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משרד החינוך  ראמ"ה

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך
راما

السلطة القطرية للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة التربية
السكرتارية التربوية 

המזכירות הפדגוגית

ראמ"ה: מדידה בשירות הלמידה                  
 קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 125, ת"ד 7222, תל–אביב מיקוד 67102

rama@education.gov.il 03-7632889 .טל' 03-7632888, פקס 
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راما: القياس في خدمة التعلم                         

 مباني الحكومة، شارع مناحم بيغين 125, ص.ب 7222, تل أبيب 67102
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امتحان الميتساف في اللغة العربية للصف الثامن، صفحة 1 من أصل 6 صفحات

يفحص امتحان اللغة العربّية: فهم املقروء، التعبير الكتابّي، واملعرفة اللغوّية بحسب املناهج التعليمية.

تحن كّل تلميذ بإحدى الصيغَتينْ فقط. ، يمُ أعّد االمتحان بصغَتينْ

يتكّون االمتحان )كّل صيغة( من أربعة فصول:

يشتمل كّل فصل من الفصول الثالثة األولى على:  •

نّص أدبي أو وظيفي )انظر أنواع النصوص في اجلدول(.  -

أسئلة متنّوعة )مفتوحة ومغلقة( تتناول أبعاد الفهم املختلفة )انظر امللحق 1(.  -

أسئلة في املعرفة اللغوّية )انظر اجلدول املرفق(.  -

يشتمل الفصل الّرابع على مهّمة واحدة في التعبير الكتابي )انظر أنواع التعبير الكتابي في اجلدول(. تقّيم هذه املهّمة   •

بحسب معايير التقييم )انظر امللحق 2(.

مرّكبات امتحان مقاييس النجاعة والنماء في المدرسة

في اللغة العربية للصف الّثامن 2010—2011

מפרט מבחן המיצ"ב בשפה הערבית
לכיתה ח' — תשע"א
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امتحان الميتساف في اللغة العربية للصف الثامن، صفحة 2 من أصل 6 صفحات

جدول: مرّكبات امتحان اللغة العربية للصف الثامن 2010—2011

النسبة التفصيلالمجال

المئوية 

مالحظات

.1

 فهم المقروء

       

 أنواع النصوص

من األنواع التالية

• نص أدبي	

•  نص وظيفي:	

 نص إخباري

 نص إقناعي

نص إرشادي

أبعاد فهم املقروء*

• حتديد معلومات وتنظيمها من 	

جديد )استرداد معلومات(.

• تفسير واستنتاج.	

• تقييم ونقد )تأّمل(.	

60%• طول كل نص: حتى 500 	

كلمة.

• النصوص من مجاالت 	

معرفة مختلفة.

• تعالج األسئلة حول 	

النصوص جميع ابعاد 

الفهم.

.2

التعبير الكتابي

أنواع التعبير الكتابي

التعبير األدبي العاطفي

• نص قصصي	

• وصف انفعالي	

• رسالة شخصية	

التعبير الوظيفي

• نص إقناعي	

• وصف موضوعي	

• رسالة رسمية	

• تقرير	

معايير تقييم التعبير الكتابي**

• املضمون	

• املبنى	

• اللغة	

25%

* انظر امللحق 1.

** انظر امللحق 2.
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امتحان الميتساف في اللغة العربية للصف الثامن، صفحة 3 من أصل 6 صفحات

النسبة التفصيلالمجال

المئوية 

مالحظات

.3

المعرفة اللغوية 

)المواضيع 

اللغوية(

اجلملة بنوعيها: االسمية والفعلية  .1

أنواع الفعل: املاضي واملضارع واألمر، الالزم واملتعدي،   .2
املبني للمجهول، املجرد واملزيد، الصحيح واملعتل، التام، 

الناقص واجلامد، األوزان الصرفّية للفعل املاضي.

الفاعل بأنواعه: اسم ظاهر، ضمير متصل، ضمير مستتر   .3

نائب الفاعل بأنواعه: اسم ظاهر، ضمير متصل، ضمير   .4
مستتر

املفاعيل بأنواعها: املفعول به، املفعول فيه )ظرف املكان   .5
وظرف الزمان(، املفعول ألجله، املفعول املطلق

املبتدأ، واخلبر بأنواعه: املفرد، اجلملة الفعلية، اجلملة   .6
االسمية، شبه اجلملة

احلال بأنواعها: الكلمة املفردة، اجلملة الفعلية، اجلملة   .7 
االسمية، شبه اجلملة

التمييز بنوعيه: امللفوظ وامللحوظ  .8

التوابع: النعت، العطف، التوكيد بنوعيه )املعنوي واللفظي(،   .9
البدل

من األسماء: الضمائر )املنفصل، املتصل واملستتر(، أسماء   .10
اإلشارة، األسماء املوصولة، أسماء االستفهام، أسماء 

الشرط

من احلروف: حروف الشرط، حروف االستفهام، حروف    .11
العطف

اإلضافة  .12

15%• التأكيد على النواحي 	

الوظيفية التطبيقية.

• ال يطلب إعطاء تعريف أو 	

صياغة القاعدة أو ذكرها 

في املوضوعات الواردة.
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امتحان الميتساف في اللغة العربية للصف الثامن، صفحة 4 من أصل 6 صفحات

ملحق 1 

أبعاد فهم المقروء لل صف الثامن

تحديد معلومات وتنظيمها من جديد )استرداد معلومات( )30%( أ. 

حتديد التفاصيل واملعلومات الواردة بوضوح )الصريحة( في النص الرئيسي وفي النصوص املرافقة  .1 

)مثل رسوم توضيحية، صور، واحلواشي السفلية(

حتديد العالقات املنطقية الصريحة بي تفاصيل املعلومات املختلفة   .2 

)مثل: سبب - نتيجة، مشكلة وحلها، تعميم وتفصيل(

حتديد التسلسل الزمني في النص أو الفقرة  .3

حتديد مركبات املبنى الصريحة في النص الكامل أو في الفقرة  .4

جمع تفاصيل/أجزاء املعلومات الصريحة من أماكن مختلفة من النص وإعادة تنظيمها   .5 

)بعضها يكن أن يظهر في العنوان، وفي احلواشي السفلية وفي اجلداول وما شابه(   

ترتيب بحسب التسلسل، دمج أو مزج أجزاء معلومات  .6

تفسير واستنتاج )40%( ب. 

حتديد املوضوع الرئيسي و/أو قصد الكاتب عندما تكون املعلومات الضرورية غير صريحة في النص  .7

فهم الفكرة الرئيسية في النص   .8

فهم العالقات املنطقية غير البارزة في النص بي اجلمل وبي الفقرات  .9

التعرف على مميزات الشخصيات بحسب املكتوب    .10

لّل بحسب السياق فهم مدلول كلمة أو تراكيب ثنائية-املعنى أو فيها غموض حتمُ  .11

فهم الروابط1 الواردة في النص وأهداف استعمالها  .12

مقارنة بي تفاصيل معلومات، تصنيف تفاصيل معلومات وصياغة فئات )تعميم(  .13

دمج معلومات من أجزاء مختلفة من النص الرئيسي أو النصوص املرافقة أو من معلومات القارئ السابقة  .14

فهم أفكار مصوغة بأسلوب النفي أو أنها تتنافى مع التوقعات  .15

حتديد أو صياغة استنتاجات من النص كله أو من أجزاء منه  .16

1  الضمائر بأنواعها، الروابط المنطقية، ظروف الزمان والمكان، أسماء اإلشارة، األسماء الموصولة، حروف العطف
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امتحان الميتساف في اللغة العربية للصف الثامن، صفحة 5 من أصل 6 صفحات

فهم مغزى النص / هدف النص   .17

حتديد مركبات مبنى وظيفتها غير صريحة في النص مبا في ذلك نصوص غير متتالية   .18 

)مثل: جدول ورسم بياني(

فهم وسائل بالغية )مثل التشخيص، التأنيس، التشبيه، التكرار...( وفهم ميزات املستوى اللغوي  .19

تقييم ونقد )تأّمل( (30%) ج. 

تقييم ناقد ومعلل ملضمون النص ومبناه ومدى وضوحه  .20

تقييم ناقد للغة النص ومالءمتها للجانر )اجلنس األدبي( ولهدف الكاتب  .21

استعمال املعلومات الشخصية من أجل شرح معلومات وردت في النص ومن أجل طرح تخمينات معللة ذات صلة   .22

بالنص

فهم مميزات شكلية تتعلق بجانر النص )مثل مالحظات، رسوم توضيحية، رموز...(  .23

مقارنة وربط بي املعلومات الواردة في النص وبي التجربة الشخصية أو املواقف اخلاصة للقارئ  .24
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امتحان الميتساف في اللغة العربية للصف الثامن، صفحة 6 من أصل 6 صفحات

ملحق 2

معايير لتقييم مهمة التعبير

• المضمون )50%(•

االلتزام مبوضوع الكتابة وغايتها.أ. 

تطوير املضمون: تفصيل، مبنى مركب، عرض وجهات نظر مختلفة، ِغنى فكري، إلخ.ب. 

مدى الوعي باملتلقي: هل يشمل املضمون املعلومات املطلوبة للمتلقي كي يفهم النص.ت. 

• المبنى )20%(•

مبنى وأسلوب لغوي يالئمان النوع الكتابي واملهمة.أ. 

مبنى منطقي: عالقة تسلسلية منطقية بي اجلمل، بي األفكار وبي أقسام النص املختلفة )ترابط ومتاسك(.ب. 

 عرض: ترتيب الكتابة وتنظيمها على الصفحة من ناحية الشكل )الفصل بي الكلمات، بي الفقرات ت. 

وبي العنوان والنص(.

• اللغة )30%(•

ثروة لغوية: ِغنى لغوي ودقة في املعنى.أ. 

مبنى نحوي سليم، استخدام صحيح حلروف وكلمات الربط ومالءمة نحوية )اجلنس، العدد، إلخ(.ب. 

استخدام صحيح لعالمات الترقيم )النقطة، عالمة االستفهام في نهاية اجلملة، النقطتي قبل التفصيل، واملزدوجي ت. 

لعرض اقتباس وإلخ(.

إمالء صحيح.	. 

مستويات لغوية تتالءم مع املهمة، واالمتناع عن اخللط بي املستويات.ج. 


