
غة العربّية
ّ
 ال مهّمة تنفيذّية في الل

ّ
 3102/حزيران، سادسللّصف

 

 دليل الّتقييم واإلجابات

غوّية والّتعبير الكتابّي 
ّ
 لفهم املقروء، املعرفة الل

ّ
ّ
ّّص القصص ّي "عود الغاب"القسم األّول: الن

ّرقم

ّالّسؤال

رميز مستوى الفهم
ّ
رميزّتوجيهات الت

ّ
ّمدى الت

فهم املعنى الّصريح  0

 .واستخراج املعلومات

اكتب معلومتين وردتا في الفقرة األولى حول عود السؤال: 

 الغاب:

درجات = اإلجابة الصحيحة: تشمل معلومتين من املعلومات  3

 التالية.

 أ. كان مغروًسا في الطين األسود

 ب. كان على ضفاف نهِر النيل بأعالي صعيد مصر.

ج. كاَن أحَد أعواد الغاب الذي يكثُر نمّوه في تجّمعاٍت كثيفٍة 

 على ضّفتي النهر.

 د. كاَن أجمَل من بقّية أعواد الغاب املحيطة به.

 ه. كان عوُده طويال مفتوال، وُعُقالته رشيقة متناسقة.

 واحدة من املعلومات التالية. درجة واحدة = ذكر  معلومة

 = عدم ذكر أي معلومة من املعلومات التالية. 1

3،0،1 

فهم املعنى الّصريح  3

 واستخراج املعلومات

 ظهَر السؤال: 
َ

بعوِد  املائّيِة  الحيواناِت  وإعجاُب  فخُر كيف

  .وّضحالغاِب؟ 

 درجات = اإلجابة الصحيحة: 3

الحيوانات املائّية واألسماك تسبُح بالقرب منه أو تقذف  كانِت 

ن من النظر 
ّ
بنفسها خارج املاء لتستقّر عند قدميه حّتى تتمك

 ملّيا إلى عوده الفارع قبَل أن تلفظ أنفاسها األخيرة.

 درجة واحدة = جزء من اإلجابة.

 = عدم ذكر أي جزء من هذه اإلجابة. 1

3،0،1 

ِه هو أّن طموحاتِ  غيرَ ما املقصوُد بكلمِة ذلك في جملة "السؤال:  فهم املعنى الخفّي. 2

فوُق كل   كانت  
َ
 (01..."؟ )سطر ذلك ت

 درجات = اإلجابة الصحيحة:  3

املقصود بكلمة ذلك، أن طموحاته كانت تفوق طموحات أقاربه 

ق عليهم اسم الغاب الفارس ي، 
َ
ميسوري الحال، الذين ُيطل

مزارع خاّصة وبعناية فائقة لُيرَسلوا بعَد والذين يتّم تربيتهم في 

ق 
َ
 التي ُيطل

ُ
صَنُع منهم األعواُد السميكة

ُ
 ت

ُ
ذلك إلى املدينة، حيث

عليها اسم "البامبو" والتي ُيصَنع منها أثاث املنازل وأدوات 

 الديكور.

3،0،1 
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 درجة واحدة = إجابة جزئّية.

 = عدم ذكر أي جزء من هذه اإلجابة. 1

الضمير املتصل الهاء في كلمة "أنفاسها"، في الفقرة السؤال:  لخفّي.فهم املعنى ا 4

 يعود إلى: 00الثالثة، سطر 

 الحيوانات املائّية واألسماك. درجات = اإلجابة الصحيحة: 3

 = كّل إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 1

3،1 

  ملاذا تحّمَل عوُد الغاِب ألَم  السؤال:  فهم املعنى الخفّي. 5
َ
عملّيِة الفسِخ ومشّقة

 الّرحلِة؟

 درجات = اإلجابة الصحيحة:  3

تحّمل عود الغاب األلم واملشّقة ألّن اهتمامه كان في املستقبل 

ما 
ّ
الذي ينتظره في القاهرة، فهو لم ُيخلق ليكون عود غاب، إن

 ليكون له شأن مهّم.

 درجة واحدة = إجابة جزئّية.

 ابة.= كّل إجابة أخرى أو عدم اإلج 1

3،0،1 

تي رفَض عوُد الغاِب أن  السؤال:  فهم املعنى الخفّي. 6
ّ
ا من األدواِت ال

ً
سّجل  ثالث

صَنَع منُه! )األسطر  
ُ
 (36-02ت

درجات = اإلجابة الصحيحة: تشمل ثالثا من األدوات التالية:  2

أعواد "البامبو" والتي ُيصَنع منها أثاث املنازل وأدوات الديكور، 

كرس ّي يسنُد عليه أحُد اآلدميين الجهالء ظهَره عود للّصيد، 

 ليرتاح، وقفته في شمس الصيف وفي أمطار ورياح الشتاء.

 درجة واحدة عن كّل إجابة صحيحة.

 = كّل إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 1

2،3،0،1 

 يحلُم العوُد بأن  ُيصبَح ناًيا. ماذا سيمّيُز هذا الّناي؟السؤال:  فهم املعنى الخفّي. 7

 (22-37)األسطر 

يزات من املم احدةو درجات = اإلجابة الصحيحة: تشمل ذكر  2 

 التالية: 

 سيكون 

 نايا متفردا وسط بقّية نايات البالد؛ -

 نايا لم ير أحد له مثيال،  - 

 نايا يمأل األفق بألحان شجّية سيسمعها الناس ألّول مّرة، -

نايا يستلقي داخل علبة سوداء مستطيلة كعلب اآلالت   -

ألحمر أو بالجوخ املوسيقّية املكسّوة من الداخل باملخمل ا

 األخضر، 

سيتّم اختياره من بين آالف النايات األخرى لكي يعزف عليه -

أّول كونسيرت يتّم تأليفه للناي الشرقّي الذي لم يدخل 

 األوركسترا السيمفوني بعد.

 = كّل إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 1 

1 ،4 

 وجَد عودُ السؤال: تفسير، دمج وتطبيق  8
ً
 واحدة

ً
 في  اكتب  حالة

ً
 3،1الغاِب صعوبة
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 (53-47تفسيِرها بأحِد منازِل القاهرِة؟ )األسطر  أفكار ومعلومات.

درجات = اإلجابة الصحيحة: تشمل ذكر واحدة من الحاالت  3

 :التالية

وجد نفسه مغروسا في حوض كبير لنباتات الزينة بأحد منازل  -

 القاهرة. 

 لى هذا املكان.. لم يعرف كيف انتهى به املطاف إ -

ه حدث خطأ .. أين صانع الناي الذي كان ينتظره؟  -
ّ
 ال بّد أن

 أين الكونسيرت واأللحان؟  -

ة تختلف   -
ّ
كّل ما يحيط به صناعّيا، فالهواء بارد برودة جاف

عن البرودة التي كان يعرفها على ضفاف النيل، وهو ينبعث من 

 جهاز كهربائّي مثّبت بالحائط املجاور له،

ِرس فيه هو طمي صناعّي. -
ُ
= كّل إجابة أخرى  1 الطمي الذي غ

 إلجابة.أو عدم ا

تقييم املضمون  1

بات 
ّ
ووظيفة املرك

 اللغوّية.

 التي تدلُّ أن  عوَد الغاِب ندَم في الّنهايِة.السؤال: 
َ
 اكتِب الجملة

 درجات = اإلجابة الصحيحة:  3

وبدأ يشعر ألّول مّرة بالحنين إلى حياته السابقة على ضفاف 

حيث النيل بأعالي صعيد مصر حيث الشمس والهواء الطلق، 

صحبة رفاقه من الغاب البلدي، وحيث الطيور واألسماك 

 والقواقع النيلّية التي كانت تحيطه بدفئها وحنانها.

 = كّل إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 1

3،1 

تفسير، دمج وتطبيق  01

 أفكار ومعلومات.

ب تدّرج شعور عود الغاِب ر السؤال: 
ّ
حسب تحّوله في القّصة  ت

( داخل املرّبعات: )تّم ترقيم الشعور 5-3من ) األرقاِم  بوضِع 

    األّول(
درجات = اإلجابة الصحيحة: تشمل الترتيب التسلسلي  4

 الصحيح للجمل:

 .كبرياءرفض و   -3

 . وخوفندم   - 5

 شوق وطموح. - 2

 .وقلق استغراب  - 4

ّفخر واعتزاز - 1

 درجة واحدة عن كّل إجابة صحيحة.

 .أو عدم اإلجابة = أي ترتيب آخر  1

4،3،1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقييم املضمون  00

بات 
ّ
ووظيفة املرك

 اللغوّية.

 

 

ل 
ّ
تي تعّبر عن رأيك، وعل

ّ
السؤال: ارسم دائرة حول اإلجابة ال

 ملاذا. 

درجات = اإلجابة الصحيحة: تشمل كل إجابة مع التعليل  3

 املقنع والواضح.

 بدون التعليل.درجة = إجابة جزئّية تشمل التعبير عن الرأي 

 = كل إجابة أخرى أو عدم اإلجابة.  1

3،0،1 



4 

03 

 

 

تفسير، دمج وتطبيق 

 أفكار ومعلومات.

  الغاِب  لعوِد  ماذا سيحصُل السؤال: 
ً
 في النهاية، اقترح نهاية

 من عندك؟ للقّصِة 

ال تتعارض منطقّية  نهايةتشمل درجات = اإلجابة الصحيحة:  3

 مع مغزى القصة، وتاّمة.

 .جزئّيةواحدة عن كّل إجابة  درجة

 أو عدم اإلجابة. غير منطقّية= كّل إجابة  1

1 ،0 ،3 

تقييم املضمون  02

بات 
ّ
ووظيفة املرك

 اللغوّية.

ذي الّدرُس  هو ماالسؤال: 
ّ
ُمهُ ت ال

ّ
 عود" نّص  من   ستفيُدهُ وت تعل

."الغاِب   ؟ اشرح 

تشمل كل إجابة قريبة  درجات = اإلجابة الصحيحة: 3

تتصل بأحد املغازي الكثيرة التي تقّدمها القّصة، ومنطقّية 

 وتعليل واضح ومقنع الختيار هذا املغزى.

 )أو أّي مغزى منطقي آخر(: أمثلة ممكنة ملغازٍ 

علينا أن ننتبه إلى اإليجابّيات في بيئتنا ومحيطنا، ونمّيز ما بين 

املظاهر الكاذبة وما بين الحقيقة الجميلة والصدق، أو: األشياء 

بيعّية في البيئة هي أفضل من التي يصّنعها اإلنسان، الط

والهواء الطبيعي املنعش والتراب والنباتات البرّية أفضل من كل 

ر لبيئته 
ّ
ه تنك

ّ
ما هو مصّنع، أو:  لقد نال عود الغاب جزاءه ألن

وتكّبر على أقرانه ففشل في تحقيق النجاح، أو: قد عاش عود 

م درسا مفيدا الغاب تجربة فريدة، ففي سعيه ور 
ّ
اء الحلم، تعل

 في الحياة، وأحيانا تجري 
ّ
في الحياة، أو أحيانا يحالفنا الحظ

 الرياح بما ال تشتهي السفن.

درجة = إجابة جزئّية: وتشمل ذكر املغزى بدون دعمه بالشرح 

 واملواقف املقنعة.

 = كّل إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 1

3،1 

املضمون  تقييم 04

بات 
ّ
ووظيفة املرك

 اللغوّية.

. عّين السؤال:  شخيِص في الّنّصِ
ّ
استخدَم الكاتُب أسلوَب الت

 التشخيِص مّما يلي:
َ
 جملة

درجات = اإلجابة الصحيحة: ث. كان يسمع صرخات األلم  3

 الصادرة من بقّية أعواد الغاب.

 = كل إجابة أخرى أو عدم اإلجابة.1

3،1 

غوّية 05
ُ
السؤال: عّين الفاعل في جملة: هجم على أعواد الغاب  معرفة ل

حين.
ّ

 من الفال
ٌ
 مجموعة

 درجات = اإلجابة الصحيحة:  3
ٌ
 مجموعة

 = كل إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 1

3،1 

غوّية 06
ُ
ماالسؤال:  معرفة ل

ّ
ِة في جملِة: "كل  لكلمِة الريفي 

ُ
 النحوّية

ُ
 نظَر  الوظيفة

ِة" هي: البيئِة  إلى  الريفي 

 درجات = اإلجابة الصحيحة: ت. نعت.  3

 = كل إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 1

3،1 

غوّية 07
ُ
 3،0،1 اكتب األعداد بالكلمات في الجمل الّتالية: السؤال:  معرفة ل
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 درجات = اإلجابة الصحيحة: سبعة أعواد، عشر ساعات. 3

 درجة واحدة عن كّل إجابة صحيحة.

 إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. = كّل  1

غوّية 08
ُ
 السؤال:  اكتب الناقص في الجدول: معرفة ل

َل. 4  درجات = اإلجابة الصحيحة: تحّوَل، )ح.و.ل.(، معتّل، تفع 

 درجة واحدة عن كّل إجابة صحيحة.

 = كّل إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 1

4،2،3،0،1 

 

 

 

اني:
ّ
 التصوير" وظيفّيّنّص  الِقسُم الث

ُ
 "آلة

ّرقم

ّالّسؤال

رميزّمستوى الفهم
ّ
رميزّتوجيهات الت

ّ
ّمدى الت

  الّصريح املعنى فهم  0

  .املعلومات واستخراج

 ث الّسؤال: عّدد
ً
تي ت مَن  الثة

ّ
 التصويِر. األفعاِل ال

ُ
قوُم بها آلة

 فقرة "من أنا؟"()بحسب 

 ثكتابة  درجات= اإلجابة الّصحيحة: 2
ً
أن من هذه األفعال:  الثة

ضُت، 
ُ
لغلُت، خ

َ
أطيَر، أن أغوَص، أن أركَب، أعلو، أمّر، تغ

لُت، أصبحُت.  سج 

 .فعليندرجتان: كتابة 

 .فعل واحد= درجة واحدة 

 اإلجابة. عدم أو أخرى  إجابة أّي =   1

3،0،1 ،2 

 الخفّي. املعنى فهم 3

 

بحُت عيًنا لكّل البشر"؟ السؤال: ما املقصود بجملة "أص

 فقرة "من أنا؟"()بحسب 

كّل إجابة تبّين الربط بين أهمية درجات= اإلجابة الصحيحة:  3

 .العين عند اإلنسان وأهمّية عدسة الكاميرا

إجابة جزئّية: كّل إجابة تبّين  أهمية العين عند = درجة واحدة 

 .دون الربط بينهما اإلنسان أو أهمّية عدسة الكاميرا

 اإلجابة. عدم أو أخرى  إجابة =  أّي  1

1 ،0 ،3 

  الّصريح املعنى فهم 2

 املعلومات. واستخراج

دها العاِلم العربّي ابن الهيثم؟
ّ
 السؤال: ما هي النظرّية التي أك

 "نشأتي"(فقرة )بحسب 

د الصحيحة: درجات= اإلجابة 3
ّ
 الرؤية ابن الهيثم بأّن  وأك

 العين. إلى املرئّي  الجسم من املنبعثة األشعة بواسطة تكون 

 أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة.=   1

3،1 

  الّصريح املعنى فهم 4

 املعلومات. واستخراج

 مجاِل  في حّقَق  ماذا واكتب أجنبّي، عاِلٍم  اسَم  السؤال: استخرج

 عمل؟"( فقرة " كيف بحسبالتصوير.  )

3،0،1،2 
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ّرقم

ّالّسؤال

رميزّمستوى الفهم
ّ
رميزّتوجيهات الت

ّ
ّمدى الت

ستمان"،درجات= اإلجابة الصحيحة:  2 وقد  العالم هو: "أي 

ا يخترع  استطاع أن
ً
 شّفاٍف  وَرٍق  من مصنوًعاا اًس حّس  شريط

ني، قابٍل 
َ
َن  للث

 
عِ  ِمن   وتَمك ِة في  هَوض 

َ
صويِر، آل فصار باإلمكان  الت 

 التقاط صورة قليلة األخطاء.

 .فقط اسم العاِلم = واحدة درجة

 ؟= ماذا استطاع أن يخترعتاندرج

 عدم اإلجابة. أّي إجابة أخرى أو=  1

 وتطبيق دمج تفسير، 5

 ومعلومات. أفكار

ريط عرفَته ما كّل  السؤال: اكُتب
ّ

بحسب ) الحّساس". عن "الش

 أعمل؟"( فقرة "كيف

 من مصنوعٌ الصحيحة: الشريط الحّساس  درجات= اإلجابة 3

ني، قابٍل  شّفاٍف  وَرٍق 
َ
  إذا للث

َ
ط

َ
َر  امتّصهُ  الُضوءُ  عليِه  َسق ي 

َ
غ

َ
 وت

ركيُبُه.
َ
 ت

 درجة = واحدة من الجمل املذكورة.

 أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة.=   1

3،0،1 

دمج وتطبيق  تفسير، 6

 أفكار ومعلومات.

 السؤال: 
َ

  أصبحت   كيف
ُ
  التصويرِ  آلة

ً
 فرد؟ اشرح. لكّلِ  مالزمة

ِة  تطوير بفضلدرجات=  3 مي 
 
ق صويِر الر   وضع َعدَسةو ، آالِت الت 

صَبَح التصويُر في 
َ
أ
َ
ٍر، ف ّوِ

َ
للكاميرا في كّلِ ِجهاِز هاتٍف نّقاٍل َوُمتط

 ُمتناَوِل الَيِد في كّلِ مكاٍن.

 أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة.=  1

3،1 

 من" تركيُبهُ كلمة " في" املّتصل "الهاء الضمير يعود ملنالسؤال:  فهم املعنى الخفّي  7

 أعمل؟"( فقرة "كيف

 هذا الشريط أو الشريط.درجات:  3

 أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة.=   1

3،1 

دمج وتطبيق  تفسير، 8

 أفكار ومعلومات.

  السؤال: َضع  
َ
 حسب املالئمِة  اإلجاَبِة  ُمَرّبِع  داخَل   إشاَرة

 يلي: فيما رأي أو حقيقة إلى تصنيِفها

 :درجات = اإلجابة الصحيحة 4

 قد تتابع مشهًدا رائًعا.  )رأي( أ. على شاشة التلفاز 

  هذا  اخترعَ  ب.
َ
ريط

 
اَس  الش ايستمان".  العاِلُم " جورج الحس 

 )حقيقة(

ت  
َ
ِن الق في ُمحاَوالٌت  ُهناَك  ت. كان ِة  لَتصنيِع  عشر الّتاسع ر 

َ
 آل

ويٍر. )حقيقة( ص 
َ
 ت

ُت ث.   )رأي( البشِر.  لكل عيًنا وأصبح 

 صحيحة. إجابة كّل  عن واحدة درجة

 اإلجابة. عدم أو أخرى  إجابة =  أّي  1

4،2،3،0،1 

 املضمون  تقييم 1

بات ووظيفة
ّ
 املرك

  وِضَعت   السؤال: مِلاذا
ُ
َن   " الّصَورِ  الِتقاِط  َعِن  "مسئول  ِعباَرة  َبي 

ِن؟  ) َسي  و 
َ
 ."الرقمّية التصوير آلةفقرة "  بحسبق

3،1 
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ّرقم

ّالّسؤال

رميزّمستوى الفهم
ّ
رميزّتوجيهات الت

ّ
ّمدى الت

 الصحيحة: درجات = اإلجابة 3 اللغوّية.

الٍم ساِبٍق." أ"
َ
سيِر ك  ِلَتف 

 أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة.=   1

تقييم املضمون  01

بات 
ّ
ووظيفة املرك

 اللغوّية.

الثة الجانبّية الَعناوين وظيفة السؤال: ماهي
ّ
 في الواردة الث

؟  الّنّصِ

 = اإلجابة الصحيحة: درجات 3

تي املواضيع بحسب النّص  أ. تقسيم
ّ
 يتناولها. ال

 أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة.=   1

3،1 

دمج وتطبيق  تفسير، 00

 أفكار ومعلومات.

 السؤال: 
ّ
ار. أّية صورة أعجبتك تأّمِل الّصوَر ال

ّ
تي عرضها بش

رك بهذهِ 
ّ
 شعوَرَك ومدى تأث

 
 الصورة. أكثر؟ صف

= اإلجابة الصحيحة: تشمل اختيار واحدة من  درجات 2

ر منها.الصور 
ّ
 ، ووصف الشعور والرأي فيها، وكيفّية الّتأث

 .درجة= اختيار الصورة

ر منها.والرأي فيها وصف الشعور  درجتان:
ّ
 والّتأث

 .أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة.=   1

3،0،1،2 

 كّل كلمة من الكلمات الّتالية: اكتب وزَن السؤال:  معرفة لغوّية 03

 الصحيحة: درجات = اإلجابة 2

 تفّعل توّصل:

 مصنوع: مفعول 

 درجة واحدة لكل كلمة.

3،0،1 

غوّية 02
ُ
فرد في السؤال:  معرفة ل

ُ
 بصيغة امل

ّ
اكتِب الكلماِت التي تحتها خط

 تصويٍر. آالت لتصنيِع  ُمحاوالٍت  ُعلماءٌ  بلَغ  :الجملة التالية

 = اإلجابة الصحيحة:  درجات 2

 ، آلةعاِلم محاولة     

 كلمة. لكّل  واحدة درجة

 أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة.=   1

2،3،0،1 
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 درجة( 52) : تعبير كتابّي.ثالثالقسم ال

ِلب منك تصوير مكان تحّبه والكتابة عنه، فأّي مكان تختار؟ ِصف"
ُ
هذا املكان بالتفصيل، واكتب عن  لو ط

حّب، مقنعا إّياهاأهّميته، عن اهتمامك به، عن مشاعرك وحّبك لهذا املكان، ّو
ُ
ّبزيارته." دُع إليه من ت

رميز توجيهات الترميز 
ّ
 مدى الت

 : وصف املكان، واإلقناع بزيارته.هدف الّنّص  املضمون 

إلى بتعبيره التلميذ  يتطّرق بها، بحيث  والّتوّسع املوضوع عناصر درجات = عرض 5

ره به،  عواطفه وإظهار   وإيجابّياته، زاتهمميّ  والتركيز على وصف املكان،
ّ
  وترغيب وتأث

 بزيارته، مقنعا إّياه بجمال وأهمّية املكان.  القارئ 

  .جزئّي  بشكل  املوضوع عناصر درجات = عرض 2

 املطلوب باملوضوع الّتلميذ يلتزم لم= 1

رميز. توجيهات فية املذكور  العالمات بين تقع عالمات إعطاء مالحظة: يمكن
ّ
 الت

1-5 

دة تعّد املجوانب وال املطلوب التلميذيراعي بحيث درجات = استعمال كلمات وصفّية،  7 

استعمال أكثر كذلك ل صيغة املبالغة وصيغة التفضيل "أفعل"، ستعممن الوصف، وي

، مع إظهار ا إلى تمّيزه وإيجابّياته، مشيرً املكانلترغيب السامع وإقناعه بزيارة من صفة 

 حّبه وإعجابه.

 .اإلقناعّيةدرجات= وصف جزئي للمكان وعرض جزء من الوسائل  4

 الوصف وإلى إقناع القارئ. إلى الّتلميذ يتطّرق  =  لم 1

1-7 

 : املبنى عناصر املبنى

= مبنى واضح ومنطقّي، يعرض فيه التلميذ عناصر املوضوع، متطّرقا في  درجات 2

ز على 
ّ
الفقرة األولى إلى املكان الذي يحّبه ومميزاته العامة. وفي الفقرة الثانية يرك

 ثروة لغوّية مناسبة. وفي 
ً

إلى زيارة املكان بأسلوب  الفقرة الثالثة يدعو الوصف مستعمال

 واضح. إقناعيّ 

 جزئي لعناصر املبنى. ذكر درجتان = 

 املبنى. عناصر إلى التلميذ يتطرق  = لم 1

1،0 ،3 ،2 

 التسلسل املنطقّي:

ا، ومتسلسل مترابط بشكل النّص  درجتان= عرض  الجمل بين منطقّية عالقة منطقيًّ

 عناصر بين املنطقّية العالقة عن تعّبر رابطة كلمات واستخدام والفقرات واألفكار

ما، ألّن،، مثل: املوضوع
ّ
 وغيرها . العطف حروف لذلك، كل

ا مترابط واحدة= النّص  درجة  .جزئيًّ

ا مترابط غير = النّص 1  .منطقيًّ

1،0 ،3 

 اللغة:

 

 أ. الثروة اللغوية ومستوى اللغة.

 .يالئم نوع الكتابة ة ومنّوعة، ومستوى لغوّي ة غنيّ درجتان= ثروة لغويّ  3

املالئمة. إذا استخدم التلميذ لغة سليمة وصحيحة مع استعمال  األلفاظ اختيار 

 كلمات(.  2محدود لكلمات محكّية. )حّتى 

ة بسيطة وطبقة لغوّية منخفضة أو استعمال اللغة درجة واحدة = ثروة لغويّ  0

1،0 ،3 
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 منخفض. كلمات( مستوى لغوّي  4املحكّية )أكثر من 

 = معظم الكتابة باللغة املحكّية.1

 ب. الصرف والنحو 

ا(. درجتان  3
ً
 أخطاء(. 2)حّتى  = بناء جمل سليمة )نحًوا( وكلماتها صحيحة )صرف

 أخطاء في التركيب والّصرف. 6-4درجة واحدة=  0

 من سّتة أخطاء(. كثيرة في املبنى اللغوي )أكثر   =  أخطاء 1

1،0 ،3 

 ج.  اإلمالء  

صحيح )ُيحسب الخطأ املتكّرر مّرة واحدة فقط. وال تخصم عالمات  =  إمالءدرجتان  3

 . (على خطأ إمالئي واحد

 أخطاء إمالئّية. 4 -3درجة واحدة =  0

 من أربعة أخطاء مختلفة. = إمالء يشمل أكثر 1

1،0 ،3 

 د. عالمات الترقيم  

:  )النقطة، الفاصلة، حسب الحاجة استعمال صحيح لعالمات الترقيمدرجتان =  3

 النقطتان، عالمة االنفعال، عالمة االستفهام، املزدوجان( 

 أخطاء(. 4-3) درجة واحدة = استعمال جزئّي لعالمات الترقيم أو  0

 أخطاء. 4، أو أّن الكتابة تشتمل أكثر من = الكتابة دون عالمات ترقيم1

1،0 ،3 

 


