث
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الفصل الثالث: كيف نتصّرف عندما ُنلدغ أو ُنلسع

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

االمتناع عن الحركة.مغلق28  )2( اإلجابة الصحيحة:   =3
كل إجابة أخرى.  =0

3,0

تفسير 

واستنتاج

تقديم إرشادات لمعالجة اللسع واللذع.مغلق29  )1( اإلجابة الصحيحة:   =3
كل إجابة أخرى.  =0

3,0

تفسير 

واستنتاج

0—3اإلجابات الصحيحة:مفتوح30

حتديد معلومات 

وتنظيمها من 

جديد )استرداد 

معلومات(

الالدغ/الالسعاألعراض

أ. أفعىالنبض السريع وفقدان الوعي

ب. عقربالورم وصعوبة التنفس

نحلةج. التهياّج واالحمرار

كتابة ثالث إجابات صحيحة )أ + ب + ج(.  =3
كتابة إجابَتْين صحيحَتْين )أ + ج( أو )ب + ج(.  =2

كتابة إجابَتْين صحيحَتْين )أ + ب(.  =1	
 أو 

كتابة إجابة صحيحة واحدة )أ أو ب أو ج(.

كل إمكانّية أخرى.  =0
اإلجابة تشمل كتابة الخطأ الذي قام به زميل هاني، وهو مّص مفتوح31  =2

ّم في  الدم بفمه بعد لدغة األفعى، ألنه قد يؤّدي إلى انتشار السُّ

جسد الزميل )مع أو بدون ِذكر تشطيب أو جرح موضع اللدغة(.

إذا ذكر التلميذ الخطأ دون التعليل أو التعليل دون الخطأ.   =1	
مثل:

تشطيب أو جرح موضع اللدغة.  -

مّص الدم بفمه.  -

كل إجابة أخرى.  =0	
مثل:

ال، ألنه احتمال أن يبلعه.  -

2—0

تقييم ونقد 

)تأّمل(

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية
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وزارة التربية

السكرتارية التربوية 
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الفصل الثالث: كيف نتصّرف عندما ُنلدغ أو ُنلسع

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

اإلجابة تشمل كتابة التلميذ الهدف من استخدام صيغة الطلب مفتوح32  =2
وهو الحّث على االلتزام بالتعليمات أو القيام باإلرشادات الُمعطاة.

كل إجابة أخرى.  =0	
مثل:

ألّنه في النّص اإلرشادّي يستخدم الكاتب صيغة األمر.  -

نّص إرشادّي.  -

2,0

تقييم ونقد 

)تأّمل(

الفصل الثالث: كيف نتصّرف عندما ُنلدغ أو ُنلسع

رقم 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحةنوع السؤال

املمكنة

اإلجابة الصحيحة:  وريد.مفتوح33  =2
كل إجابة أخرى.  =0	

مثل:

ورد/وردة.  -

2,0

املعرفة اللغوية

حال.مغلق34  )1( اإلجابة الصحيحة:   =2
كل إجابة أخرى.  =0

2,0

املعرفة اللغوية

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة التربية

السكرتارية التربوية 
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الفصل الرابع: التعبير الكتابّي

املوضوع - رسالة إلى صديق من دولة أخرى

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

كتابة نّص ال يتعلّق مضمونه مطلًقا بالموضوع المطلوب في مهّمة التعبير.مفتوح35  =0	
)عالمة 0 ُتعطى في جميع معايير التقييم للتعبير: المضمون، والمبنى واللغة(.

املضمون

كتابة رسالة وصف للمدينة أو للقرية، بحيث يمكن للتلميذ أن يتطّرق فيها 

إلى بعض/جميع األمور التالية:

موقع المدينة أو القرية، سّكانها، العادات والتقاليد، األماكن الترفيهّية، 

الخدمات التعليمّية والصّحّية... وما إلى ذلك.

	9-12= إذا وصف التلميذ مدينته أو قريته متطّرًقا إلى أمور ُتعجبه
و/أو أمور ال ُتعجبه بتوّسع. 

إذا وصف التلميذ مدينته أو قريته متطّرًقا إلى أمور ُتعجبه  =	8-5	
و/أو أمور ال ُتعجبه بشكل مختصر. 

إذا وصف التلميذ مدينته أو قريته متطّرًقا إلى أمور ُتعجبه  =	4-1	
و/أو أمور ال ُتعجبه بشكل محدود. 

عدم وصف التلميذ مدينته أو قريته أو كتابة وصف ال عالقة له   =	0
باملوضوع.

*12—0

ميكن إعطاء عالمات تقع بني العالمات املذكورة في توجيهات الترميز.  *

מדינת ישראל
משרד החינוך
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الفصل الرابع: التعبير الكتابّي

املوضوع - رسالة إلى صديق من دولة أخرى

مناذج لتقييم املضمون

إذا اشتمل املضمون على وصف التلميذ جلانَبنْي/أمَرْين على األقّل، في مدينته أو قريته )بلدته(،    = 12-9
بشكل موّسع، مثل: 

وصف املدينة أو القرية بشكل عاّم، مثل: بلديت جميلة وقدمية، وهي تعجبني كثريًا، وأحمد الله أنيّ ولدت  			•
فيها لخرياتها وآثارها القدمية. تتمييّز بلديت بجميع الديانات التي نتباهى ونفتخر بها... ؛ اليشء الوحيد الذي ال 

يعجبني هو شوارعها، فهي أصبحت قدمية بعض اليشء، واليوم يرممونها من جديد...

ى عني عافية الصافية، وهي املنبع  وصف آثار وأماكن عاّمة في بلدته، مثل: يف بلديت توجد عني ماء تسميّ 			•
الوايف للمدينة، وهناك قلعة الظاهر عمر املشهورة والتي يحدث فيها الكثري من الفعالييّات... ؛ ال يوجد يف قريتي 

حديقة عامة أو نادي للشباب...

وصف العالقات بني الناس، مثل: يف بلديت أناس طييّبون، الكليّ محبيّ لآلخر، ومتصافون وجار لجاره حتيّى لو  			•
كان بعيًدا.

أو 

إذا اشتمل املضمون على وصف التلميذ جلانب/أمر واحد موّسع وأضاف عّدة أمور بشكل مختصر.

إذا اشتمل املضمون على وصف التلميذ جلانب/أمر واحد موّسع، مثل:    = 8-5

بة، وهي من أجمل املدن بالنسبة يل يف العامل، تحوي الكثري من  وصف عاّم للبلدة، مثل: بلديت جميلة خليّ  •
األشخاص املحرتمني واملثقفني، وهي ال تخلو من املناظر الطبيعييّة الرائعة، هناك العديد من الحوانيت الجميلة 

واملطاعم املشهورة، شوارعها نظيفة وحدائقها مزييّنة...

أو 

عّدة جوانب/أمور في مدينته أو قريته بشكل مختصر، مثل:

وصف عاّم للبلدة، مثل: بلديت جميلة خليّبة، وفيها مناظر طبيعييّة.  •

وصف أماكن عاّمة، مثل: يف بلديت نبعة جميلة وحدائق مزييّنة ونظيفة ومليئة باألزهار.  •

ة  وصف العالقات بني الناس، مثل: بلديت مليئة بالحنان والتعاطف واملحبيّة بني الناس؛ يف مدينتي ضجيّ  •
ومشاكل، ويًدا بيد سنتغليّب عىل ذلك...

إذا اشتمل املضمون على وصف التلميذ جلانب/أمر واحد في مدينته بشكل مختصر، مثل:    = 4-1

انها جييّدون، أحبيّ أن تتعريّيف عليهم، وأمتنيّى أن تزوريني. كام أنيّ بلديت مليئة بالحبيّ والحنان، وفيها  أعيش يف بلدة، سكيّ
تعاون بني الناس.

أو 

وصف التلميذ لعّدة جوانب/أمور محدودة، مثل: أعيش يف مدينة جميلة؛ أحب جميع الناس؛ بلديت نظيفة؛ 

بلديت واسعة...

كتابة جملة قصيرة واحدة، مثل: مدينتي جميلة ونظيفة.   = 0
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الفصل الرابع: التعبير الكتابّي

املوضوع - رسالة إلى صديق من دولة أخرى

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

35

)تتّمة(

املبنىمفتوح

كتابة موضوع مبناه مناسب للنّص/للمهّمة، يتضّمن: 	=5-4
احلفاظ على التسلسل املنطقّي )سببّي، زمنّي...( بني أجزاء   -

النّص.

ربط اجلمل مع استعمال صحيح ومتنّوع للروابط، بحسب   -

احلاجة.

كتابة موضوع مبناه مناسب جزئّيًا للنّص/للمهّمة، يتضّمن: 	=3-2
تسلساًل منطقّيًا جزئّيًا بني أجزاء النّص/املهّمة.  -

أو

استعمااًل قلياًل/غير متنّوع للروابط.  -

كتابة موضوع: 	 	=1
يكاد يخلو من التسلسل املنطقّي بني أجزاء النّص/املهّمة.  -

أو

ا للروابط. فيه استعمال غير صحيح/قليل جّدً  -

كتابة موضوع: 	 	=0
يخلو من التسلسل املنطقّي بني أجزاء النّص/املهّمة.  -

يخلو من استعمال الروابط.  -

5—0
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الفصل الرابع: التعبير الكتابّي

املوضوع - رسالة إلى صديق من دولة أخرى

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

35

)تتّمة(

 اللغةمفتوح

الثروة اللغوية: أ. 

لغة غنّية ومستوى لغوّي يالئم نوع الكتابة تشمل حّتى 3 ألفاظ  	=2 	
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 )حّتى خطأ  	=2 	
واحد(.

أخطاء قليلة )من 2-4 أخطاء( في التركيب والصرف.  	=1 	
أخطاء كثيرة في املبنى اللغوّي )أكثر من أربعة أخطاء(. 	=0 	

مالحظة: ال تخصم عالمات على أخطاء في التشكيل أو في العالمات   

 اإلعرابّية اخلاّصة باملثّنى وجمع املذّكر السالم.

 مثال:

 "ذهب املعلمني".

"أقترح حلول".

2—0

اإلمالء:  ج. 

إمالء صحيح )يحسب اخلطأ املتكّرر مّرة واحدة فقط. وال تخصم  	=2
عالمات على خطأ إمالئّي واحد(.

إمالء يشمل أخطاء )2-4 أخطاء إمالئّية(.    	=1
إمالء يشمل أكثر من أربعة أخطاء إمالئّية مختلفة.   	=0

2—0

عالمات الترقيم: د. 

تشمل استعمال عالمات الترقيم املختلفة وبشكل صحيح. 	=2 	
تشمل استعمال قليل و/أو غير صحيح لعالمات الترقيم. 	=1 	

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

2—0
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