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ة للصفوف الثامنة, ٢٠٠٣-٢٠٠٤ّغة العربيّرشد لتقييم االمتحان باللُم
صيغة أ

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 فيّ×  في 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

ّةالسلحفاة املصري ≠ 1فصل 

1mc

0-2أ.  صغر حجمهاإجابة:2
ب.  لونها املشابه للبيئة احمليطة بها

0-3أ.  طائر الغرابإجابة:3
ب.  الورل الصحراوي

جـ.  اإلنسان

4mc

0-1ة بأن مينع صيدها, اإلجتار بهاّنعم, القانون املصري يعمل على حماية السالح+ املصريإجابة:  5
رق.ُّ    أو تداولها بأي طريقة من الط

: "نعم" دون ذكر تعليل ال مينح النقطةمالحظة

6mc
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نوعرقم
إجابة صحيحة

مدى
عالمةالسؤالؤالّالس

ارتفاع ناطحة سحاب ≠ 2فصل 

0-1:ممكنة إجابات1
أوحاب باسلوب بدائي   ّ الطالب اقترح قياس ناطحة السّألن
أوحاب بطريقة ال عالقة لها بالبارومتر   ّه اقترح قياس ناطحة السّألن
ة الفيزياءّحاب بطريقة ال عالقة لها مبادّه اقترح قياس ناطحة السّألن

ت أستاذ الفيزياء" تعتبر إجابة خاطئةّ "ألن إحدى إجابات الطالب استفزمالحظة:

2mc

3mc

0-1"نعم" أو "ال"  مع تعليل منطقي وصحيح4

5mc

تعبير كتابي ≠ 3فصل 

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

0-5مضمونأ.

0-5مبنىب.

0-5لغةجـ.

الناقدون ≠  4 فصل

0-1ةّاه بشدّ الئمني إيأوخني ّوبُم1

0-1أو: من ميلك احلصان فهو كسول وبطيء.   ّ قصد أن يقول أنإجابات ممكنة:2
 حصانه وينتقده على بالدته وبطئه.َِقرُ قصد أن يسخر من املسافر الذي س

3mc

0-2نعم أو ال مع ذكر تعليل منطقي.4
ً:مثال

ه ترك حصانه عرضة للسرقةّألنأو:  خذ احليطة وربط حصانه خارج االسطبل   ّه لم يتّ"نعم", ألن
 بني الناس من يغريه الشر فيعمد إلى السرقةّأن ِه لم يدرّألنأو:  ه كان يثق بالناس ّّ"نعم" / "ال", ألن

0-2نقطة لكل دليل - احلد األعلى نقطتان.5
ة:ّأمثلة على أدل

ّةاللغة: اجملاز واألساليب البالغي×
ات واحلوارّوجود عناصر احلكاية مثل: احلبكة, الشخصي×
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توجيهات لتقييم التعبير الكتابي

وص\ عام

ّبا يشتمل على وص+ لتشجيع طالًّ إقناعيًالب أن يكتب مقاالّة: على الطّ مطالب املهمّ كلّّصيستوفي الن∞5مضمون
.ه للمشاركة في نشاطات في وقت الفراغّصفًاّد جدّجي

).ّ مفهوم وواضح للقارv (مبا في ذلك اخلطّصّالن∞

4

ة.ّد وص+ وتنقصه اإلدعاءات اإلقناعيّ: وهو مجرّ جزئيّصّالن∞3
ّ.صّب من القارv جهد لفهم فحوى النّا يتطلًأحيان∞ّدط - جيّ               متوس

2

.ة والوص+ غير واضحّه ضعي+: اإلدعاءات جزئيّة, أو أنّبات املهمّ متطلّصّال يستوفي الن∞1
ّ.صّب من القارv جهدكبير  لفهم فحوى النّيتطل∞ضعي+

ة.ّة ومنطقيّر من ناحية نحويَ مبلوّصّمبنى الن∞5مبنى
",ّ: "ألنً  (مثال أو اجلملةّصّتي تشير إلى العالقة بني أقسام النّهنالك استعمال للمصطلحات ال∞ًاّد جدّجي

"لكي", "لكن", "رغم", "بعد ذلك").

4

ة.ّة ومنطقيّا من ناحية نحويًمبنى اإلجابة غير مبلور متام∞3
ة للربط بني مقوالت.ّيوجد استعمال قليل لكلمات وظيفي∞ّدط - جيّمتوس

2

ة.ّة ومنطقيّ غير مبلور من ناحية نحويّصّمبنى الن∞1
ضعي+

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

غة مالئم لكتابة مقال إقناعي.ّمستوى الل∞

4
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ة مالئمة بشكل عام.ّالثروة اللغوي∞3
ب على فهم املضمون.ّها ال تصعّهنالك أخطاء قواعد, ولكن∞ّدط - جيّمتوس

ة.ّغوي مالئم بشكل عام لكتابة إقناعيّاملستوى الل∞

2

ة غير مالئمة.ّالثروة اللغوي∞1
ا أمام فهم املضمون.ًل عائقّة كثيرة, تشكّهنالك أخطاء لغوي∞ضعي+

ة.ّغوي غير مالئم لكتابة إقناعيّاملستوى الل∞

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


