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 مئشاز - الخقييمدليل 

      وظيفّي  هّص  - وليمبياد الحيىاهاثأ: ألاّول  ّص الى

زقم 

 السؤال

هىع 

 السؤال

ُبعد الفهم  السؤال

بدظب ) السئيس يّ 

 (بحرلص

 الُبعد الفسعيّ 

 (بدظب بحرلص)

مدي  جىجيهاث الترميز

 الترميز

                                    ما هَي ألاولُمبُاد؟                                                               مغلق 1

   ت ِت والشخىٍّ ُّ ُم غلى ألالػاِب الصُف
َ
طل ًُ  اطٌم 

    ت اإلاخخلفت ُّ اط ِب ألالػاب الٍس  مسهٌص دوليٌّ لخدٍز

   مىّىغت 
ً
ت ُّ اط  حشمُل ألػاًبا ٍز

ٌ
ت ُّ  دول

ٌ
 ُمظابلت

   ت ُّ ِت الدول ُّ اط ًَ ألالػاِب وألادواِث الٍس  هىٌع ِم

الترهحز غلى 

إلاػلىماث ا

دت  الصٍس

 واطترحاغها

البدث غً 

فاث  حػٍس

ليلماث أو 

 غبازاث

   ( 3):    إجابت صحيدت=  4
ً
ت ُّ اط  حشمُل ألػاًبا ٍز

ٌ
ت ُّ  دول

ٌ
ُمظابلت

 مىّىغت

 كّل إجابت أخسي = 0

4,0 

 

ًَ الفلسِة الثاهُِت  مغلق 2 ظخيِخُج ِم
َ
                    :                                      أن  ( 8 - 5ألاططس )و

   البشَس  ًخفّىكىَن في كدزاِتهم غلى الحُىاهاث 

   جدخاُج إلى كدزاِث البشس 
َ
ت ُّ  ألالػاَب ألاولُمب

اطخخالص 

 الاطخيخاحاث

خيخاج طا

الىلطت 

ت ألاطا ُّ  ط

شازوىَن في ألالػاب (   3):      إجابت صحيدت= 5 ٌُ البشَس فلط 

ت  ُّ  ألاولُمب

 كّل إجابت أخسي = 0

 

5,0 

 

 

 دولت إسسائيل              

 وشازة التربيت والخعليم               

 

ت ت التربىٍّ  السكسجاٍز

 يقسم الخعليم العسب                                                     

 2011هيسان، 

ت           إلادازة التربىٍّ

 الابخدائي قسم الخعليم                         
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  ت ُّ شازوىَن في ألالػاب ألاولُمب ٌُ  البشَس فلط 

  مظابلاِث البشس ًْ  َغ
ُ

ىاهاِث جخخلف َُ  مظابلاِث الح

ل مفخىح 3 ىاهاِث التي جدىافُع في مظابلِت اللفِص الطٍى َُ    .                            سّجْل أطماَء الح

 

الترهحز غلى 

اإلاػلىماث 

دت  الصٍس

 واطترحاغها

ً البدث غ

ىت ُّ  أفياز مػ

 :إحابت حشمل ذهس الحُىاهاث الخالُت :إجابت صحيدت=  3

 .الىىغس السمادّي، وألاطد الجبلّي، وغصاٌ ؤلامباال

إحابت حشمل ذهس ازىحن مً الحُىاهاث التي  (:1)إجابت جصئّيت =  2

هسث أغاله
ُ
 .ذ

إحابت حشمل ذهس خُىان واخد مً  (:2)إجابت جصئّيت = 1

 
ُ
 .هسث أغالهالحُىاهاث التي ذ

 كّل إجابت أخسي = 0

0- 3 

ل"وزَد في مفخىح 4  غلى " مظابلت اللفص الطٍى
ٌ
دزة

ُ
ِه ك ًْ َد

َ
ىاٍن ل َُ اطُم خ

 
ُ
ظابلت

ُ
م  خّدد ما ِهَي اإلا

ُ
شازهِت في ُمظابلٍت أخسي، اذهسُه، ز

ُ
اإلا

 .ألاخسي 

الترهحز غلى 

اإلاػلىماث 

دت  الصٍس

 واطترحاغها

البدث غً 

ىت ُّ  أفياز مػ

اطم الحُىان : ػطُحناإلاإحابت حشمل ذهس : تإجابت صحيد= 5

 
ً

 :واطم اإلاظابلت، مثال

طباق : غصاٌ ؤلامباال،  واإلاظابلت هي: الحُىان هى -

 .اإلاظافاث اللصحرة

هس أغاله: إجابت جصئّيت= 3
ُ
 .إحابت حشمل ذهس مػطى واخد مّما ذ

 كّل إجابت أخسي = 0

0-5 

  مفخىح 5
َ
ٌِ ؤلامباال والى ًْ غصا دَبَه ولٌّ ِم

ْ
، الري هجَم اه ىغِس إلى ألاطِد الجبلّيِ

ْحِن الهسَب، ما هَى َمصحُر وّلٍ منهما؟ 
َ
َلَفصا ُمداِول

َ
ْفتِرَض أخَدُهما، ف َُ ِل

 .اشسح

جفظحر ودمج 

 ألافياز واإلاػلىماث

جفظحر الخطبُم 

الحلُلي 

والىاكعي 

إلاػلىماث جسد 

باال إحابت حشمل ذهس مصحر وّل مً غصاٌ ؤلام :إجابت صحيدت= 3

 
ً

 :والىىغس مؼ شسح الظبب، مثال

 ألاطد الجبلّي  هُفترطط: مصحر غصاٌ ؤلامباال

 .كصحرة ة غصاٌ ؤلامباال ألّن كفص : شسح الظبب

0-3 
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 طِىجح في الهسب: مصحر الىىغس في الىّص 

 .ألاطد الجبليّ كفصة ألن كفصجه أطٌى مً  :شسح الظبب

 الؤلامباوّل مً غصاٌ  إحابت حشمل ذهس مصحر (: 1)إجابت جصئّيت = 2

 . والىىغس مؼ شسح طبب واخد

إحابت حشمل ذهس مصحر الحُىاهحن بدون  (:2)إجابت جصئّيت = 1

 .الشسح

 أو

 .مؼ شسح الظبب مصحر أخد الحُىاهحن إحابت حشمل ذهس  

 كّل إجابت أخسي = 0

يّي  مفخىح 6 ٌَ الخمظاِح ألامٍس  خى
َ
، خّدِد اإلاػلىماِث الخالُت            .          اغخماًدا غلى الىّصِ

صُلخه 
َ
 _______________________________:ف

 ________________________________:طىله

 ________________________________:وشهه

 

 

الترهحز غلى 

اإلاػلىماث 

دت  الصٍس

 واطترحاغها

البدث غً 

ىت ُّ  أفياز مػ

إحابت حشمل ذهس زالر مػلىماث خٌى  :إجابت صحيدت= 3

ي  :وهيّي، الخمظاح ألامٍس

 الصواخف: فصُلخه -

 أمخاز 3هدى :  طىله -

 هُلىغساًما 250  ختى :وشهه -

إحابت حشمل ذهس مػلىمخحن مً اإلاػلىماث  (:1)إجابت جصئّيت = 2

هسث أغاله
ُ
 .التي ذ

إحابت حشمل ذهس مػلىمت واخدة مً  (:2)إجابت جصئّيت = 1

هسث أغاله
ُ
 .اإلاػلىماث التي ذ

 كّل إجابت أخسي = 0

0-3 
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 .امأل الجدٌو الخالي بدظب الىّص  مفخىح 7

 

 املسجبت

 

اسم 

 الحيىان

 

هىع 

 امليداليت

 

قّىة القظم 

 بالكيلىغسام

    ألاولى

    الثاهُت   

    الثالثت

 

 

جفظحر ودمج 

 ألافياز واإلاػلىماث

ملازهت وملابلت 

بحن مػلىماث 

 الىّص 

 

مت  9حشمل ذهس : إحابت صحُدت= 3
ّ
مػطُاث صحُدت ومىظ

ٌ بدظب ما وز   .د في الجدو

اسم  املسجبت

 الحيىان

هىع 

 امليداليت

القظم قّىة 

 بالكيلىغسام

الخمظاح  ألاولى

يّي   ألامٍس

ت ُّ  1342  ذهب

ت الظبؼ الثاهُت ُّ  454 فّظ

ت ألاطد الثالثت  426 بسوهصٍّ

ت = 2.5 ُّ صحُدت  معطياث 8 - 7إحابت حشمل ذهس  (: 1)إحابت حصئ

مت بدظب ما وزد في الجدٌو أغال 
ّ
 .هومىظ

ت = 2 ُّ صحُدت معطياث  6  - 5إحابت حشمل ذهس (: 2)إحابت حصئ

مت بدظب ما وزد في الجدٌو أغاله
ّ
 .ومىظ

ت = 1.5 ُّ صحُدت معطياث  4إحابت حشمل ذهس (: 3)إحابت حصئ

مت بدظب ما وزد في الجدٌو أغاله
ّ
 .ومىظ

ت = 1 ُّ صحُدت معطياث  3 - 2إحابت حشمل ذهس (: 4)إحابت حصئ

مت بدظب ما
ّ
 .وزد في الجدٌو أغاله ومىظ

ت = 0.5 ُّ صحُذ معطى واخد إحابت حشمل ذهس (: 5)إحابت حصئ

م بدظب ما وزد في الجدٌو أغاله
ّ
 .ومىظ

 وّل إحابت أخسي = 0

0-3 
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يّيِ الجائؼ مفخىح 8 ًَ الخمظاِح ألامٍس  ِم
ُ
اهخِب الخطىاِث . اكترَبِذ الىػامت

ٌَ التي طُلىُم  بها الخمظاُح بػَد أْن غع    .الىػامت وألاغما

جفظحر ودمج 

 ألافياز واإلاػلىماث

جفظحر الخطبُم 

الحلُلي 

والىاكعي 

إلاػلىماث جسد 

 في الىّص 

إحابت حشمل ذهس الخطىاث الثالر الخالُت  :إجابت صحيدت= 3

 
ً

 :بدظب الترجِب، مثال

 .سحب الخمظاح الىػامت إلى اإلاُاه -

 .أغسق الخمظاح الىػامت -

ي الخمظاح غلى الىػامت/ أول -
ّ
 .حغر

إحابت حشمل ذهس خطىجحن مً الخطىاث التي  (:1)إجابت جصئّيت = 2

هسث أغاله بدظب الترجِب
ُ
 .ذ

إحابت حشمل ذهس خطىة واخدة مً  (:2)إجابت جصئّيت = 1

هسث أغاله بدظب الترجِب
ُ
 .الخطىاث التي ذ

 كّل إجابت أخسي = 0

0-3 

                                      ؟            (7صفدت  ،12ططس ) "هرهِ "ما اإلالصىد بيلمت  مغلق 9

    اد ُّ ًَ الفهِد الص  أن  الغصالَن حػدو أطسَع ِم

   ا ترٍة كصحرٍة حدًّ
َ
ْخَػُب بػَد ف ًَ اَد  ُّ  أن  الَفهَد الص

   غلى غرائها ٌِ  أن  الغصالَن جبَخِػُد للحصى

   ا جىُع َبػَد فترٍة كصحرٍة حدًّ ًَ اَد  ُّ  أن  الَفهَد الص

 

خالص اطخ

 الاطخيخاحاث

جددًد مسحػُت  

الظمحر أو 

 السابط

ْخَػُب بػَد        (2)     :إجابت صحيدت= 5 ًَ اَد  ُّ  أن  الَفهَد الص

ا                                                                 ترٍة كصحرٍة حدًّ
َ
 ف

 كّل إجابت أخسي = 0

5,0 

 

 

 الغص  مفخىح 10
َ

لف
َ
اُد الجائُؼ خ ُّ ًِ زهَع الَفهُد الص يّيِ شائ ٌِ والىغِل ألامٍس ا

اِد؟ اشسح ُّ  .   اللسِن، أيٌّ منهما طُِظدُّ حىَع الفهِد الص

جفظحر ودمج 

 ألافياز واإلاػلىماث

جفظحر الخطبُم 

الحلُلي 

والىاكعي 

اد  :إجابت صحيدت=  3 ُّ إحابت حشمل إشازة إلى افتراض الفهد الص

 
ً

 :للغصاٌ مؼ الخىطُذ، مثال

اد، وذلً ألّن طسغخه أكّل ا - ُّ لغصاٌ طِظّد حىع الفهد الص

0-3 
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إلاػلىماث جسد 

 في الىّص 

يّي  اد، وطِظهل  مً طسغت الىغل ألامٍس ُّ والفهد الص

 .اصطُاده

 

اد طُفترض الغصاٌ، وذلً ألّن الغصاٌ ٌػدو  - ُّ الفهد الص

يّي  80بظسغت  هُلىمترا في الظاغت، أّما الىغل ألامٍس

صل جكد الػدو بظسغت جفىق طسغت الغصاٌ التي  فِظخطُؼ

اد ًمىىه أن ًفترض الغصاٌ ا، والفهد الصُّ هُلىمترً  96إلى 

ه أبطأ مىه
ّ
 .بظسغت أله

 

اد : إجابت جصئّيت= 1 ُّ إحابت حشمل إشازة إلى افتراض الفهد الص

 .للغصاٌ بدون الشسح والخىطُذ

 كّل إجابت أخسي = 0

ِت  مغلق 11 ُّ اط َدزاِتها الٍس
ُ
ًْ ك ظَخفُُد الحُىاهاُث ِم

َ
                                                        :         ح

   ت اطِت في الحُاِة البرًّ ظاغدها غلى ممازطِت الٍس
ُ
ها ح  ألن 

   ت ٍت وبسوهصٍّ ُّ ٍت وفّظ ُّ جػلها جفىُش بمُدالُاٍث ذهب
َ
ها ج  ألن 

   الحُىاهاِث اإلافترطت ًَ  غليها ِم
ُ
ها جدميها وجداِفظ  ألن 

    ِها جؤّه تألن  ُّ ل ُّ ها للمشازهِت في ألػاِب ألاولُمبُاد الخخ
ُ
 ل

 

اطخخالص 

 الاطخيخاحاث

اطخيخاج 

الىلطت 

ت ُّ   ألاطاط

ًَ     (3) : إجابت صحيدت= 4  غليها ِم
ُ
ها جدميها وجداِفظ  ألن 

 الحُىاهاِث اإلافترطت                                                           

 كّل إجابت أخسي = 0

4,0 
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ِب اإلاػلىماِث . فُما ًلي، زطٌم جىطُحٌي لىخائِج ُمظابلِت الغطع مفخىح 12 ِ
ّ
زج

 ٌ  .    الىازدة في السطم، داِخَل الجدو

 

سجبت
َ
 اإلا

 

 اإلاُدالُت

 

 الحُىان

 

مظافت الػمم 

 باألمخاز

    ألاولى

    الثاهيت

    الثالثت

جفظحر ودمج 

 ألافياز واإلاػلىماث

ملازهت وملابلت 

 بحن مػلىماث

 الىّص  ث فيوزد

مت  9حشمل ذهس  :إجابت صحيدت= 3
ّ
مػطُاث صحُدت ومىظ

 ٌ  .بدظب ما وزد في الجدو

 

صحُدت  معطياث 8 - 7إحابت حشمل ذهس   :(1)إجابت جصئّيت = 2.5

مت بدظب ما وزد في الجدٌو أغاله
ّ
 .ومىظ

صحُدت معطياث  6  - 5إحابت حشمل ذهس  (:2)إجابت جصئّيت = 2

مت بدظب ما وزد في الجدٌو أغاله
ّ
 .ومىظ

صحُدت معطياث  4إحابت حشمل ذهس (: 3)إجابت جصئّيت = 1.5

مت بدظب ما وزد في الجدٌو أغاله
ّ
 .ومىظ

صحُدت معطياث  3 - 2إحابت حشمل ذهس  (:4)إجابت جصئّيت = 1

مت بدظب ما وزد في الجدٌو أغاله
ّ
 .ومىظ

صحُذ معطى واخد إحابت حشمل ذهس  (:5)إجابت جصئّيت = 0.5

مظافت الػمم  الحُىان اإلاُدالُت املسجبت

 باألمخاز

ت ألاولى ُّ عجل البدس  ذهب

 الشمالي

1570 

ت الثاهيت ُّ   1000 خىث الػىبر فّظ

ت الثالثت  274  أطد البدس بسوهصٍّ

0-3 
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م بدظب ما وزد في الجدٌو أغاله
ّ
 .ومىظ

 وّل إحابت أخسي = 0

شازهِت في إخدي ألا مفخىح 13
ُ
 اإلا

ُ
سصت

ُ
ت لى أجَُدْذ لً ف ُّ ِة لػاِب ألاولُمب َعدَّ

ُ
امل

ت لػبٍت جخخاُز؟ اشسحللَبشسِ  ًّ                                                                                                                                                  .، أ

 

فدص وجلُُم 

اإلاظمىن واللغت 

 وغىاصس الىّص 

خخماٌ جلُُم ا

خصٌى 

ألاخدار 

في  روىزةاإلا

غلى  ،الىّص 

 أزض الىاكؼ

ت،  إحابت حشمل اخخُاز : إجابت صحيدت= 6 ُّ اط إخدي ألالػاب الٍس

 .لظبب الاخخُازشسح مفّصل و 

إحابت حشمل اخخُاز إخدي ألالػاب : (1)إجابت جصئّيت =  4

ت، و  ُّ  . حصئّي لظبب الاخخُازشسح ألاولُمب

بت حشمل اخخُاز إخدي ألالػاب إحا (:2)إجابت جصئّيت =  2

ت، وذهس حمل جصف اإلاظابلت ألا  ُّ  .بدون شسح طبب الاخخُازولُمب

إحابت حشمل اخخُاز إخدي ألالػاب ألاولُمبُت  (:3)إجابت جصئّيت = 1

 .بدون شسح طبب الاخخُاز فلط

 كّل إجابت أخسي = 0

0-6 
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 مئشاز - الخقييمدليل 

 ّي أدب هّص  - ةالبدث عً السعاد: الىّص الثاوي

زقم 

 السؤال

هىع 

 السؤال

ُبعد الفهم  السؤال

بدظب )  السئيس يّ 

 (بحرلص

 الُبعد الفسعيّ 

 (بدظب بحرلص)

مدي  جىجيهاث الترميز

 الترميز

                                                 إلااذا وصَل الفتى ِبلطُِؼ الىػاِج إلى شجسِة الجّمحز؟  مغلق 1

    َغ 
َ

 ًِ الػشِب واإلااِء للطُِػهليي ًبدث

   َس  ليي
ّ
فى دفىن  الىجزِ  ُوحىِد  َمياِن  في ًُ

َ
 اإلا

   هىِمِه ِبدلٍم َعجُب ٌَ  ليي ًدلَم خال

    ٍليي ًسجاَح بػَد غىاِء ًىِم غمٍل شاّق 

الترهحز غلى 

اإلاػلىماث 

دت  الصٍس

 واطترحاغها

البدث غً 

ىت ُّ  أفياز مػ

 

 ًسجاَح بػَد غىاِء ليي      (4)      : إجابت صحيدت= 2

 ًىِم غمٍل شاّقٍ                                                           

 

 كّل إجابت أخسي = 0

2,0 

 

ملُه َغلُِه "ما مػنى الخػبحر  مغلق 2                                                               ؟(10ططس " )ًُ

   فُه ًُّ ش ٌَ 

   طلبُه مىه ًَ 

   ُم به
ّ
 ًخأل

  ًدصُل غلُه 

اطخخالص 

الاطخيخاحاث 

دت  الصٍس

فهم اليلماث 

والخػابحر 

باالغخماد غلى 

 الظُاق

طلبُه مىه(     2):  إجابت صحيدت =   5 ًَ 

 

 كّل إجابت أخسي = 0

 

5,0 

 

 

ًِ الىجز؟  مغلق 3 ُه َغ
َ
 َبْدث

َ
َز الَفتى أْن ًىِكف                                                              إلااذا كس 

   ْذ َمػه
َ
َلَد الىلىَد التي واه

َ
ِت َوف

َ
َض للظسك ػس 

َ
ُه ح  أله 

اطخخالص 

الاطخيخاحاث 

الاطخيخاج بأّن 

ا واخًدا 
ً
خدز

أّدي إلى وكىع 

َلَد     (1):  إجابت صحيدت =   5
َ
ِت َوف

َ
َض للظسك ػس 

َ
ُه ح  أله 

ْذ َمػه                                                        
َ
 الىلىَد التي واه

5,0 
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ً

 والظفَس إليها لَِع أمًسا طهال
ٌ
لُا َبػُدة  ألن  أفٍس

   ُه   أله 
َ

َض  أْن  خاف َخَػس  ٌَ  اللصىِص  لهجىِم  ًَ  طفِسه خال

   
ْ

ش ٌَ ُه 
َ
ًْ بالِدِه َحَػل  ُػُس بالىْخَدِة والاهخئابألن  الابخػاَد َغ

دت  خدر آخس الصٍس

 

 إجابت أخسي كّل = 0

ِجَهت َصْىَب ِمْصَس؟     مغلق 4 خ 
ُ
                                             إلااذا اهَظم  الفتى إلى اللافلِت اإلا

   ػمَل ِبه ِت وََ  ُ ِصَل إلى مْخَجِس ألاواوي الصحاح ًَ  ليي 

   ػىَد إلى بالِدِه بػَد أن اطَخػاَد الىلىَد التي خظَسها ٌَ  ليي 

  َس  ًخأّمَل  ليي
ّ
فى  َطَفِسه في َمَػهُ  حسي  ِبما ِبهدوٍء  َوٍُ

  َؼ  ليي
َ
لط   الصحساءَ  ًَ

َ
َم  بأماٍن  الغامظت دّلِ   خلَمه َوٍُ

اطخخالص 

الاطخيخاحاث 

دت  الصٍس

الاطخيخاج بأّن 

ا واخًدا 
ً
خدز

أّدي إلى وكىع 

 خدر آخس

 

َؼ  ليي     ( 4)    :إجابت صحيدت=   5
َ
لط               الصحساءَ  ًَ

                                               
َ
َم  بأماٍن  الغامظت دّلِ  خلَمه َوٍُ

                 

 كّل إجابت أخسي = 0

5,0 

 

ظَهُس  مفخىح 5 ظحراِن ( 2) الخىطُحيّ  السطِم  في ًَ ٌَ خصاِن 
َ

  ش
َ

لف
َ
ًَ  كاِفلٍت  خ  ِم

 ٌِ ّلٍ  ُهَى غمُل  َوما ُهما؟ َمً .الِجما
ُ
 ِمنُهما؟ و

                                                                                                                                                                                             

جفظحر ودمج 

 ألافياز واإلاػلىماث

جفظحر الخطبُم 

الحلُلي 

والىاكعي 

د إلاػلىماث جس 

 في الىّص 

وعمل  ،إجابت حشمل ذكس الشخصين: إجابت جاّمت=  4

 كّل واخد منهما،

 
ً

 :مثل

ًُ  غمل الري الفتى، -  في الىػاج مً للطُؼ ازاغ

 لألواوي مخجس في ابائػً  أو غمل/ ، وبالده

ت ُّ  الصحاح

ل الخُمُائي، -  اإلاػادن وهى ٌػمل في جدٍى

ٌُ أو /و زمُىٍت  مػادَن  إلى السخُصت  الحدًَد  ًدّى

 .ذهٍب  إلى فّظٍت، والىداَض  لىإ

إحابت حشمل ذهس شخصحن مؼ  (:1)إجابت جصئّيت = 3

0-4 
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 .ذهس غمل واخد منهما

إحابت حشمل ذهس شخص واخد  (:2)إجابت جصئّيت = 2

 .مؼ ذهس غمله

ت = 1 ُّ إحابت حشمل ذهس الشخصحن بدون (: 3)إحابت حصئ

 .ذهس غمل وّل منهما

ت = 0.5 ُّ س شخص واخد إحابت حشمل ذه(: 4)إحابت حصئ

 .فلط بدون ذهس غمله

 كّل إجابت أخسي = 0

 للفتى، بػَد أن هجَم غلُِه  مفخىح 6
َ

ما هى الص يُء السائُؼ الري خدر

ت؟                                                                                                                                    اللصىُص غىَد ألاهساماِث اإلاصسٍّ

 

جفظحر ودمج 

 ألافياز واإلاػلىماث

جفظحر 

اإلاػلىماث التي 

 وزدث في الىّص 

إحابت حشمل إشازة إلى أّن الص يء السائؼ : إحابت جاّمت=  4

م بمػسفت ميان الىجز،
ّ
 مخػل

 
ً

 :مثال

ه غسف ميان الىجز  -
ّ
 .أه

ه طمؼ مً اللّص  -
ّ
 .غً خلمه أه

ن جدذ شجسة دفى اإلاخلم بالىجز  أّن اللّص  -

 .الجمّحز

ت= 2 ُّ الص يء السائؼ  إحابت حشمل إشازة إلى أّن : إحابت حصئ

 هى الىجز،

 
ً

 :مثال

0-4 
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 الىجز -

 كّل إجابت أخسي = 0

َض  مفخىح 7 َػس 
َ
ِت  فتىال ح

َ
حِن، للظسك

َ
ج ًَ  اذهس َمس    أً

َ
ًَ  خدر                            .َمّسة وّلِ  في ذل

 

 

جفظحر ودمج 

 اثألافياز واإلاػلىم

ملازهت وملابلت 

بحن مػلىماث 

 الىّص 

 حػّسض حن اللرًًياهاإلاإحابت حشمل ذهس : إجابت جاّمت=   4

  جحن،للظسكت في اإلاسّ  فتىال فيهما

 
ً

 :مثل

 :املّسة ألاولى

لُا إلى جىّحه غىدما  -  .أفٍس

 .، كاصًدا مصسبػد أن جسن بلده -

م إلى مصس -  في الطٍس

 : املّسة الثاهيت

 .دفسً وبدأ مصس أهساماث إلى وصل خحن -

 .تبجاهب ألاهساماث اإلاصسٍّ  -

 .غىدما بدث غً الىجز في مصس -

 .في مصس -

 .غىد ألاهساماث -

إحابت حشمل ذهس ميان واخد حػّسض : إجابت جصئّيت= 2

 .، بدظب الترجِب أغالهالساعي للظسكتفُه 

0-4 
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  كّل إجابت أخسي = 0

قان إذا كخب الخلمير مثالين : ملخظت
ّ
خعّسض بًخعل

فهره إلاجابت حعخبر إجابت  ،في مّسة واخدة الفتى للسسقت

 . جصئّيت

، بػَد حػّسِطه للظسكِت في وّلِ مّسٍة، واشسْح  مفخىح 8
َ
 مشاغَس الفتى اإلاخخلفت

ْ
ِصف

 .          إلااذا حغّحرْث مشاغُسه

 

فدص وجلُُم 

اإلاظمىن واللغت 

 وغىاصس الىّص 

الحىم غلى 

ت أو  ُّ همال

وطىح 

اإلاػلىماث في 

 الىص

إجابت حشمل وصفا ملشاعس الفتى بعد : إجابت جاّمت =  4

 مشاعسه،حغّير  حعّسطه للسسقت في املّسجين، وسبب

  
ً

 :مثل

 :بعد حعّسطه للسسقت في املّسة ألاولى

 بالىخدة والاهخئاب،  شػس   -

ه) بالىدم، شػس  -
ّ
 .(طعى لخدلُم خلمه أله

ه أخمم شػس  -
ّ
 .بأه

 :بعد حعّسطه للسسقت في املّسة الثاهيت

 .مبخهًجا وابدظمػس بالفسح ش -

 .شػس بالظسوز والفسح -

 :مشاعسه هى حغّير سبب 

د  -
ّ
ه لم ًىً أخمم غىدما طعى لخدلُم  جأه

ّ
أه

 .خلمه

0-4 
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ه خّلم خلمه -
ّ
 .أه

ه غلم بميان وحىد الىجز -
ّ
 .أه

ه لً ٌػىد إلى بالده خائبً  -
ّ
 .اأه

ه خّلم ما أزاده -
ّ
 .أه

 .بميان الىجز/ أن اللّص أخبره بدلمه -

 إحابت حشمل : (1)ت إجابت جصئيّ = 2
ً
ا ملشاعس الفتى وصف

بعد حعّسطه للسسقت في املّسجين كما وزد أعله، بدون 

 .ذكس سبب الخغيير

 إحابت حشمل *: (2)إجابت جصئّيت = 1
ً
ا ملشاعس الفتى وصف

بعد حعّسطه للسسقت في مّسة واخدة فقط، كما وزد 

 . أعله

 كّل إجابت أخسي = 0

ا إلاشاغس الفتى بػد وصًف  إذا لم حشمل ؤلاحابت: ملخظت*

اإلالازهت وذهس  ىًحػّسطه للظسكت في اإلاّسة الثاهُت، ال ًم

 .طبب الخغُحر

 بدظِب حظلظِلها في اللّصِت  غلقم 9
َ
ِب الجمَل الخالُت ِ

ّ
جم  جسكُم الجملت .  )زج

 (.    ألاولى

    الخلى الخُمُائيُّ بالفتى في الصحساء 

   ث في ِمصسخفَس الفتى غىَد ألاهساما 

الترهحز غلى 

اإلاػلىماث 

دت  الصٍس

 واطترحاغها

الخػّسف غلى 

جسجِب اللّصت، 

ا ُّ  جسجًِبا شمى

 

إجابت حشمل جسجيب الجمل : إجابت صحيدت=   4

  :جيب الخاليبدسب التر 

3                    5             1              2             4 

 هاَم الفتى جدَذ شجسِة الجّمحز 

4,0 
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    هاَم الفتى جدَذ شجسِة الجّمحز 

  خفَس الفتى جدَذ شجسِة الجّمحز 

   ت ُّ  غمَل الفتى في مْخَجٍس لألواوي الصحاح

 

 ت ُّ  غمَل الفتى في مْخَجٍس لألواوي الصحاح

 الخلى الخُمُائيُّ بالفتى في الصحساء 

   خفَس الفتى غىَد ألاهساماث في ِمصس 

 ّمحزخفَس الفتى جدَذ شجسِة الج 

إحابت حشمل جسجِب زالر حمل (: 1)إجابت جصئيت = 3

هس أغالهالترجِب و بدظب 
ُ
 .الدظلظل الري ذ

إحابت حشمل جسجِب حملخحن بدظب (: 2)إحابت حصئُت = 2

هس أغالهالترجِب و 
ُ
 .الدظلظل الري ذ

إحابت حشمل جسجِب حملت واخدة (: 3)إحابت حصئُت = 1

هس أغالهالترجِب و  بدظب
ُ
 .الدظلظل الري ذ

  كّل إجابت أخسي = 0

ِت الفتى مفخىح 10 ُّ ٌِ أخداِر اللّصِت غلى شخص ًْ خال َذ ِم
ْ
اهخْب . بػَد أن حػّسف

ثِبُذ ذلً ًُ  مً أفػاله 
ً

 جالئم هرا الفتى، وأغِط مثاال
ً
 .                                                                          صفت

 

فدص وجلُُم 

اإلاظمىن واللغت 

 وغىاصس الىّص 

غلى  الحىم

همالُت أو 

وطىح 

اإلاػلىماث في 

 الىص

ها وإزبات ،إحابت حشمل صفت جالئم الفتى: إجابت جاّمت =  4

م ذهس فػل مً أفػاله،    غً طٍس

 
ً

 :مثال

ٌظعى لخدلُم أخالمه، فلم ًُأض مً  طمىح، -

 .بل واصل بئصساز البدث غً الىجز 

فلد غمل مىاظب، / مثابس/  مجّد / مخلص -

ت بجّد وإخالص وفي مخجس  ألاواوي الصحا ُّ أو /ح

0-4 
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 .أخّبه صاخب اإلاخجس  لجّده وإخالصه في غمله

غلى مخابػت مشىازه في طبُل جدلُم  ، عاشم -

فه ذلً مً مخاطس 
ّ
 .أو أذي خلمه، مهما ول

 فلد وان خائسً  مترّدد، -
ً

 بػد خلمه  ا ومدظائال

 أٌظعى لخدلُله أم ًبلى غلى خاله؟

ل ا وباع كطُػه مً أحألهه طافس بػًُد  أخمق، -

 .فئذا لم ًخدّلم خلمه فلَد وّل ش يء. خلم

إحابت حشمل صفت جالئم الفتى بدون  :إجابت جصئّيت= 1

 .مً أفػالهفػل ذهس 

                                         كّل إجابت أخسي                                                                                                               = 0

ًَ اللّصِت هى مغلق 11 غصي ألاطاس يُّ ِم
َ
                                                                              :اإلا

   ٌُم بالظَفِس والخجىا خدل 
َ
 ج

ُ
 الظػادة

     ُُم  ألاخالم َخدل 
َ
 وؤلاصساز بالظعيِ  ج

    
ُ

ًِ  البدث  َخىًُما ؤلاوظاَن  ًجػُل  الىجزِ  غ

    
ً
ْجػالِن ألاخالَم خلُلت ًَ  ٌُ  الظفُس والخجىا

جفظحر ودمج 

 ألافياز واإلاػلىماث

إدزان الػبرة 

ت أو  ُّ ؤلاحمال

اإلاىطىع 

السئِس ّي في 

 الىّص 

ُم  ألاخالمُ  ( 2)      : إحابت صحُدت=   3 َخدل 
َ
  ج

 وؤلاصساز بالظعيِ                                 

 جابت أخسي كّل إ= 0

3,0 

 

 

لظَم  مفخىح 12
ْ
  اه

ُ
ِ  جالمُر

ّ
لْحِن  إلى السابِؼ  الصف ٍس

َ
ٍم  ف   ٌػخِبُر أن   فٍس

َ
ت ، اللص 

ٌ
ت ُّ  واكػ

ٍم    ٌػخبُرها وفٍس
ً
ت  ُ ٍم  أي  . خُال ُد؟ فٍس   اكىْؼ  جؤٍّ

َ
ِم  جالمُر ً آلاخس الفٍس ًِ                                                  .بسأ

فدص وجلُُم 

مىن واللغت اإلاظ

 وغىاصس الىّص 

جلُُم اخخماٌ 

خصٌى ألاخدار 

في الىّص غلى 

ًد  اإحابت حشمل مىكًف : إجابت جاّمت=    6 لحن،  امؤٍّ ألخد الفٍس

إلكىاع على ألاقّل  دليل واخد أو  واخدة عىصس  واطخخدام

م آلاخس،   الفٍس
ً

 :مثال

0-6 
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 القصت واقعّيت ازض الىاكؼ 
ّ
ق الري ٌعخبر  أن د الفٍس ل غلى ، والدلُأؤٍّ

 : ذلً

ت الفتى هي أماهً  بها جىاحد التي ألاماهً - ُّ خلُل

 .اطباهُا، الصحساء ألاهساماث، صس،مثل م

ألاخدار كد جدصل غلى أزض الىاكؼ مثل  -

 .للظسكت حػّسطه

 .الظفس واللافلت التي كطػذ الصحساء -

 أو

 القصت خيالّيت،
ّ
ق الري ٌعخبر  أن د الفٍس والدلُل  أؤٍّ

 :غلى ذلً

ت  -
ّ
سه بها خلم الفتى جفاصُل دك

ّ
 .وجره

 .الحلم فىسة -

 .الىجزب وغالكخه الحلم ميان  -

ًد  اإحابت حشمل مىكًف  :إجابت جصئّيت= 2 ألخد  امؤٍّ

لحن،  إلكىاع دليل / أّي عىصسبدون اسخخدام الفٍس

م آلاخس  .الفٍس

 كّل إجابت أخسي = 0
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 بعد الفهم                    

 الىّص           

لىماث الترهحز غلى اإلاػ

دت واطترحاغها  الصٍس

اطخخالص الاطخيخاحاث 

دت  الصٍس

تفسير ودمج ألافكار 

 واملعلومات

 واللغت اإلاظمىن  وجلُُم فدص

 الىّص  وغىاصس

 طؤاٌ واخد أطئلت 5 أطئلت 3 أطئلت 4 اولُمبُاد الحُىاهاث :الىّص ألاول 

 أطئلت 3 أطئلت 4 أطئلت 3 طؤالان البدث غً الظػادة :الىّص الثاوي

يال
ّ
  25 :عدد الكل

ً
 أطئلت 4 أطئلت 9 أطئلت 6 أطئلت 6 طؤالا

ت  %02 %02 %02 %02 اليسبت املئىٍّ
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 pirls"/ البيرلص"أبعاد الفهم بدسب 

 

دت واسترجاعها: البعد ألاول       التركيز على املعلىماث الصٍس

 حشخُص مػلىماث مىاطبت للغاًت اإلايشىدة مً اللساءة .1

ىتالبدث غً أفيا .2 ُّ  ز مػ

فاث ليلماث أو غبازاث .3  البدث غً حػٍس

 (أي الصمان واإلايان)الخػسف غلى جسجِب اللصت  .4

 (خحن جسد في الىص بىطىح)الػثىز غلى الجملت السئِظُت أو الفىسة ألاطاطُت  .5

 

دت: البعد الثاوي  اسخخلص الاسخيخاجاث الصٍس

ا واخًدا أّدي إلى وكىع خدر آخس .6
ً
 الاطخيخاج بأن خدز

 ج ما هي الىلطت ألاطاطُت الىابػت غً طلظلت إّدغاءاثالاطخيخا .7

 جددًد مسحػُت الظمحر .8

 الخػّسف غلى الخػمُماث التي ٌشملها الىص .9

 وصف الػالكت بحن شخصِخحن أو أهثر .11

 

 جفسير ودمج ألافكاز واملعلىماث: البعد الثالث

 إدزان الػبرة ؤلاحمالُت أو اإلاىطىع السئِس ي في الىص .11

 لخصّسفاث الشخصُاث في الىصألاخر بػحن الاغخباز  .12
ً
ا بدًال

ً
 جصّسف

 اإلالازهت واإلالابلت بحن مػلىماث الىص .13

 الظائد في الىص الاطخدالٌ غلى الىبرة والجى .14

  جفظحر الخطبُم الحلُلي والىاكعي إلاػلىماث جسد في الىص .15
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ص: البعد السابع
ّ
 فدص وجقييم املظمىن واللغت وعىاصس الى

 صىفت في الىص غلى أزض الىاكؼجلُُم اخخماٌ خصٌى ألاخدار اإلاى  .16

 وصف هُف ابخىس اإلاؤلف نهاًت مفاحئت .17

 الحىم غلى همالُت أو وطىح اإلاػلىماث في الىص .18

 جددًد وحهت هظس اإلاؤلف باليظبت للمىطىع السئِس ي .19

 

 


