
تعليمات عامة للمصّححين
في جميع أسئلة االمتحان إذا لم يكتب الطالب إجابة أو لم يؤّشر على إجابة، يجب طباعة �لم يجب�. 	*	

في األسئلة المفتوحة )كتابة إجابة( يجب تقييم اإلجابة بناء على التعليمات المفّصلة في دليل اإلجابات وطباعة الترميز المناسب. إذا كتب الطالب   	*
أكثر مما ُطلب منه، ُتفحص اإلجابات المطلوبة فقط وبحسب ترتيب كتابتها.   

في األسئلة المغلقة )متعددة اإلجابات - م.إ.( يجب اإلشارة إلى رقم اإلجابة التي أّشر عليها الطالب، إذا أّشر الطالب على أكثر من إجابة واحدة -   	*
يجب طباعة �إجابتان�.  
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للقياس والتقييم في التربية
دولة إسرائيل
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 מבחן 51 בערבית לכיתה ח' )8( — נוסח ב' 1
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
51-ARB-09-8B-SOF-P-Net  51-01-08-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

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

احلياة األول: صدى  الفصل 

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

واٍد عميق مفتوح1 األحداث:  إجابة تشمل مكان وقوع  كاملة:  إجابة   =2 
به جبال شاهقة. حتيط   

: مثالاً  
اجلبال. العميق بني  الوادي   -  
واٍد عميق. في  اجلبال  بني   -  

بدون حتديد  األحداث  إجابة تشمل مكان وقوع  إجابة جزئية:   =1 
للمكان. دقيق   

: مثالاً  
الطبيعة. في   -  

الطبيعة. أحضان   -  
املدينة. خارج   -  

في جبال شاهقة.  -  
الوادي. أقصى  في   -  

اجلبال. بني   -  
املدينة.� �بعيد عن صخب   -  

أخرى. إجابة  كل   =0
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מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية
دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

قسم املفتشني املركزين

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגית למדידה והערכה בחינוך
אגף המפמ"רים

 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   
51-ARB-09-8B-SOF-P-Net  51-01-08-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

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

احلياة األول: صدى  الفصل 

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

لالبن  مفتوح2 التالية  الصفات  إجابة تشمل صفة من  كاملة:  إجابة   =2
واملعلومات   الصفة  بني  يربط  الذي  التعليل  مع   

النص:  في  الواردة   
: مثالاً  

املعرفة   الغضب / يحب  مندفع / سريع  االبن:   
أديب   / بوالده  يثق   / والتعلّم واالستطالع    

ناضج / بحاجة  للتعلّم / غير  وخلوق / بحاجة    
/ السن / شجاع  الوعي / صغير  قليل   / للعلم    

عصبي / متسّرع / جريء ومتحّد.  
التعليل:    

الغضب / عصبي    سريع  مندفع /   -  
عندما سمع صدى صوته وعندما جاءه     

فقد صوابه. الرّد    
احلقيقة )صدى    �جاهل ألن هذه   -  

من   يوجد  أنه  أظن  الصوت( معروفة وال    
يعرفها.� ال    

املجال إلدارة له  ترك  عندما  بوالده  يثق   -   
التعلّم    يحّب  أنه  على  يدّل  املوقف وهذا    

والعلم.   
كليّا    واندهش  تعّجب  �املتعجب ألنه   -  
ما    يرّدد  الصدى  عندما سمع صوت    

يقوله.�   
أو   تعليالاً جزئيّاًا  أو  فقط  الصفة  إجابة تشمُل  إجابة جزئية:   =1

فقط. التعليل  أو  مناسبة  غير  تعليالاً لصفة   
: مثالاً  

يرد صدى  يتكلم  كلما  كان  �شقي وجبان ألنه    
الصوت.�  هذا  ما  يعرف  أن  صوته دون   

أخرى. إجابة  كل   =0
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מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية
دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

قسم املفتشني املركزين

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגית למדידה והערכה בחינוך
אגף המפמ"רים

 מבחן 51 בערבית לכיתה ח' )8( — נוסח ב' 3
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
51-ARB-09-8B-SOF-P-Net  51-01-08-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

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

احلياة األول: صدى  الفصل 

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

تردد/  مفتوح3 االبن من  إجابة تشمل سبب غضب  كاملة:  إجابة   =2
الصوت. تكرار   

: مثالاً  
ويعيد كالمه   عليه  يرّد  هناك من  أن  اعتقَد   -  
يعرف ظاهرة    يكن  لم  ألّنه  أغضبه  مما    

الصوت. صدى    
بجفاء   يتحّداه ويواجهه  هناك من  أن  اعتقَد   -  

وحّدة.   
ويبارزه   يجابهه في اخلطاب  عدّوا  أّن  اعتقَد   -  

على اجلواب. الرّد  في    
آخر  مكان  يوجد شخص في  أنه  �ظّن   -   

به.� االستهزاء  ويريد    
يجد جواباًا ألسئلته.�  �لم   -  

املزاج. االبن كولد عصبي  إجابة تشمل وصف  إجابة جزئية:   =1

: مثالاً  
املزاج. ألنه عصبي   -  

غير مجّرب. ألنه   -  
احلكيم / ألنه ال ميلك   كأبيه  غير حكيم  ألنه   -  

والده. مثل  حكمة    
ألنه غير صبور/متسرع.  -  

املتكلّم/شوقه يعرف من  أن  أراد  ألنه   -   
املتكلّم.    ملعرفة    

من   يعرف  أن  أراد  عندما  الولد ألنه  �غضب   -  
فلهذا   أنه صوته  يدرك  فلم  الصوت  هذا  أين    

الصوت.� نفس  غضب وسمع    
أخرى. إجابة  كل   =0
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מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية
دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

قسم املفتشني املركزين

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגית למדידה והערכה בחינוך
אגף המפמ"רים

 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   
51-ARB-09-8B-SOF-P-Net  51-01-08-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

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

احلياة األول: صدى  الفصل 

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

التغير في مضمون اجلواب.مفتوح4 إجابة تشمل  كاملة:  إجابة   =2

الصوت/صدى  التغيّر/التحّول في مضمون   -   
اجلواب. التحول في   / الصوت    

بنفس مضمون آخر  أن يسمع صوت   -   
الكلمات. صوته ونفس    

التحّول  أو  التغيّر  كلمة  إجابة ال تشمل  إجابة جزئية:   =1 
ومرادفها.  

: مثالاً  
االبن.� بها  مّر  التي  �التجربة   -  

أخرى. إجابة  كل   =0

2-0

الظاهرة الطبيعية.مغلق5  )4( إجابة صحيحة:    =2

كل إجابة أخرى.   =0

2,0

كم أنت رائع.مغلق6  )2( إجابة صحيحة:    =2

كل إجابة أخرى.   =0

2,0



מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية
دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

قسم املفتشني املركزين

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגית למדידה והערכה בחינוך
אגף המפמ"רים

 מבחן 51 בערבית לכיתה ח' )8( — נוסח ב' 5
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
51-ARB-09-8B-SOF-P-Net  51-01-08-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

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

احلياة األول: صدى  الفصل 

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

اسم مكان خاٍل مفتوح7 �نعم� وكتابة  إجابة تشمل  كاملة:  إجابة   =2 
بظاهرة صدى  )ربطه  أو صخب  أي ضجة  من    

الصوت(.    
لعدم سماع  السبب  �ال� وكتابة  إجابة تشمل    

املدينة. الصوت بسبب ضوضاء  صدى   
: مثالاً  

الصوت   الصعب سماع صدى  ال ألنه من   -  
املدينة. وسط ضوضاء    

مكان  الصدى يصدر في  ألّن  يتعلّم  لن  �ال،   -   
مثل  أي  الطبيعة  في  باألحرى  أو  غير مكتظ     

أي صدى  فلن يصدر  املدينة  في  أما  األودية،     
ألنها مزدحمة.�   

جّداًا وال يستطيع  املدينة صاخبة  �كال، ألن   -   
من  كان في مكان خال  إذا  إال  سماع صداه     

الضوضاء.�   
املدينة  في  مكان  �نعم� واسم  إجابة تشمل  إجابة جزئية:   =1 
الصوت.   بظاهرة صدى  ربطه  وعدم   

في  الضوضاء  �ال� ومصدر  إجابة تشمل    
الصوت بظاهرة صدى  ربطه  املدينة وعدم   

: مثالاً  
املدينة صدى.� في  يوجد  �ال، ألنه ال   -  

يتعلم عن  ال  املدينة  في  أو ال، ألنه  �نعم   -   
املدينة  بل خارج  الصوت  ظاهرة صدى     

النّص.� في  ما ورد  حسب    
أخرى. إجابة  كل   =0

2-0

حكمة احلياة.مغلق8  )3( إجابة صحيحة:   =2

كل إجابة أخرى.  =0

2,0



מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية
دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

قسم املفتشني املركزين

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגית למדידה והערכה בחינוך
אגף המפמ"רים

 מבחן 51 בערבית לכיתה ח' )8( — נוסח ב' 6
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
51-ARB-09-8B-SOF-P-Net  51-01-08-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

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

احلياة األول: صدى  الفصل 

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

أو مفتوح9 التالية  العناصر  عنصَرْين من  إجابة تشمل  كاملة:  إجابة   =4 
االسم  ذكر  ملعنى كل عنصر دون  ا  شرحاً   

املناسبة. األمثلة  مع  له،  الدقيق   
: مثالاً  

أحداث. العنصر: وجود   -   
ابنه/سماع  مع  احلكماء  أحد  املثال: خروج     

الطفل  الطفل صوتاًا مماثالاً لصوته/اندهاش     
الصوت.  من    

العنصر: وجود شخصيات.  -   
الطفل/االبن.  املثال: احلكيم/األب،    

العنصر: وجود مغزى/حكمة.  -   
ما زرعت!/إن  قدمت وحتصد  ما  املثال: جتد     

الناس.  ارحم  الناس،  يرحمك  أن  أردت     
أو     

في  احلكيم  قالها  التي  احلكم  أي حكمة من     
الطفل.  مع  حديثه    

لغة قصصية. العنصر: وجود   -   
النص. بداية  في  كلمة �ُيحكى�  املثال:    

ونهاية. بداية  العنصر: وجود   -   
للتعرف على تضاريس  املثال: اخلروج     

االبن مغزاًى جديداًا في حياته. احلياة/تعلم    
راوٍ/الراوي. العنصر: وجود   -   

القصة عن أشخاص  هناك من يحكي  املثال:     
تفاصيل احلدث. ويعرف    

الّسرد/التسلسل واحلبكة/  العنصر: وجود   -  
قصة/عناصر قصة/سردي.    

على  تدل  النص  اقتباسات من  كتابة  املثال:     
اآلخر  تلو  األحداث حدثاًا  السرد/وقوع     

ذكر   بالسابق/إذا  يتعلق  الالحق  أن  بحيث    
)بداية، وسط،    القصصية  احلبكة  عناصر    

نهاية(.   
الشخصيات حول  بني  العنصر: وجود حوار   -   

احلدث.    
األب  بني  احلوار  أمثلة من  كتابة  املثال:     

بني    احلوار  ذكر وجود  أو:  وابنه  احلكيم    
وابنه. األب    

4-0
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משרד החינוך

راما
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قسم املفتشني املركزين
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  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגית למדידה והערכה בחינוך
אגף המפמ"רים

 מבחן 51 בערבית לכיתה ח' )8( — נוסח ב' 7
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
51-ARB-09-8B-SOF-P-Net  51-01-08-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

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

احلياة األول: صدى  الفصل 

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

مكان. أو  العنصر: وجود زمان   -   
املكان غير محدد؛  عام  ماٍض  املثال: زمن     

واٍد عميق بني جبال شاهقة. في    
ذكر    العنصر دون  أمثلة على شرح معنى   

له: الدقيق  االسم   
املاضي   في  يتحدث عن شيء حدث  العنصر:   -  

)يقصد: وجود زمان(.    
املاضي(. يقصد  )فهو  املثال: يحكى    

)يقصد:    احلكماء  أحد  العنصر: يحكى عن   -  
القصصية(. اللغة     

مع    أحد احلكماء خرج  املثال: يحكى عن    
ابنه...   

)باالسم   أعاله  العناصر  تشمل عنصَرْين من  إجابة جزئية:   =3
واحد   مثال  ذكر  املعنى( مع  أو بشرح  الدقيق   

العناصر.  مناسب ألحد   
أو بشرح   الدقيق  )باسمه  ا  إجابة تشمل عنصراً إجابة جزئية:   =2

واألمثلة    العناصر  واحداًا من  معناه( ومثاالاً   
أعاله.    

أو    
أو    الدقيق  )باالسم  إجابة تشمل عنصَرْين   

املناسب.   املثال  ذكر  بدون  املعنى(  بشرح   
أو بشرح   الدقيق  )باسمه  ا  إجابة تشمل عنصراً إجابة جزئية:   =1

املناسب.  املثال  ذكر  بدون  معناه(   
أو  

العنصر. ذكر  بدون  منطقيّااً  مثاالاً  إجابة تشمل   
أخرى. إجابة  كل   =0

مفعول ألجله.مغلق10  )3( إجابة صحيحة:   =3

كل إجابة أخرى.  =0

3,0

ض.ر.سمغلق11  )1( إجابة صحيحة:   =2

كل إجابة أخرى.  =0

2,0



מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية
دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

قسم املفتشني املركزين

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגית למדידה והערכה בחינוך
אגף המפמ"רים

 מבחן 51 בערבית לכיתה ח' )8( — נוסח ב' 8
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
51-ARB-09-8B-SOF-P-Net  51-01-08-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

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

 

السبع الدنيا  األردنية ضمن عجائب  البتراء  اختيار  الثاني:  الفصل 

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

التاليتني:مفتوح12 الطريقتني  إجابة تشمل  كاملة:  إجابة   =3 
: مثالاً  

النارّية.  األلعاب  بإطالق   -  
النارية.� األلعاب  املناسبة  بهذه  �أطلقت    

الّطرقات. في  الّدبكات  عقد حلقات   -  
الطرقات.� في  الدبكة  �عقدت حلقات    

أعاله. ذكر  واحدة مما  إجابة تشمل طريقة  إجابة جزئية:    =1

أخرى. إجابة  كل   =0

3,1,0

مقارنةاً   مفتوح13 بالبتراء  ميزة خاصة  إجابة تشمل  كاملة:  إجابة   =3
أخرى. مبدن   

: مثالاً  
العالم. في  لها  مثيل  عدم وجود   -  

الوردّي   الصخر  في  كاملة منحوتة  مدينة   -  
اللون.   

العالم    في  األثرية  املواقع  أهّم  ألنها من   -  
تاريخية. ومدينة    

البتراء ال متيزها عن   ملدينة  إجابة تشمل صفة  إجابة جزئية:    =2
تاريخية. العالم ومدينة  في  أخرى  مدن   

: مثالاً  
ألنها حتظى بسحر غامض.  -  

واملعابد. بالقصور  مزّينة  ألنها   -  
الصخر. في  املنحوتة  اخلزنة  لوجود   -  

جميلة وقدمية جدا.  -  
بالقلعة.� أشبه  مدينة  �ألنها   -   

أخرى. إجابة  كل   =0

3,2,0



מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية
دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

قسم املفتشني املركزين

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגית למדידה והערכה בחינוך
אגף המפמ"רים

 מבחן 51 בערבית לכיתה ח' )8( — נוסח ב' 9
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
51-ARB-09-8B-SOF-P-Net  51-01-08-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

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

السبع الدنيا  األردنية ضمن عجائب  البتراء  اختيار  الثاني:  الفصل 

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

التالية:مفتوح14 األسباب  سبًبا من  اإلجابة  تشمل  كاملة:  إجابة   =2

بني  التجارة  بزمام  أمسكت  ألنها   -   
احلضارات.   

ما  بالد  يتوسط بني حضارات  ألن موقعها   -   
العربية   الشام واجلزيرة  النهرين وبالد  بني    

ومصر.   
التجارّية. القوافل  يقع على طريق  ألنه   -  
في  التجارة  قوافل  تأتيها  كانت  �ألنه   -   

العربي.� الهند وعسقالن وصيدا واخلليج    
أخرى. إجابة  كل   =0

2,0

التالية:مفتوح15 املهن  مهنتني من  إجابة تشمل  كاملة:  إجابة   =4

أو   
بجملة املهنة  املهنة/التعبير عن  ذكر صاحب   

: مثالاً  
في  التجارة  بزمام  �أمسكوا  التجارة:   -   

املنطقة.�   
البتراء.� مدينة  بنوا  �إنهم  البناء:   -  

واملعابد  بالقصور  املدينة  �زينوا   : الَفنَّ  -   
واألقواس.�   

الصناعة.  -  
بالصخور.� نحتوا  �إنهم  النّحت:   -  

الزراعة.  -  
أعاله.  املهن  واحدة من  مهنة  ذكر  إجابة جزئية:   =2

أخرى. إجابة  كل   =0

4,2,0



מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية
دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

قسم املفتشني املركزين

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגית למדידה והערכה בחינוך
אגף המפמ"רים

 מבחן 51 בערבית לכיתה ח' )8( — נוסח ב' 10
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
51-ARB-09-8B-SOF-P-Net  51-01-08-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

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

السبع الدنيا  األردنية ضمن عجائب  البتراء  اختيار  الثاني:  الفصل 

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

على   مفتوح16 معتمداًا  �نعم/ال� وسبباًا  إجابة تشمل  كاملة:  إجابة   =4
البتراء. أحد مميّزات  يبنّي  النص   

: مثالاً  
والبناء،   الصنع  مدينة عجيبة  نعم، ألنها   -  
الصخر وحتظى بسحر    في  كلها  نحتت    

غامض.   
ال    مقّومات وصفات عجيبة  لها  نعم، ألن   -  

أثرية،   أماكن  فيها  مثل:  العالم  في  لها  مثيل    
تعتبر   ولذلك  بالقلعة،  أشبه  تاريخية،  مدينة    

السبع. العجائب  من    
مثل... اللقب  بهذا  أحق  أماكن  هناك  ال، ألن   -  

أخرى. إجابة  كل   =0 
: مثالاً  

تعجبني.� �نعم/ال   -  
أرها.� �لم   -  

�نعم ألنها عجيبة.�  -  

4,0

توضيح أصل االسم.مغلق17  )2( إجابة صحيحة:   =4

كل إجابة أخرى.  =0

4,0

نائب فاعل.مغلق18  )3( إجابة صحيحة:   =1

كل إجابة أخرى.  =0

1,0

حال.مغلق19  )1( إجابة صحيحة:   =2

كل إجابة أخرى.  =0

2,0

تفاعل.مغلق20  )4( إجابة صحيحة:   =2

كل إجابة أخرى.  =0

2,0



מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية
دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

قسم املفتشني املركزين

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגית למדידה והערכה בחינוך
אגף המפמ"רים

 מבחן 51 בערבית לכיתה ח' )8( — נוסח ב' 11
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
51-ARB-09-8B-SOF-P-Net  51-01-08-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

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

الغذائية واملمارسات  العادات  الثالث:  الفصل 

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

املعدة مفتوح21 لفراغ  بالنسبة  الفطور  أهمية  إجابة تشمل  كاملة:  إجابة   =2 
تناول  إلى  للحاجة  بالنسبة  أو  نوم طويل  بعد    

الفعال.  الثلث  التي تشكل  الوجبة   
: مثالاً  

الغذاء. احتياجاته من  بثلث  - متّد اجلسم   
اإلنسان    بها  يقوم  التي  املهّمة  األعمال  - ألن   

والظهيرة. الصباح  بني  تكون    
املعدة    تكون  النوم  من  عندما نستيقظ  �ألنه   -  

أن منألها.� فيجب  فارغة    
الصباح. في  ا  فارغة متاماً تكون  املعدة  ألن   -  

أو  بالنوم  الفطور وعدم ربطها  أهمية  إجابة تشمل  إجابة جزئية:   =1 
الفعال. للثلث  بتشكيلها   

: مثالاً  
اإلنسان. يتناولها  أول وجبة  ألنها   -  

أخرى. إجابة  أي   =0

2-0

صعوبة.مغلق22  )1( إجابة صحيحة:   =4

كل إجابة أخرى.  =0

4,0

للسمنةمفتوح23 الشخص  تعرض  إجابة تشمل سبب  كاملة:  إجابة   =2

: مثالاً  
الرئيسية. الوجبات  بني  بكثرة  األكل  عادة   -  

للسمنة. دقيق  غير  إجابة تشمل سبباًا  إجابة جزئية:   =1

: مثالاً   
الوجبات. بني  الطعام  تناول  في  االنتظام  عدم   -  

الشبع. عدم   -  
الشبع.� بكثرة وعدم  األكل  �عادة   -  

أخرى. إجابة  كل   =0

2-0



מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية
دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

قسم املفتشني املركزين

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגית למדידה והערכה בחינוך
אגף המפמ"רים

 מבחן 51 בערבית לכיתה ח' )8( — נוסח ב' 12
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
51-ARB-09-8B-SOF-P-Net  51-01-08-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

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

الغذائية واملمارسات  العادات  الثالث:  الفصل 

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

اخلبز  مفتوح24 إيجابية من مميزات  ميزة  إجابة تشمل  كاملة:  إجابة   =2
اخلبز    ميزة سلبية من مميزات  أو  البارد   

الهضم. الطازج وربطها بسهولة  الساخن   
: مثالاً  

والعصارات  اللعاب  امتصاص  على  أقدر   -   
املعدة. في  الهاضمة    

أكبر  كمية  على  يحتوي  الساخن  اخلبز  ألن   -   
النشا  مادة  تتحلل  ال  ولذلك  املاء  من     

الهضم. فيعسر  فيه بسهولة  املوجودة    
البارد/الساخن. اخلبز  ميزة  إجابة تشمل  إجابة جزئية:   =1

: مثالاً  
أقل رطوبة.  -  

املاء. أكبر من  كمية  على  يحتوي   -  
أخرى. إجابة  كل   =0

2-0

الهضم مفتوح25 إلى عسر  يؤدي  إجابة تشمل سبباًا  كاملة:  إجابة   =3 
النص. بحسب   

: مثالاً  
تناول وجبة    بكثرة خالل  السوائل  تناول   -  

الطعام.   
الطعام. الغازية خالل وجبة  املشروبات  تناول   -  

في  بكثرة وخاصة  القهوة  أو  الشاي  تناول   -   
الصباح.   

أعاله. اإلجابة  تشمل جزءاًا من  إجابة  إجابة جزئية:   =1

: مثالاً   
الغازية. املشروبات  تناول   -  

يتناول  الغازية وال  املشروبات  �يتناول   -   
الالزمة.� األطعمة  كاملة من  احتياجاته    

أخرى. إجابة  كل   =0

3,1,0



מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية
دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

قسم املفتشني املركزين

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגית למדידה והערכה בחינוך
אגף המפמ"רים

 מבחן 51 בערבית לכיתה ח' )8( — נוסח ב' 13
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
51-ARB-09-8B-SOF-P-Net  51-01-08-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

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

الغذائية واملمارسات  العادات  الثالث:  الفصل 

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

االختيارين  مفتوح26 الطالب ألحد  تفصيل  إجابة تشمل  كاملة:  إجابة   =2
املناسب.  التعليل  مع   

: مثالاً   
كاملة.  الفاكهة  أفضل    

التعليل:   
القيمة  نفس  على  كاملة  الفاكهة  حتتوي   -   

العصير. يحتويها  التي  الغذائية    
الطازجة   الفواكه  في  العالية  األلياف  نسبة   -  

املختلفة.    األمراض  تقي من    
الفاكهة.  عصير  أفضل    

التعليل:    
من   أعلى  على نسبة  يحتوي  الفاكهة  عصير   -  

ا. أحب طعمه حلواً وأنا  السكريات     
الغذائية. القيمة  نفس  على  يحتوي   -  

ملوقفه من  مقنع  غير  تعليالاً  إجابة تشمل  إجابة جزئية:   =1 
االختيارين.  

أو  
النص. على  االعتماد  بدون  التعليل  ذكر    

: مثالاً  
كاملة. الفاكهة  أفضل    

التعليل:   
العصير   لتحضير  لدّي وقت  يوجد  ألنه ال   -  

الطازج.   
كاملةاً ألنه: �الفاكهة   -   

الفاكهة وهي وجبة خفيفة. أحب   -1   
العصير.� ألذ من  الفاكهة   -2   

أخرى. إجابة  كل   =0

2-0

عادات غذائية سليمة.مغلق27  )4( إجابة صحيحة:   =3

كل إجابة أخرى.  =0

3,0



מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية
دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

قسم املفتشني املركزين

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגית למדידה והערכה בחינוך
אגף המפמ"רים

 מבחן 51 בערבית לכיתה ח' )8( — נוסח ב' 14
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
51-ARB-09-8B-SOF-P-Net  51-01-08-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

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

الغذائية واملمارسات  العادات  الثالث:  الفصل 

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

يرغب في مفتوح28 التي  الغذائية  العادة  إجابة تشمل  كاملة:  إجابة   =2 
املنطقي  التعليل  مع  أو ممارستها  تركها    

النص.  بحسب   
: مثالاً  

الوجبات.  بني  الطعام  تناول   -   
السمنة. إلى  يؤدي  التعليل:    

الفطور.  إهمال وجبة   -   
إلى ضعف اجلسم. يؤدي  التعليل:    

الطعام.  تناول  قبل  الشاي  شرب   -   
بطبقة  املعدة  تغليف جدار  إلى  يؤدي  التعليل:     
الهضم. على  التي تساعد  اإلفرازات  تقلّل من    

األكل.  أثناء  الغازات  شرب   -   
الهضم. إلى عسر  يؤدي  التعليل:    

الساخن.  اخلبز  تناول   -   
الهضم. إلى عسر  يؤدي  التعليل:    

الطعام.  تناول وجبات  في  االنتظام   -   
ذات  األطعمة  تناول  في  التعليل: يساعد     

السمنة. ويقلل من  الغذائية  القيمة    
الفطور.  تناول وجبة   -   

اإلنسان  الوجبة لصحة  أهمية هذه  التعليل:     
وفوائدها.   

كاملة.  الفاكهة  تناول   -   
الهضم. ألياف تسهل  على  التعليل: حتتوي    
السبب ذكر  الغذائية دون  العادة  إجابة تشمل  إجابة جزئية:   =1 

التعليل. أو   
: مثالاً  

السوائل  أو  الغازية  املشروبات  تناول  �عدم   -   
الطعام.� تناول وجبة  بكثرة خالل    
الفطور كل صباح.� �تناول وجبة   -  

أخرى. إجابة  كل   =0

2-0



מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية
دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

قسم املفتشني املركزين

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגית למדידה והערכה בחינוך
אגף המפמ"רים

 מבחן 51 בערבית לכיתה ח' )8( — נוסח ב' 15
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
51-ARB-09-8B-SOF-P-Net  51-01-08-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

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

الغذائية واملمارسات  العادات  الثالث:  الفصل 

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

هاتان مفتوح29أ كاملة:  إجابة   =2

أخرى. إجابة  كل   =0

2,0

ُتساعدامفتوح29ب  / تساعدان  كاملة:  إجابة   =2

أخرى. إجابة  كل   =0

2,0

ممارسة.مغلق30  )4( إجابة صحيحة:   =1

كل إجابة أخرى.  =0

1,0



מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية
دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

قسم املفتشني املركزين

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגית למדידה והערכה בחינוך
אגף המפמ"רים

 מבחן 51 בערבית לכיתה ח' )8( — נוסח ב' 16
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
51-ARB-09-8B-SOF-P-Net  51-01-08-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

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

الكتابي التعبير  الرابع:  الفصل 
زيارة مكان - موضوع وصفي األول:  املوضوع 

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

اختيار 
املوضوع

الطالب.مغلق إجابة  1-2مثل 

املوضوع
1

املضمون:مفتوح
املكان أ. حتديد 

)اسمه، موقعه(. املكان  2=  حتديد   

املكان بشكل واضح. 0=  عدم حتديد   

*2-0

املضمون

املكان ب. وصف 
تاريخية  أقسام، معلومات  )محتويات،  زاره  الذي  املكان  وصف   =4  

مناظر(. أو جغرافية، 
املكان بشكل سطحي وغير شامل. وصف   =3  

غيره. أخرى  أماكن  املكان بشكل ال مييزه عن  وصف   =1  

الذي حدده مسبقاًا. باملكان  له  وصف ال عالقة   =0  

*4-0

املكان واالنطباع من  الشعور  ج. وصف 
املكان بشكل مفصل وواضح. وانطباع من  وصف شعور   =6  

مثالاً:  
شعور غريب.  -  

لعبت وفرحت.  -  
الشعور. ذلك  أنساني  الفرح  ولكن  ببعض اخلوف  شعرت   -  

املكان؛  واالنطباع من  للشعور  واٍف  وصف مختصر وغير   =4  
التفصيل. الشعور وعدم  تعميم 

أو صفتني. استعمال صفة  جّداًا:  وصف جزئي   =2  

واالنطباع. للشعور  التطرق  عدم   =0  

*6-0

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



מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية
دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

قسم املفتشني املركزين

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגית למדידה והערכה בחינוך
אגף המפמ"רים

 מבחן 51 בערבית לכיתה ח' )8( — נוסח ב' 17
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
51-ARB-09-8B-SOF-P-Net  51-01-08-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

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

الكتابي التعبير  الرابع:  الفصل 
زيارة مكان - موضوع وصفي األول:  املوضوع 

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

املوضوع
1

املبنى:مفتوح
املوضوع: متهيد/مقدمة قصيرة،  الطالب عناصر  إذا عرض   =5
بني  ا  ترابطاً وأظهر  بتوسع، خامتة قصيرة؛  املوضوع  صلب 

املنطقية بني عناصر  العالقة  وأظهر  واألفكار واملضمون؛  اجلمل 
األفكار  تبني  فقرات  املوضوع، وعرض موضوعه بشكل 

املطروحة.

*5-0

املبنى

لعناصر  الطالب على عرض جزئي  كتبه  الذي  النص  اشتمل  إذا   =3
اخلامتة. املوضوع،  املهمة: متهيد، صلب  تتطلبها  التي  املبنى 

أو ضعيفة. مقدمة طويلة   -   
عليه. املقدمة واخلامتة  وتغلُب  املوضوع قصير  صلب   - 

أو خامتة(. املبنى )متهيد/مقدمة  أحد عناصر  دون   - 
فقرات. دون   -

فقط. التمهيد/املقدمة  الطالب  كتب  إذا   =2

واألفكار  ترابط منطقي بني اجلمل  أي  النص ال يشمل   =0
واحدة  أو كتب جملة  للموضوع؛  والفقرات، وبدون عناصر 

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

الترميز.  



מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية
دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

قسم املفتشني املركزين

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגית למדידה והערכה בחינוך
אגף המפמ"רים

 מבחן 51 בערבית לכיתה ח' )8( — נוסח ב' 18
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
51-ARB-09-8B-SOF-P-Net  51-01-08-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

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

الكتابي التعبير  الرابع:  الفصل 
زيارة مكان - موضوع وصفي األول:  املوضوع 

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

املوضوع
1

اللغة:مفتوح
اللغة  اللغوية ومستوى  الثروة  أ. 

يالئم  لغوي  غنية ومنوعة ومستوى  لغوية  ثروة   =2   
املالئمة  األلفاظ  اختيار  الوظيفية.  الكتابة  نوع     

لغة سليمة وصحيحة  الطالب  استخدم  )إذا  للنص     
عامية/محكية(. لغة  استعمال  ودون    

2-0

اللغة

لغوي منخفض. لغوية بسيطة ومستوى  ثروة   =1  

بالعامية/احملكية. الكتابة  معظم   =0  

والنحو  الصرف  ب. 
ا(.  ا(، وكلماتها صحيحة )صرفاً )نحواً بناء جمل سليمة   =2  

*2-0

)أكثر من ستة    اللغوي  املبنى  في  كثيرة  أخطاء   =0  
أخطاء(.   

اإلمالء  ج. 
واحدة    املتكرر مرة  )يحسب اخلطأ  إمالء صحيح   =2  
واحد(. إمالئي  فقط، وال  تخصم عالمات على خطأ    

*2-0

أخطاء مختلفة.    أربعة  أكثر من   =0  

الترقيم  عالمات  د. 
)استعمال    الترقيم  لعالمات  استعمال صحيح   =2  

النقطتني،  الفاصلة،  النقطة،  املالئمة:  الترقيم  عالمات     
االقتباس(. االستفهام، عالمة  التعجب، عالمة  عالمة    

2-0

الترقيم. لعالمات  استعمال جزئي   =1  

ترقيم. الكتابة دون عالمات   =0  

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



מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية
دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

قسم املفتشني املركزين

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגית למדידה והערכה בחינוך
אגף המפמ"רים

 מבחן 51 בערבית לכיתה ח' )8( — נוסח ב' 19
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
51-ARB-09-8B-SOF-P-Net  51-01-08-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

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

الكتابي التعبير  الرابع:  الفصل 
إقناعي اخللوي - نص  الهاتف  الثاني:  املوضوع 

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

املوضوع
2

املضمون:مفتوح
املوضوع أ. عرض عناصر 

)ذكر    املهمة  تتطلبها  كما  املوضوع  عرض عناصر    =8  
املهمة(. في  كما وردت  البنود  جميع    

إيجابيات وسلبيات    في  رأيه  الطالب  إذا عرض   -   
اخللوي. الهاتف     

*8-0

املضمون

ذكر    املوضوع بشكل جزئي،  عرض عناصر    =3  
فقط. السلبيات  أو  فقط  اإليجابيات     

املوضوع. إلى عناصر  الطالب  يتطرق  لم    =0  

إقناعية استعمال وسائل  ب. 
اإلقناعية   الوسائل  أن يشمل بعض  املوضوع  على    =4   

تبريرات. مقارنة،  تفاصيل،  مثل: متثيل،    

*4-0

أو   اإليجابيات  تفصيل  إقناعية جزئيّاًا،  عرض وسائل    =3  
مقنع. غير  السلبيات بشكل     

إقناعية    كتابته وسائل  في  الطالب  لم يستعمل  إذا    =0  
الكتابة. مالئمة ملوضوع     

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



מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية
دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

قسم املفتشني املركزين

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגית למדידה והערכה בחינוך
אגף המפמ"רים

 מבחן 51 בערבית לכיתה ח' )8( — נוסח ב' 20
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
51-ARB-09-8B-SOF-P-Net  51-01-08-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

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

الكتابي التعبير  الرابع:  الفصل 
إقناعي اخللوي - نص  الهاتف  الثاني:  املوضوع 

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

املوضوع
2

املبنى:مفتوح
املبنى عناصر  أ. 

يتم    بحيث  املوضوع بشكل واضح  يتم عرض  أن    =3  
)اإليجابيات     املوضوع  الفصل بني عناصر    
ذلك بصيغة مجموعتني    كان  والسلبيات( سواء    
أخرى    أو بصيغة  قائمة  أو على شكل  النقاط  من    

املوضوع. تبرز عناصر    

*3-0

املبنى

تكرار بعض   مثل  أعلى  املبنى  بعناصر  التزام جزئي    =2  
التعبير. تكرار صيغة  الفكرة،  تكرار  العناصر،     

منطقيّاًا. مترابط  غير  النص    =0  

املنطقي التسلسل  ب. 
منطقيّاًا.    مترابط ومتسلسل  النص بشكل  عرض    =2  
والفقرات    واألفكار  منطقية بني اجلمل  عالقة    
بني    املنطقية  العالقة  تعبر عن  )استعمال روابط    

وتبريراته(. الطالب  موقف    

2-0

مترابط جزئيّاًا. النص    =1  

منطقيّاًا. مترابط  غير  النص    =0  

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



מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية
دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

قسم املفتشني املركزين

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגית למדידה והערכה בחינוך
אגף המפמ"רים

 מבחן 51 בערבית לכיתה ח' )8( — נוסח ב' 21
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الثامن - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
51-ARB-09-8B-SOF-P-Net  51-01-08-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 51 בערבית לכיתה ח',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

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

الكتابي التعبير  الرابع:  الفصل 
إقناعي اخللوي - نص  الهاتف  الثاني:  املوضوع 

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

املوضوع
2

اللغة:مفتوح
اللغة  اللغوية ومستوى  الثروة  أ. 

يالئم  لغوي  غنية ومنوعة ومستوى  لغوية  ثروة   =2   
املالئمة  األلفاظ  اختيار  الوظيفية.  الكتابة  نوع     

لغة سليمة وصحيحة  الطالب  استخدم  )إذا  للنص     
عامية/محكية(. لغة  استعمال  ودون    

2-0

اللغة

لغوي منخفض. لغوية بسيطة ومستوى  ثروة   =1  

بالعامية/احملكية. الكتابة  معظم   =0  

والنحو  الصرف  ب. 
ا(.  ا(، وكلماتها صحيحة )صرفاً )نحواً بناء جمل سليمة   =2  

*2-0

)أكثر من ستة    اللغوي  املبنى  في  كثيرة  أخطاء   =0  
أخطاء(.   

اإلمالء  ج. 
واحدة    املتكرر مرة  )يحسب اخلطأ  إمالء صحيح   =2  
واحد(. إمالئي  فقط، وال  تخصم عالمات على خطأ    

*2-0

أخطاء مختلفة.    أربعة  أكثر من   =0  

الترقيم  عالمات  د. 
)استعمال    الترقيم  لعالمات  استعمال صحيح   =2  

النقطتني،  الفاصلة،  النقطة،  املالئمة:  الترقيم  عالمات     
االقتباس(. االستفهام، عالمة  التعجب، عالمة  عالمة    

2-0

الترقيم. لعالمات  استعمال جزئي   =1  

ترقيم. الكتابة دون عالمات   =0  

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


