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 الضحك مفيٌد للصّحة، إّنها ليست دعابة: التقييم لنصّ دليل                  :الفصل األّول                      

 

              

          

 

                      
 رقم السؤال

نوع 
 السؤال

 توجيهات الترميز  الُبعد الفرعيّ   بُعد الفهم الرئيسيّ  السؤال

     1 

 

 

  ؟(5 -1األسطر) ما هو اهلدف ِمن احليلة مغلق

  على األرض لوقوعاِمن نُع الطفل م  ( 1

   اخلدشِمن الطفل  محايُة ركبة (2

                                                                                    أّن الضحك  أفضُل دواء إثباتُ ( 3

 ب على أملهالطفل يف التغلّ  مساعدةُ ( 4

 

/ فهم املعىن اخلفيّ 
 االستنتاج

ار فهم األفك
املركزيّة املستنبطة 

 من النصّ 

 مساعدُة الطفل يف التغّلب على أمله (4 :إجابة صحيحة=  2

 كّل إجابة أخرى= 1
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، يف النّص طريقتان تُثريان الضحك وردت   مفتوح 2      
                                                                                                                            ؟(5 -1األسطر) رمهااذك

 

 

 

 

 

/ يّ فهم املعىن اخلف
 االستنتاج

  فهم العالقات
املنطقّية غري 
 صّ الصرحية يف الن

ك؛ طريقتني تثريان الضح إجابة تشمل ذكر: إجابة صحيحة=  2
 .الطفل عند وقوعه أو إصابته أو دغدغة دغدغةال. 1 :ومها

 .األطفال الضاحكة مقاطع فيديوهاتمشاهدة .2
 طريقتنيواحدة من الطريقة ذكر  إجابة تشمل: إجابة جزئّية=  0
 .أعاله اذُكرت تنيلال

 ىركّل إجابة أخ= 1

      3 

 

على البحث  يف الرسم التايل، بناء  امأل الفراغ  مفتوح
 .م1895 عام العلماء الذي أجراه

 _________:البحث فرضّية

 _________ :البحث وسيلة

 ________:البحث ةنتيج

 

فهم املعىن الصريح يف 
حتديد معلومات/ النصّ   

 

 

حتديد تعريفات 
وتفسريات وأفكار 

 صرحية يف النصّ 

 

 

 :مثال ذكر فرضّية، وسيلة ونتيجة البحث،: إجابة صحيحة= 4

 يف نسبة الربوتني تغيري الضحك يؤّدي إىلأّن : البحث فرضّية= 0
  .اإلنسان املوجود يف لُعاب

 .مشاهدة مقاطع فيديو مضحكة :لة البحثوسي= 0

يؤّدي إىل زيادة تركيز الربوتني داخل   أّن الضحك :البحث نتيجة= 2
 .أو أّن العلماء جنحوا يف إثبات الفرضّية .اللعاب

اإلجابة؛   منطرفنيذكر شمل إجابة ت :(0) إجابة جزئّية= 3
 .حبسب ما ذكر أعالهالفرضّية والنتيجة 

ذكر طرفني من اإلجابة؛ شمل إجابة ت :(2) إجابة جزئّية= 3
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 .حبسب ما ذكر أعالهالوسيلة والنتيجة 

طرفني من اإلجابة؛ شمل ذكر إجابة ت :(3) إجابة جزئّية= 2
 .حبسب ما ذكر أعالهالفرضّية والوسيلة 

حبسب ما النتيجة فقط شمل ذكر إجابة ت :(4) إجابة جزئّية= 2
 .ذكر أعاله

أحد طريف اإلجابة؛ شمل ذكر ت إجابة :(5) إجابة جزئّية= 0
 .حبسب ما ذكر أعالهالفرضّية أو الوسيلة 

  كّل إجابة أخرى= 0 

      4 

 

ا يلي هي األقرب للفكرة املركزيّة أيّة مجلة مّ  مغلق
       ؟"هل تعلم"يف النّص داخل إطار 

    يُؤّدي الضحُك إىل االسرتخاء  (1

 اجلسمانّ       

 باب  أس يُقّلُل الضحكُ   (2

 الضغوطات النفسّية     

    استنشاق ني زيُد الضحُك مِ ( 3

 األوكسجني وإفرازه    

تفسري ، دمج وتطبيق 
 أفكار ومعلومات

مقارنة ومقابلة 
 املعلومات

 

  لجسمة لالضحك مترينا لألعضاء الداخليّ  يعد   (4 :إجابة صحيحة=2

 كّل إجابة أخرى= 1
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    الضحُك مترينا لألعضاءِ  د  يُ ع  ( 4

 للجسم الداخلّية     

     5 

 

ا ما هو احلدث املباشر الذي ترك تأثري   مفتوح
                                      ا على نزار؟واضح  

 

فهم املعىن الصريح يف 
 حتديد معلومات/ النصّ 

حتديد معلومات 
 وأفكار صرحية

ا الذي ترك تأثري   إجابة تشمل حتديد احلدث: إجابة صحيحة=3
  .أو سفره أو رحلتهمشاركته يف حماضرة : نزار وهو لىع

 كّل إجابة أخرى=  1

    6 

 

سطر )" فأخذت هُ "يف كلمة  "اهلاء" ضمري مغلق
                          :يعود إىل( 47

 نزار (1

مّرضة  (2
ُ
 امل

 األلبوم  (3

 املستشفى (4

/ فهم املعىن اخلفيّ 
 االستنتاج

فهم العالقات 
 النصّ جزاء بني أ

عانة باالست
 بالروابط

 

 األلبوم (3: إجابة صحيحة= 2

 كّل إجابة أخرى= 1  

 

    7 

 

للضحك فوائد عديدة؛ اجتماعّية، نفسّية،  مفتوح
  .صّنف هذه الفوائد. صحّية

فى الكثري  مِ لضحك ا .أ املرضى يف    نأش 
 .____هذه فائدة .ستشفىامل

بتحّسن يشعر  االضحك جعل نزار   .ب  

تفسري ، دمج وتطبيق 
 أفكار ومعلومات

تطبيق األفكار 
واملعلومات الواردة 

 يف النصّ 

أجابة تشمل تصنيف الفوائد حبسب الرتتيب  :إجابة صحيحة=  3

 .التايل

 اجتماعّية. ت     ةنفسيّ . ب    ةيّ صحّ . أ        

إجابة تشمل تصنيف فائدتني من الفوائد  :(0) إجابة جزئّية=  2
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 .____ هذه فائدة .مزاجه

سلوك  نيتأثّر  مِ الضحك جعل نزارا . ت  

هذه   .املوجودين حوله ويقّلدهم

 ._____ئدةفا

 .اليت ذكرت أعاله حبسب الرتتيب

إجابة تشمل تصنيف فائدة واحدة من   :(2) إجابة جزئّية=  0

 .الفوائد اليت ذكرت أعاله حبسب الرتتيب

 كّل إجابة أخرى= 1

     8 

 

 أنّ  على تدالن القّصة ِمن مجلتني كراذ  مفتوح

                                     .ينتقل بالعدوى الضحك  

 

تفسري ، دمج وتطبيق 
 أفكار ومعلومات

تطبيق األفكار 
واملعلومات الواردة 

 يف النصّ 

مجلتني وردتا يف القّصة ذكر  إجابة تشمل :إجابة صحيحة=  4
 :تداّلن على أّن الضحك ينتقل بالعدوى، مثال

 .إاّل أن جياريهم يف ذلك مل يستطع .1

 .لقد انتقلت عدوى الضحك إليه .2

ويف كّل مّرة كان ينظر إىل الوجه املبتسم كان يبتسم  .3
 .أيضا

 . الضحكِ   يستطع  أن  عننع  نفس ُه منمل   .4

من اجلمل اليت واحدة مجلة ذكر  إجابة تشمل :إجابة جزئّية=  2
 .ذكرت أعاله

 كّل إجابة أخرى= 1

    9  
 

 ؟هذا النصّ  ناهلدُف مِ  ما هو مغلق

تثرُي  إرشاُد القارئ إىل طرق   (1

تقييم املضمون ووظيفة 
 املركبات اللغوية والنصّية

تقييم هدف 
 النصّ 

 الضحك إرشاد القارئ إىل طرق تثريُ  . 1 :إجابة صحيحة=  3
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 الضحك

إقناُع القارئ بتأثري الضحك على  (2
 احلياة

 ِمن  تلخيُص الفكرة املركزيّة (3
 النصوص السابقة

 فوائد ع ن هاّمة معلومات  شرح  (4
 الضحك

 كّل إجابة أخرى=  1 

   11 

 

 ؟(44 سطر) "نفسك طبِ حتُ " التعبريما معىن  مغلق

 تعّلمت   (1

 يأست   (2

 بحثت    (3

 غضبت   (4

/ فهم املعىن اخلفيّ 
 االستنتاج

فهم الكلمات 
والتعابري 

باالعتماد على 
 السياق

 أستي    (2  :إجابة صحيحة=  2

 كّل إجابة أخرى=  1

11 

 

 هناية يف األبيات الشعريّة أضيفت ملاذا مغلق
  ؟النصّ 

  نمِ  لفكرة املركزيّةد الكي تؤكّ  (1
 النصّ 

 البكاء والضحك بنيلكي تقارن  (2

تقييم املضمون ووظيفة 
 ّيةة والنصّ بات اللغويّ املركّ 

فهم وظيفة 
 مرّكبات املبىن

 النصّ من  لفكرة املركزيّةتؤّكد ا لكي  (1: حيحةإجابة ص=  3

 
 كّل إجابة أخرى= 0
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 يف أجزاء النصّ  لكي تنوّع  (3

 جديدة افكار  أ طرحلكي ت (4
 : هنالك مثالن شائعان عن الضحك مفتوح   12    

سبب،  بال الضحكُ  .1
 قّلة األدب  نمِ 

 ضحك  تضحك  إ .2
 لك  الدنيا

؟ أّيهما يالئُم مضمون  النصّ 
 .إجابت ك  فّسر  

تفسري، دمج وتطبيق  
 أفكار ومعلومات

 

صياغة حجج 
 مغاز أساسّيةو 

 

مع التفسري  املثل الثانإجابة تشمل اختيار : إجابة صحيحة= 4 
 .عةاملنوّ إىل فوائد الضحك  املنطقي باالستناد

 تقبل كّل إجابة منطقّية

  ختيار املثل الثان، دون التفسريا:إجابة جزئّية=  2

 كّل إجابة أخرى= 1

 ن  األحباثِ مِ  ُتشرُي كثرير ":مجلةيف عنّي الفاعل  مفتوح 13    
                ."الضحكِ  إىل فوائدِ 

 .حتديد الفاعل يف اجلملة املعطاة وهو كثرير  :إجابة صحيحة= 3 حنو معرفة لغويّة

 كّل إجابة أخرى= 1

ت  ن ش ق  "لفعل ل الثالثي الفعلما هو  مغلق 14  ؟"اس 

 ن ش ق   (1

 شاق   (2

 ش ق   (3

 ش ن ق   (4

 ق  ش  ن   (1  :إجابة صحيحة= 3 صرف معرفة لغويّة

 كّل إجابة أخرى= 1 
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 النسبة المئوّية مجموع الدرجات األسئلة عدبلا

تحديد / فهم المعنى الصريح في النصّ 
 معلومات

3 ،5 7 01% 

 %21 1 01، 6، 2، 0 االستنتاج/ فهم المعنى الخفيّ 

 %32 03 02، 1، 7، 4 علوماتمأفكار و وتطبيق تفسير ودمج 

ويّة اللغبات وظيفة المركّ تقييم المضمون و 
 والنّصّية

9 ،00 6 05% 

 %05 6 04، 03 معرفة لغويّة

 %011 41  04 المجموع

 الئحة تجمل أبعاد األسئلة ومجموع درجاتها: الضحُك مفيد للصّحة، إّنها ليست دعابة
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 الموز ِمنُقرٌط : دليل التقييم للنّص األّول                      :الفصل الثاني                       

 

نوع  رقم السؤال
 السؤال

بُعد الفهم  السؤال
  الرئيسيّ 

 توجيهات الترميز  الُبعد الفرعيّ 

 مفتوح 1

 

 اذكر،  للموزعّدة صفات األوىل  يف الفقرةوردت  
 .اثنتني منها

فهم املعىن 
/ الصريح
حتديد 
 معلومات

حتديد 
مات معلو 

صرحية يف 
 النصّ 

صفتني للموز، حبسب الفقرة  إجابة تشمل ذكر:إجابة صحيحة= 2
 .فاكهة شهّية، فاخرة، نادر الوجودغري ناضج، : األوىل

صفة واحدة من الصفات املذكورة  إجابة تشمل ذكر :إجابة جزئّية= 0
 أعاله

 كّل إجابة أخرى= 1
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                                                                                      ؟(4سطر )" و ق عر "كلمة معىن  ما  مغلق 2

 ُنضوجر  (1
 طعامر   (2
 تأثرير   (3
 ه م   (4

فهم املعىن 
/ اخلفيّ 

 االستنتاج

فهم كلمات 
وتعابري 

باالعتماد على 
 السياق

 تأثرير  (3:إجابة صحيحة= 2

 كّل إجابة أخرى= 1

 مفتوح 3

 

ُه بقرط املوز، لكّن أراد  الرواي أن يُفاجئ خطيبت  

، ما هي ةمفاجأة  ح دث ت  له وهو على ظهر الباخر 

  ؟ املفاجأة

 

 

فهم املعىن 
 / اخلفيّ 

 االستنتاج

العالقات فهم 
املنطقّية غري 
الصرحية يف 

النّص، مبا يف 
ذلك التسلسل 

 .الزمين

تطّرقا إىل تراشق القردين للموز، تشمل إجابة  :إجابة صحيحة= 4
 : مثال

 .القرط قد هتّشم يف السّلة أنّ  اكتشاف -

 .أّن املوز مل يسلم إال نصفه -

 أّن املوز أصبح مبعثرا يف كّل مكان -

: ، مثاللموزتلميحا إىل ما حصل لتشمل إجابة  :إجابة جزئّية=2
 .القردان أو القرود

 كّل إجابة أخرى= 1

 مفتوح 4

 

فهم املعىن                                                                        ؟  إىل الباخرة نيالقرد الذي ج لب   م ن 
/ الصريح
حتديد 
 معلومات

حتديد 
معلومات 
صرحية يف 

 النصّ 

أو واحد من  أحد البّحارة إجابة تشمل ذكر:إجابة صحيحة= 2
 .أو حّبار البّحارة

 كّل إجابة أخرى= 1

تقييم يارمها يعترب هل توافق الراوي بأّن إبعاد القردين عن د مفتوح 5
املضمون 

التعبري عن 
موقف 

 : إجيايّب مع التعليل، مثالاّّتاذ موقف إجابة تشمل :إجابة صحيحة=2
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 .ا؟ عّلل إجابتكا قاسي  تصّرف  

 

ووظيفة 
بات املركّ 

ة اللغويّ 
 ّيةوالنصّ 

معلل يف 
 أبعاد النصّ 
 املختلفة

 .ألّن ذلك سيؤثّر على حياة القرد نعم، أوافق الراوي -

/ املرض/ ألّن القرد سيتعّرض للوحدة أوافق الراوي نعم، -
 .املوت

 .نعم، ألّن اإلبعاد عن األهل هو أمر صعب جّدا -

 .نعم، ألّن القردين سيعانيان من االشتياق لألهل -

 .موقف إجيايّب بدون التعليلاّّتاذ إجابة تشمل :إجابة جزئّية=0 

 كّل إجابة أخرى= 1

ها بقرط املوز، اكتب مجلة  من ات  ليزا ووالداهتمّ  مفتوح 6
 .(24-21األسطر ) ذلك النّص تُثبتُ 

تقييم 
املضمون 
ووظيفة 

بات املركّ 
ة اللغويّ 
 ّيةوالنصّ 

فهم وظيفة 
املرّكبات 
اللغويّة 
 واألسلوب

ها بقرط مل التعبري عن اهتمام ليزا ووالديإجابة تش:إجابة صحيحة= 2
 :املوز باالعتماد على أحد اجلمل التالية

 .تقبلون، واستقبلوه حبرارة وامتنانفاس-

 .قوه على احلائط يف الصالونوعلّ -

قا على زال معلّ يوعندما زرهتم ثانية وجدت القرط ال . وطال غيايب-
 .احلائط

 .تكرار السؤال بشأن املوز -

 كّل إجابة أخرى= 1
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 .    صّنف  حاالت قرط املوز التالية يف اجلدول  مغلق 7

و       ُمعّلق للبيع، ُمعّلق  د ، ُمتناثر، ُُمّبأ،ُمهّشم، أس 
                                                             .للزينة

 يف بيت ليزا يف الباخرة يف احلانوت

معّلق  مهّشم معّلق للبيع
 للزينة

 أسود متناثر 

  ُمّبأ     

 

 

 

، تفسري
دمج 

وتطبيق 
أفكار 

 ومعلومات

مقارنة 
ومقابلة 
 معلومات

ا جلميع حاالت املوز ا صحيح  تشمل تصنيف   :إجابة صحيحة= 3 
 .الستّ 

 يف بيت ليزا يف الباخرة يف احلانوت

معّلق  مهّشم معّلق للبيع
 للزينة

 أسود متناثر 

  ُمّبأ     

 .ا ألربع حاالت للموز ا صحيح  تشمل تصنيف  : 1إجابة جزئّية = 2

 .ا لثالث حاالت للموز صحيح   اتشمل تصنيف  : 2إجابة جزئّية = 1.5

 .ا حلالتني للموز ا صحيح  تشمل تصنيف  : 3إجابة جزئّية = 1

 .ا حلالة واحدة فقط ا صحيح  تشمل تصنيف  : 4إجابة جزئّية = 5.5

 كّل إجابة أخرى= 1
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ا ُسئل  الراوي مّرتنِي إذا كان قرُط املوز صاحل   مفتوح 8
        . ةاذكر رد  فعلِه يف كّل مرّ . لألكل أم  ال

----------- : يف املّرة األوىل

----------- : انيةيف املّرة الث

، تفسري
دمج 

وتطبيق 
أفكار 

 ومعلومات

مقارنة 
ومقابلة 
 معلومات

 :، مثالتنيفعل الراوي يف املرّ  ردّ  إجابة تشمل ذكر:إجابة صحيحة=4

  .هم تركه لبعض الوقتيأجاهبم أّن عل :يف املّرة األوىل -

 .أجاهبم :وىليف املّرة األ -

 .ؤال ليخفي ما به من ارتباكجتاهل الس:  يف املّرة الثانية -

 .جتاهل:  يف املّرة الثانية -

 تنيإجابة تشمل ذكر رّد فعل الراوي يف إحدى املرّ :إجابة جزئّية= 2

 كّل إجابة أخرى= 1

 :يعود إىل(  22سطر)" ذكرِهِ "كلمة  اهلاء يف  ضمريُ   مغلق 9

 البيت (1

 القرط  (2

 احلائط  (3

 املنظر  (4

فهم املعىن 
/ اخلفيّ 

 االستنتاج

فهم العالقات 
بني أجزاء 

النّص 
باالستعانة 

 بالروابط

 القرط (2:إجابة صحيحة= 2

 ىكّل إجابة أخر = 1

، كيف عزيز   لصديق   إذا أردت  أن تشرتي هدّية   مفتوح 11

                                               ها؟ّتتارُ 

تقييم 
املضمون 

فة ووظي
بات املركّ 

التعبري عن 
موقف 

ل يف معلّ 
 أبعاد النصّ 

إجابة تشمل ذكر أحد املعايري الختيار هدية :إجابة صحيحة= 3
، أو احلاجة، أو بناء  ة، أو امليزانيّ ق بالذوق، أو امليول والرغبةلصديق، تتعلّ 

 .على مشورة الصديق

كر نوع اهلديّة دون التطّرق إىل أحد إجابة تشمل ذ :إجابة جزئّية= 1
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ة اللغويّ 
 ّيةوالنصّ 

 .معايري االختيار املختلفة

 ىكّل إجابة أخر = 1

اكتب اسم العدد املناسب للمعدود يف املكان  فتوحم 11

                                           .اخلايل

 (3) ة، وجدالباخرِ  على ظهرِ  زيقفِ  بينما كان  القرد

، اهش  ن  املوز، فصرخ ُمندقروط مِ  --------

شهّية م وزات بِ  ---------( 4)أكل   ويف احلالِ 

 .                                                      بالغة

إجابة تشمل كتابة اسم العدد حبسب الرتتيب :إجابة صحيحة= 2 صرف معرفة لغويّة
 :التايل

 ثالثة :الفراغ األّول

 مخس :الفراغ الثان

من االمسني مل كتابة اسم عدد واحد تشإجابة :إجابة جزئّية= 1
 .اللذين وردا أعاله حبسب الرتتيب

 كّل إجابة أخرى= 1

 

 

 ؟"يرتاشقان"الفعل غة املاضي ِمن ما هي صي مغلق 12

 قاشّ ت ر  (1

 راشقات    (2

 قار ش    (3

 قاشّ ر    (4

 تراشقا (2:إجابة صحيحة=2 صرف ةمعرفة لغويّ 

 كّل إجابة أخرى= 1
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 ومجموع درجاتها أبعاد األسئلةالئحة تجمل  :من الموز قرطٌ 

 

  
 النسبة المئوّية مجموع الدرجات األسئلة لبعدا

 %03 4   4، 0 تحديد معلومات/ فهم المعنى الصريح

 %21 1 9، 3، 2 االستنتاج/ فهم المعنى الخفيّ 

 %23 7 1، 7 تفسير، دمج وتطبيق أفكار ومعلومات

تقييم المضمون ووظيفة المرّكبات اللغويّة 
 نصّيةوال

5 ،6،01 7 23% 

 %13 4 11، 11 معرفة لغويّة

 111% 03 11 المجموع
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 صديُق البحر: الثاني دليل التقييم للنصّ                      :الفصل الثاني          

 

 

 

 

نوع  رقم السؤال
 السؤال

بُعد الفهم  السؤال
  الرئيسيّ 

الُبعد 
  الفرعيّ 

 وجيهات الترميزت

 

                           .النصّ من  الفقرة األوىل ا يفللشاطئ ورد فنيص  و   اذكر حمفتو  1

 

فهم املعىن 
/ اخلفيّ 

 االستنتاج

فهم 
العالقات 

املنطقّية غري 
 الصرحية

لشاطئ الالذقّية،  فنيص  و   ق إىل ذكرإجابة تشمل التطرّ  :إجابة صحيحة=2
 :مثال

 مجيل  إنّهُ  -

 كنصف قمر/ يف سفِح جبل   ُمّتصل ر  قم يبدو كنصف  -

  تعلوه منارة -

 فيه صخور -

 له رغوة -

 رغوته تتسّرب بني األصابع -
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 .وصف واحد مّا ذكر أعالهإجابة تشمل ذكر :إجابة جزئّية= 0

 كّل إجابة أخرى= 1

البحُر يفتُح إحدى عينيِه  " 6سطر يف جاء   مغلق 2
و األسلوُب ما ه". اويُرسُل نظرة  طويلة  ُمتحّسر  

 الذي استخدم ُه الراوي يف هذِه العبارِة؟

 ملبالغةا (1

 التكرار (2

 التشخيص (3

 التشبيه       (4

تفسري 
ودمج 
وتطبيق 
أفكار 

 معلوماتو 

متييز     

وسائل 
 بالغّية

 التشخيص( 3 :إجابة صحيحة= 2

 كّل إجابة أخرى= 1 

 

تؤّكد  اذكر مجلة لبحر؟ا لدى ملفّضلاما هو الفصل  مفتوح 3
 .(الفقرة الثانية) إجابتك

 

 

فهم املعىن 
/ اخلفيّ 

  االستنتاج

فهم 
العالقات 

املنطقّية غري 
 الصرحية

باإلضافة إىل اجلملة اليت تؤّكد إجابة تشمل ذكر الفصل :إجابة صحيحة= 2
 :ذلك، مثال

 ا الشتاءا ومنتظر  ر  يرسل نظرة طويلة متحسّ  -

 .ا الشتاءا ومنتظر  ر  متحسّ  -

مجلة  لبحر دون إيرادا لدى املفّضلذكر الفصل  لتشمإجابة :إجابة جزئّية= 0
 .تؤّكد اإلجابة
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 كّل إجابة أخرى= 1

 البحر اليت صّورها الراوي بني ما هي عالقُة القرابة مفتوح 4

ت حِ   ؟(الفقرة الثانية) ّمني  يف فصل الصيفواملس 
فهم املعىن 

/ اخلفيّ 
 االستنتاج

فهم 
العالقات 

املنطقّية غري 
 الصرحية

اد جبّدهم، أو عالقة األحف ق إىل ذكرإجابة تشمل التطرّ :صحيحةإجابة = 2
 .األطفال جبّدهم

 كّل إجابة أخرى= 1

فهم املعىن                                                                ؟ (الثالثة فقرةال) البحر صرب غما ي فر  دث عندماذا حي مفتوح 5
/ الصريح
حتديد 

 معلومات

حتديد 
لومات مع

صرحية يف 
 النصّ 

 ،إجابة تشمل التطّرق إىل ما يفعله البحر حني يفرغ صربه :إجابة صحيحة=2
  :مثال

 املستحّمنييرشق  -

 يضايق املستحّمني -

 عنّد كّفه ويرشق كّل من عليه باملاء -

 كّل إجابة أخرى= 1

الطروسي من مغادرة الشاطئ  ما األسباب اليت متنعُ  مفتوح 6
  ؟(بعةالفقرة الرا)

1 )_______________ 

2)_______________ 

3)_______________ 

املعىن 
/ اخلفيّ 

 االستنتاج

فهم 
العالقات 
بني أجزاء 

النّص 
باالستعانة 

 بالروابط

 : ثالثة أسباب ترتبط بالعوامل التاليةإجابة تشمل ذكر  :إجابة صحيحة=3

 أنّه ماضيه -

 أنّه مستقبله -

 أنّه بيته -

 كان عمله أنّه مقّره أو م -



21 

 

 

 

 

 

 بسبب مقهاه -

 النّه يتحّدى البحر -

 ...أو يتذّكر أنّه جيلس عليه ويتأّمل -

من األسباب اليت ذكرت  إجابة تشمل ذكر سببني :(0) إجابة جزئّية= 2
 .أعاله

من األسباب اليت  إجابة تشمل ذكر سبب واحد :(2) إجابة جزئّية= 0
 .ذكرت أعاله

 كّل إجابة أخرى= 1

عن  إذا انقطع   مفتوح 7 احلضور إىل مقهى الطروسي، فما هو رجل ر

 السبب حبسب النّص؟

 

 

 

 

 

تفسري 
ودمج 
وتطبيق 
أفكار 

 معلوماتو 

تطبيق 
فكار األ

واملعلومات 
الواردة يف 

 النصّ 

انقطاع الرجل عن احلضور إىل  سببإجابة تشمل ذكر  :إجابة صحيحة= 2
 : مقهى الطروسي، مثال

لشاطئ مّا جعل الطروسي ألنّه أفسد على الطروسي جلسته على ا -
 يهني الرجل ويسمعه كالما ال يرضيه 

 ه خرق القاعدةألنّ  -

 .عامله جبفاءالرجل و  جتاهلألّن الطروسي  -

 .ال يعرف كيف يرضي الناسألّن الطروسي  -

 ألّن الرجل نال جزاءه حني خرق القاعدة وثرثر مع الطروسي -
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 كّل إجابة أخرى= 1

 .اذكر مها ،حياتههنتان يف للطروسي مِ  كانت مفتوح 8

 

تفسري 
ودمج 

وتطبيق 
أفكار 

 معلوماتو 

فهم 
العالقات 

غري  املنطقية
الصرحية يف 

مبا  ،النصّ 
يف ذلك 

التسلسل 
 .الزمينّ 

دون أخذ الرتتيب ) مهنيت الطروسي إجابة تشمل ذكر :إجابة صحيحة= 4
 :(بعني االعتبار

  قهوجيّ ( 2حّبار ( 1 

 .نة واحدةمهإجابة تشمل ذكر  :إجابة جزئّية= 2

 كّل إجابة أخرى= 1

                               ؟(25سطر )بني قوسني ( خّيي)ملاذا ُوضع ت  كلمة  مفتوح 8

 

 

 

تقييم 
املضمون 
ووظيفة 
املرّكبات 
اللغويّة 

 فهم وظيفة
بات ركّ امل
لغويّة ال

  واألسلوب

 .احملكّية تشمل التطّرق إىل داللة الكلمة وهلجتها:إجابة صحيحة=3

 كّل إجابة أخرى= 1
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 ّيةوالنصّ 

ادعم إجابت ك جبملة  ِمن . صفة  مالئمة  للطروسي اذكر   مفتوح 11
                           .النصّ 

تقييم 
املضمون 
ووظيفة 
املرّكبات 
اللغويّة 

 ّيةوالنصّ 

تقييم 
الشخصّيات 

يف النّص 
 القصصيّ 

 :، منهاإىل إحدى صفات الطروسيتشمل التطّرق :إجابة صحيحة=2

 ...متحّد للبحر: شجاع، مجلة من النصّ 

 ... ال يرتاجع، وال يهرب: مجلة من النصّ متحّد، عنيد، 

فيشفقون على : جاّف، قاس، سريع الغضب، حاّد الطبع، مجلة من النصّ 
 ...انفسهم من الذهاب إىل الطروسي، يستاء من جفائه

مقهاه ليبقى قريبا من صديق البحر، افتتح : يعشق البحر،مجلة من النصّ / حيبّ 
 ...البحر دائما

 ...، حاملا حلمه اخلاصجيلس وينظر إىل البعيد: حامل ومتأّمل، مجلة من النصّ 

 .من النصّ صفة، دون االستشهاد جبملة الإجابة تشمل ذكر :إجابة جزئّية= 0

 كّل إجابة أخرى= 1

                                     ِمن اجلمل التالية هي رأير وليست  حقيقة ؟         أي   مغلق 11

 "املنصورة"حّطمِت العاصفُة مركب   (1

 تعلو شاطئ  الالذقية منارةر ( 2

تفسري 
ودمج 

وتطبيق 
أفكار 

 معلوماتو 

التمييز بني 
الواقعة 

والرأي يف 
 النصّ 

 ما أصعب  أن يتخّلى اإلنساُن عن مهنتهِ  (3:صحيحة إجابة= 2

 كّل إجابة أخرى= 1
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 ما أصعب  أن يتخّلى اإلنساُن ع ن مهنته ( 3

 ترتفُع األمواُج يف فصل الشتاء(  4

                             . معتالا ا وفعال   صحيح  استخرج  ِمن اجلملة التالية فعال   مفتوح 12
 ".شُقهم البحرُ ر ي هربوا حنياعتاد  الناُس أن ي قدو "

 ___________:فعل صحيح

 ____________:فعل معتل

عرفة م
 لغويّة

حبسب  معتالا  وفعال   اصحيح   فعال :إجابة تشمل فعلني:إجابة صحيحة= 4 صرف
 :الرتتيب التايل

 رشق/ أو يرشقهمهرب، / يهربوا : فعل صحيح-

 عاد/ اعتاد   :فعل معتل -

ال اليت ذكرت أعاله إجابة تشمل فعال واحدا من األفع: إجابة جزئّية= 2
 .حبسب الرتتيب

 .رىكّل إجابة أخ= 1
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 الئحة تجمل أبعاد األسئلة ومجموع درجاتها :صديُق البحر

 النسبة المئوّية مجموع الدرجات األسئلة لبعدا

 %7 2 5 في النصّ  الصريح فهم المعنى 

 %31 9 6،4،3،0 استنتاج/ فهم المعنى الخفيّ 

 %27 1 1، 7، 2 معلوماتو أفكار وتطبيق تفسير ودمج 

ووظيفة المرّكبات اللغويّة تقييم المضمون 
 والنّصّية

9 ،01،00 7 23% 

 10% 4 12 معرفة لغويّة

 111% 31 12 المجموع


