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 دولة إسرائيل

 وزارة التربية والتعليم

 السكرتارية التربوّية                                               اإلدارة التربوية                           

 العربيّ القسم "أ" للتعليم في المجتمع                   بتدائّي                                 "أ" للتعليم اال قسم  

                                                                                                                                                
 0241شباط،                                                                                                 

ّ
 
ة في املدرسة ز/ةحضرة مرك  التربية اللغوي 

ة في الصفوف الثانية مات التربية اللغوي 
 
ّحضرة معل

ّ بواسطة مدير/ة املدرسة املحترم/ة

ّ

بة وبعد؛ ة طي  ّتحي 

ةاملبحث:  ة فيتقي -مهمة تنفيذي  ة العربية للصفوف الثانيةمي  ّي التربية اللغوي 

ة العمل التنفيذّية 
ّ
ا يلي، الثانية، نضع بين أيديكم، فيمربية اللغوّية في الصفوف لتدريس التتماشًيا مع خط

 .3102-3102للعام الدراس ّي   مّيةيتقي -تنفيذّيةهّمة م

 ملّفات:ة نرسل لكم ثالث

i. أقسام وتحوي تعليمات مفّصلة وواضحة تساعد التلميذ  مهّمة للتلميذ، تَتكّوُن املهّمة من خمسة

 مستقّل.على تنفيذ املهّمة بشكل 

ii.  موّجه للتقييم، يفّصل إمكانيات التقييم في مجاالت اللغة املختلفة، باالعتماد على منشور املدير

ة التربوّية )آب، "االمتحانات الداخلّية كجزء من التقييم في العمليّ  22-2.0بند ( ב) 1/עגالعام  

مة في تقييم إجابات (. ويعرض بعدها دالئل التقييم ألقسام املهّمة الخمسة، يساعد امل3103
ّ
عل

 التلميذ و أدائه.

iii.  علىيذ املهّمة ونتائجها، ليتسّنى للمعلمة الوقوف على صعوبات التالمقائمة رقمّية لجمع معطيات 

 ككّل 
ّ

ة، لبناء أيًضا مستوى الفرد ، وعلىنطاق الصف ة وفردي  ة عمل صفي 
 
تعالج من خاللها  خط

يحّددها طاقم  ،ستراتيجّيات التعليم وأدواته، وبعد  فترةاالنقاط التي تستدعي إعادة النظر في 

مات
ّ
تماشًيا مع الخطط العالجّية التي تّم بناؤها  ايتّم تنفيذ مهّمة أخرى يقوم الطاقم  ببنائه ،املعل

مة. . 
ّ
 وتنفيذها في أعقاب هذه املهّمة  لفحص مدى تقّدم التالميذ في املهارات املتعل

ى
 
ة: حت ة. موعد تنفيذ املهم  ّموعد أقصاه أسبوع من استالمكم املهم 

 

 جاد  
ً
 ا نتمّناه لكما ومثمرً عمال

 باحترام         

  صالح طه
 مفّتش مرّكز التعليم العربيّ 

 قسم "أ" للتعليم االبتدائيّ في 

 
 

 

 عبد هللا خطيب
" للتعليم في أمدير قسم "

 المجتمع العربيّ 
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 3102/3102تقييم للصفوف الثانية ُموّجه ال

ا لذلك ُيخّصص لتعليمها ساعات كثيرة. في الصفوف الدنيا موضوًعا مركزيًّ  ُتعتبر اللغة العربية

ويتّم وسط  1بحيث يثير االهتمام ويالئم احتياجات التالميذ تعليٍم ذي معنىمن المهّم التأكيد على 

 أجواء مريحة تّتسم بروح االحتواء.

لغة لدى التالميذ من خالل مالءمة سيرورات مع هذا، ينبغي إعطاء ثقل كبير لدفع مهارات ال

ميذ والحتياجات التالميذ في كّل صفٍّ وصّف. يتّم متابعة مدى تقّدم التال ،التعليم لكّل فئة عمرّية

ُتجرى  ملةشا تعليم، وكذلك بواسطة مهاّم تقييممع ال تكون مدمجة ،بواسطة آلّيات تقييم بديلة

 امها بهدف التخطيط الدائم بالتوافق مع نتائج التقييم. مّرتين على مدار العاّم، ويتّم استخد

لتقييم األولى في اللغة العربّية )المرفقة ، فإّن مهّمة ا/1 עגوفق ما جاء في منشور المدير العام 

والتعلّم بهدف فحص تقّدم التالميذ ومالءمة سيرورات التعليم  شهر شباطى في ُتجرفيما يلي( 

. يقّيم فصل مّرة واحدة في كلّ ، والتي تنّفذ بمعّدل المدرسّيةهاّم التقييم لم لمعطيات التقييم، إضافة

من خالل متابعة  ()هي ليست امتحانات داخلّية مت التالميذ  بواسطة آلّيات تقييالمعلّمون تحصيال

 خطوات تعليمّية متواصلة.

"...كّل لقاٍء بين المعلّم وتالميذه يزّود المعلّم بمعلومات قد تساعده في اّتخاذ قراراته وخطواته 

عند اختيار آلّية التقييم وطريقة استخدامها ينبغي  والتعلّم وطرائق تقّدم التالميذ.بالنسبة للتعليم 

وأعمارهم ئم أيًضا ممّيزات التالميذ التأّكد بأّن آلّية التقييم تالئم أهداف التقييم وأهداف التعلّم وتال

"االمتحانات  44-1.3بند )ב(  1/עג  واحتياجاتهم..." وفق ما جاء في منشور المدير العام

 (.                                                           2132الداخلّية كجزء من التقييم في العملية التربوّية )آب، 

 المجاالت التالية: تي بين أيديكم التفحص مهّمة التقييم 

 قراءة وكتابة كلمات )فّك الشيفرة(. .3

 .ووظيفيّ  أدبيّ  -م المقروء من خالل نّصينفهم المقروء: يتّم فحص فه .2

 .المعرفة اللغوّية: فهم عناصر اللغة والكلمات من خالل فهم المقروء والتعبير الكتابيّ  .1

 التعبير الكتابّي: كتابة قّصة. .4

 

 

 

 

                                                           
1
 الكتابة بصيغة المذّكر من باب التيسير فقط، وهي تشمل الجنسين.  
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 تنفيذ المهّمةطريق 

 ينبغي تهيئة أجواء مريحة وداعمة داخل الصّف أثناء إجراء المهّمة.

 تقييم المهّمة وبناء مردود

تستخدم نتائج المهّمة لمتابعة داخلّية لتقّدم التالميذ في الصّف وتعتبر أساس الحوار بين المدرسة 

 وطاقم اإلرشاد، بهدف تحسين سيرورة التعليم.

مين من تقدير تحصيل التالميذ في كّل قسم من أقسام المهّمة دليل يمّكن المعلّ  فيما يلي مرفق

ال يتّم وإعطاء عالمة لغرض المسح والمتابعة. ينبغي تأكيد ما ورد في منشور المدير العام: 

ا هذه االمتحانات، وإّنما يتّم تقديم تقرير مفّصل يقّيم التالميذ كتابيًّ  وفق وضع عالمة امتحان

إنجازاته" )منشور المدير  ناء علىبالتعلّم ب ا في المستقبلا، لتوجيه التلميذ دراسيًّ وشفويًّ 

 .(2132آب)ב( 1\עגالعام

 من المهّم التأكيد على صياغة مفهومة بحيث تالئم جيل التالميذ.عند كتابة التقرير 

 التقييم على مدار العام

المتواصلة. من المهّم اختيار أوقات أخرى على مهّمة التقييم الحالّية هي جزء من سيرورة التقييم 

وفي مجاالت أخرى  ،مدار العام لتقييم مدى تقّدم التالميذ في نفس المجاالت التي تفحص اآلن

أيًضا. ينبغي االنتباه إلى أّن مهّمة التقييم الحالّية تشمل تقييم قسم من مرّكبات التعليم في مجال 

في الكتابة وفهم المقروء ينبغي أيًضا تخصيص جانب هاّم   اللغة العربّية. ولتحسين التحصيالت

لتحفيز القراءة من أجل المتعة، لألدب، لتطوير المحادثة، ولتعليم مواضيع قّيمة توّسع المعرفة 

 وتثري عالم التالميذ وتعّمق من فهمهم.

 التعبير الكتابيّ 

ة بواسطة تدريبات كتابّية، وفق يجب إجراء متابعة دائمة حول مدى تطّور قدرات التالميذ الكتابيّ 

 البرنامج التعليمّي لتطبيق أهداف اللغة العربّية في الصفوف األولى والثانيةما هو مفّصل في 

(. تستخدم معطيات التقييم بهدف معاينة مدى تقّدم 85تطوير مهارات الكتابة، ص -)فصل

ة الكتابّية الموجودة في مهّمة التقييم التالميذ بناًء على المرحلة التي يتواجد  بها التالميذ. المهمّ 

 الحالّية هي جزء من هذه العملّية.

 القراءة من أجل المتعة

لم يتّم  فحص مرّكب القراءة من أجل المتعة في المهّمة الحالّية، رغم وظيفتها المركزّية في 

ريق جمع تطّور التنّور اللغوّي. ينبغي متابعة القراءة من أجل المتعة عند التالميذ عن ط

حسب الفئة العمرّية(. بمعطيات حول عدد الكتب التي يقرأها التالميذ ومستوى قراءتهم للكتب )
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معلّم كأداة يستخدمها ال ،يتّم التقييم بشكٍل ال يمّس بهدف القراءة وهو من أجل المتعة، بل العكس

ّي لتطبيق أهداف اللغة )توصيات إضافّية للتقييم مفّصلة في البرنامج التعليم للتحفيز على القراءة

 .(13ص ،العربّية للصفوف األولى والثانية فصل؛ القراءة من أجل المتعة

 مجال التكلّم

متابعة متواصلة لفحص مدى  اجراء حصت في هذه المهّمة من المهمّ إضافًة إلى المجاالت التي فُ 

على أساليب التكلّم وأنماطه تقّدم مهارتي االستماع والتكلّم عند التالميذ. من المهّم تركيز التقييم 

 واسع(. وعلى مضمونه وجودته من جهة أخرى )من أجل تكلّم تنّوريّ  ،من جهة

 

 نورد فيما يلي عّدة نماذج لمرّكبات التقييم:

 .اإلصغاء؛ كّل واحد لآلخر 

 .)رّد فعل الزمالء )إضافة، دعم، معارضة 

 .توجيه أسئلة للمتحّدثين لغرض التوضيح 

 للمتلقين. حديث واضح ومتفّهم 

 .حديث هادف، بمستوى تفصيلّي مالئم وبتسلسل منطقّي 

 .تعابير موّسعة وتدّخل مالئم 

ة للتقييم مفّصلة في البرنامج التعليمي لتطبيق أهداف اللغة العربّية للصفوف توصيات إضافيّ 

 (.81م )ص األولى والثانية؛ تطوير مهارات التكلّ 

 إجمال

 على مهّمة جًدا، وتساعدتقييم المهارات اللغوّية عند التالميذ في اللغة العربّية للصّف الثاني 

تشخيص التالميذ الذين هم بحاجة إلى مساعدة لمالءمة سيرورة التعليم. من المهّم التأكيد على 

معلّمين إجراء تقييم بطريقة مريحة، ينبغي التوضيح للتالميذ بأّن هدف المهّمة هو مساعدة ال

الموازنة بين  والتالميذ في كشف الصعوبات والنجاحات بهدف التخطيط نحو التقّدم مًعا. إنّ 

وبين احتواء التالميذ، هو عمل مرّكب يتطلّب  ،السعي إلنجاز التحصيالت التعليمّية المطلوبة

 معرفة مهنّية ووجدانّية في آٍن واحد.

 مهّمة التنفيذّيةدليل ال

كذلك  ،تقدير تحصيالت التالميذ في كل قسٍم من أقسام المهّمة مينالمرفق المعلّ ُيمّكن الدليل 

ا االلتزام بما ُيمّكنهم من إعطاء عالمة شاملة من أجل مسح ومتابعة تقّدم التالميذ. من المهّم جدًّ 

قّيم ال يتّم وضع عالمة امتحان، وإّنما يتّم تقديم تقرير مفّصل يورد في منشور المديرة العاّمة: "
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تنظيم  –العام ا في المستقبل". )منشور المديرا، لتوجيه التلميذ دراسيًّ ا وشفويًّ التالميذ كتابيًّ 

 .(2132، آب 1.3وإدارة

 ةإرشادات عامّ 

 .لمساعدتكم مرفق نموذج إكسل لجمع المعطيات بعد االنتهاء من المهّمة 

  السؤال الذي أشار فيه التلميذ إلى في األسئلة المغلقة/ متعّددة اإلجابات ينبغي التعامل مع

 أكثر من إجابة واحدة وكأّنه لم يجب عنه.

 

 درجات( 01)  إمالءالقسم األّول: 

 توجيهات لإلمالء

لة، أنصتوا قبل البدء في اإلمالء ينبغي أن نقول للتالميذ: سأملي عليكم جم: إرشادات للتالميذ

 ها.إلّي أّوال وال تكتبو

  جملٍة على حدة، واكتبوا كلمات الجملة كما تعرفون، وال تتشاوروا اآلن سأملي عليكم كّل

مع زمالئكم في الصف، إذا لم يستطع تلميذ منكم كتابة كلمة ما، ال تتوّقفوا عندها بل عليكم 

 متابعة كتابة الكلمات التي تليها، والحًقا سأتوّجه إليكم لتكملة ما نقصكم من كلمات.

الكلمات  وفي المّرة الثانية اقرأ ،في المّرة األولى بشكٍل متواصلٍ  الجملة : اقرأإرشادات للمعلّم

على التالميذ كتابة كلمتين فقط من كل جملة في المكان المعّد لذلك داخل ) المكتوبة من جهة اليسار فقط

 المهّمة(.

 الكلمات التي تكتب من قبل التالميذ الجمل 

 األسُد، أشجارِ  اْلغابِة. بين أَشجارِ  خرَج األسُد ِمن 4

 طاِرْق، َيْقفِزُ  .واسعةٍ  بخطواتٍ  يقفزُ  طارق   انطلقَ  0

 ركضْت، َنْحوَ  .هنادي نحَو النافذةِ  ركضتْ  3

 َرحيَق، األزهارِ  .تمتصُّ النحلُُة رحيَق األزهارِ  1

 والدي، الَحَيواناتِ  يعملُ والدي حارًسا في حديقِة الَحَيواناتِ  5
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 درجات( 01)  جمل قراءةالثاني:  قسمال

 دليل المهمة:

 

 تمرين أ.

 جاباتدليل اإل السؤال

 لالسؤال األوّ 
 جابة الصحيحة: الَعلَماإل

 إجابة خاطئة: كّل إجابة أخرى أو عدم اإلجابة

 السؤال الثاني
 جابة الصحيحة: الِفراشاإل

 إجابة خاطئة: كّل إجابة أخرى أو عدم اإلجابة 

 السؤال الثالث
 الصحيحة: َقلبجابة اإل

 إجابة خاطئة: كّل إجابة أخرى أو عدم اإلجابة

 

 

 تمرين ب.

 جاباتدليل اإل السؤال

 لالسؤال األوّ 
 كوب جابة الصحيحة:اإل

 إجابة خاطئة: كّل إجابة أخرى أو عدم اإلجابة

 السؤال الثاني
 اْلُبْرُتقالِ  جابة الصحيحة:اإل 

 اإلجابةإجابة خاطئة: كّل إجابة أخرى أو عدم 

 السؤال الثالث
 اأَْلََسدجابة الصحيحة: اإل

 إجابة خاطئة: كّل إجابة أخرى أو عدم اإلجابة

 السؤال الرابع
 اْلَمْنِزلِ جابة الصحيحة: اإل

 إجابة خاطئة: كّل إجابة أخرى أو عدم اإلجابة
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 تمرين ت.

 اباتدليل اإلج السؤال

 لالسؤال األوّ 

  الصحيحة: جابةاإل

 الطائرة في السماءتطير  -4

 إجابة خاطئة: كّل إجابة أخرى أو عدم اإلجابة

 السؤال الثاني

 جابة الصحيحة:اإل

 طفال في حلقةيدور األ -1

 إجابة خاطئة: كّل إجابة أخرى أو عدم اإلجابة

 السؤال الثالث

 جابة الصحيحة:اإل

ساُم لَْوَحةً  -3  َيْرُسُم الرَّ

 اإلجابةإجابة خاطئة: كّل إجابة أخرى أو عدم 
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 القسم الثالث:

 درجة( 21)  األصدقاء الثالثةنص قصصي: : 0دليل فهم المقروء 

نوع  رقم السؤال

 السؤال

بُعد الفهم  السؤال

 الرئيسي  

الُبعد 

 الفرعي  

 توجيهات الترميز

: األصدقاء الثالثة  دليل اإلجابات لنص 

 القطة؟ األرنب سأل ماذا مفتوح  .1

  

 

فهم املعىن 

 الصريح

حتديد 

 معلومات

حتديد 

معلومات 

صرحية يف 

 النص

 أو سوداء؟ أنت ملاذا: وهو للقّطة األرنب سؤال ذكر تشمل: صحيحة إجابة

 أسود؟ لونك ملاذا أو لونك؟ هكذا ملاذا

 لونك؟ ما حنو، فقط، القّطة لون إىل التطرق تشمل إجابة جزئّية، إجابة

 .اإلجابة عدم أو أخرى إجابة كلّ = 0

ُْمَلة: " اْلَمْقصود  غلقم    .2 َسَأَل اأْلَْرَنُب اْلقجطََّة بجاْستجْغراٍب  ِبج

 :2" َسْطر َوُسْخرجيَةٍ 

 َواْستجْهزاءٍ َسَأَل اأْلَْرَنُب اْلقجطََّة بجتَ َعجٍُّب 

َك اأَلْرَنُب َمَع اْلقجطَّةج   َضحج

 اجبْ َتَسَمت اْلقجطَُّة لْْلَْرَنبج  . أ

  امٍ تج احْ وَ  لٍ جَ بجَ  اْلقجطَّةَ  بُ نَ رْ األَ  لَ أَ سَ  . ب

فهم املعىن 

اخلفي/ 

 االستنتاج

فهم معاين 

كلمات 

وردت يف 

القّصة 

باالعتماد 

 على السياق

 َسَأَل اأْلَْرَنُب اْلقجطََّة بجتَ َعجٍُّب َواْستجْهزاءج  .:  أإجابة صحيحة . أ

 

 .اإلجابة عدم أو = كّل إجابة أخرى0
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                         ط رقم اإلجابة الصحيحة(                     و  )حَ  مغلق   .3

 :  61 سطر..."  عن ختّليتَ "  التعبري معىن ما

 علمتَ  . ث    تركتَ .  ت   َسألتَ .  ب   بقيتَ .  أ

فهم املعىن 

اخلفي/ 

 االستنتاج

فهم معاين  

كلمات 

وردت يف 

القّصة 

باالعتماد 

 على السياق

 تركتَ  –ت  :  إجابة صحيحة

 

 .اإلجابة عدم أو = كّل إجابة أخرى0 

 

 :صحيحة ِبانب اجلملة √ صح إشارة ضع مغلق   .4

 :والقطة األرنب جدال أمرية مسعت أن بعد 

    ----إىل ُغْرفَتها دخلت  . أ

 ----ْت َعنُهما خَتَلَّ  . ب

                                                                            ---- َبْت َوعاقَبتهماغضج  . ت

 ---- تهماج حاَوَلْت تَ ْهدجئ . ث

تفسري 

ودمج 

أفكار 

 ومعلومات

مقارنة 

ومقابلة 

 املعلومات

  رابعةإجابة صحيحة تشمل وضع إشارة صح ِبانب اجلملة ال

 

 .اإلجابة عدم أو أخرى إجابة كلّ = 1

امْل اجلدول. ذكر ُكلٌّ من  األرنب والقّطة اهنما كانا    مفتوح   .5

 يف وضع ما مثّ تغرّي وضع كّل منهما.

 ما؟ ن ْهُ لٍّ مج كُ ُق لج ابج ُع السّ ضْ ماذا كاَن الوَ 

تفسري 

ودمج 

وتطبيق 

مقارنة 

ومقابلة 

 معلومات

 وضعني سابقني للقطة واألرنب إجابة تشمل ذكر: إجابة صحيحة

 القطة: ابنة ملك أو أمرية

 االرنب: اغىن االغنياء/ميلك احلقول/ غين جًدا
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الوضع  

 السابق

 الوضع احلايل

دمية، تسّلي أمرية  ------ القطّة

حزينة عندما تكون 

 ووحيدة

دمية، تلقي على  ------ األرنب

 أمرية حتّية الّصباح
 

أفكار 

 معلومات

 

 

 

 جزئّية:  تشمل ذكر وضع سابق واحد للقطة أو األرنب.إجابة 

 

 .اإلجابة عدم أو = كّل إجابة أخرى0

 

 

 اختلف اجلّو العاّم يف القّصة بني بدايتها وهنايتها.  مفتوح   .6

 ماذا كان اجلّو العام يف البداية؟  . أ

 ماذا أصبح يف النهاية؟ . ب

 تقييم

 املضمون

 ووظيفة

 املرّكبات

 اللغويّة

 والنصّية

 

متييز اجلّو 

يف النّص 

 األدبّ 

 النهاية  البداية ويف يف العام ذكر اجلوّ  تشمل :  إجابةإجابة صحيحة

 كان اجلو يف البداية جو سخرية واستغراب وأصبح يف النهاية جو فرح وسرور.

 = جّو واحد يف البداية أو يف النهاية ذكر تشمل جزئّية، إجابة

 اإلجابة عدم أو  ،= كّل إجابة أخرى0
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 :املرّبع عالمة الوقف املالئمة للجمل التالية داخل ضع  مفتوح    .7

 قالت أمرية للقّطة        هل أنتج سعيدة 

 فأجابت القّطة         نعم

 

املعرفة 

 اللغويّة

إجابة تشمل وضع أربع عالمات ترقيم صحيحة يف مكاهنا  : إجابة صحيحة حنو

 املناسب على النحو التايل:

 هل أنتج سعيدة ؟ للقّطة: قالت أمرية

 .نعم فأجابت القطّة:

عالمات ترقيم  وضع ثالث  تشمل ،(6) جزئّية ، : إجابة إجابة جزئّية

 =املناسب مكاهنا يف صحيحة

 عالميت ترقيم صحيحتني يف مكاهنما املناسب وضع تشمل ،(2) جزئّية إجابة 

 =صحيحة عالمة ترقيم واحدة وضع تشمل ،(3) جزئّية إجابة

 اإلجابة عدم أو ،كّل إجابة أخرى= 0

 حّول ما حتته خّط إىل صيغة املذّكر    .8

 ح  رَ ّلها ف َ كُ َو األبيض  بَ نَ رْ اأْلَ وَ  السوداء ةَ طَّ قج الْ  ةُ مريَ أَ  تْ مَّ ضَ 

 .ة  عادَ سَ وَ 

 ح  رَ ف َ  ---األبيض  بَ نَ رْ اأْلَ وَ  ---- ----أمري  ----

 .ة  عادَ سَ وَ 

 

معرفة 

 لغويّة

 على النحو التايل: حتويل ثالث كلمات إىل املذكر: تشمل إجابة صحيحة صرف

 ضّم، القّط، األسود، وكّله.

 لتصبح اجلملة:  ضم أمري القط األسود واألرنب األبيض وكّله فرح وسعادة. 

 كتابة  أربع  كلمات فقط إىل املذكر. ، تشمل  ( 6) إجابة جزئّية

 املذكر.كتابة ثالث كلمات فقط إىل ، تشمل  ( 2) إجابة جزئّية

 املذكر. إىل فقطكلمتني  كتابة تشمل ،( 3) جزئّية إجابة
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 (: تشمل كتابة كلمة واحدة اىل املذكر.4إجابة جزئية )

 أو عدم اإلجابة ، كّل إجابة أخرى= 0
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 القسم الرابع:

 درجة( 21)  ماذا يوجد تحتنا؟ نص إخباري:  :3دليل فهم المقروء 

نوع  رقم السؤال

 السؤال

بُعد الفهم  السؤال

 الرئيسي  

الُبعد 

 الفرعي  

 توجيهات الترميز

: ماذا يوجد تحتنا؟  دليل اإلجابات لنص 

أكتب ثالثة أشياء تتواجد حتت أرض احلديقة، سطر   مفتوح  .1

66-63. 

 

 

فهم املعىن 

الصريح/ 

حتديد 

 معلومات

حتديد 

معلومات 

صرحية يف 

 النصّ 

 شياء ممّا يلي: أة: إجابة تشمل كتابة ثالثة إجابة صحيح

 / بطاطا/ جزر/ حيوانات تعيش حتت األرض.جارج شْ اأْلَ وَ  باتاتج نَ الْ  ذورُ جُ 

 : إجابة تشمل كتابة شيئني.6 إجابة جزئّية

 : إجابة تشمل كتابة شيء واحد.2 إجابة جزئّية

 .اإلجابة عدم أو = كّل إجابة أخرى0

 ، أرض احلديقة حتت تعيشُ  اليت احليوانات تفعل ماذا مغلق  .2
 ؟63-66سطر 

 األشجار تتسّلق . أ

 الشمس بضوء تتمّتع . ب

  َتْسبُح يف اْلَبحرج  . ت

 مساكنها يف تعيش . ث

فهم املعىن 

الصريح/ 

حتديد 

 معلومات

حتديد 

معلومات 

صرحية يف 

 النصّ 

  وهي الصحيحة اإلجابة إحاطة تشمل إجابة: إجابة صحيحة

  تعيش يف مساكنها . ت

 

  .اإلجابة عدم أو أخرى= كّل إجابة 0
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 من األشياء اليت وبني املكان بني الئم حبسب النّص، مفتوح  .3

 :وسّجلها يف اجلدول، حتته جندها أن املمكن

 حمطّات للقطار، جذور النَّباتاتج ، أمساك وأصداف

اسم 

 املكان

حَتَْت 

 حج َسطْ 

 الَبْحرج 

 حْتتَ 

 ديقةج احلَ 

حَتَْت 

 
َ
 ديَنةج امل

ماذا 

 يوجد؟ 

   

 

املعىن  فهم

الصريح/ 

حتديد 

 معلومات

تنظيم 

معلومات 

صرحية يف 

النّص 

حبسب 

 معايري معطاة

 يف املناسب مكاهنا يف أشياء ثالثة مالءمة تشمل إجابة : إجابة صحيحة

 :التايل النحو على اجلدول

 وأصداف أمساك: البحر سطح حتت

 وحشرات جذور: احلديقة حتت

 للقطار حمطات: الشارع حتت

 املناسب مكاهنما يف شيئني مالءمة  تشمل ،(6) جزئّية إجابة

 الصحيح مكانه يف واحد شيء مالءمة تشمل ،(2) جزئّية إجابة 

 اإلجابة عدم أو = كّل إجابة أخرى0 

 

 21َسْطر  "َمْسكجًنا" َمْعىن َكلجَمةج  مغلق  .4

 ةً ديقَ حَ  .-َحْقالً      ث .بَ ْيًتا      ت .رابًا   بتُ  . أ

فهم املعىن 

اخلفي/ 

 استنتاج

فهم 

الكلمات 

والتعابري 

باالعتماد 

 على السياق

 

 بيت -ب :إجابة صحيحة

 اإلجابة عدم أو = كّل إجابة أخرى0
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انجبج ُكل  ُُجَْلٍة:كلمة اُْكُتب   مغلق  .5                                                  َصح أَم َخطَأ، ِبج

. _______ُهنالجَك َحياة  أْخرى حَتَْت   األْرضج

 ال يُ ْوَجُد أي َشْيء حَتَْت بُيوتجنا. _______

 . َُجيُع اخُلضارج اليت نَْأُكُلها تَنمو فَ َقط فَ ْوَق َسْطحج اأَلْرضج

_______ 

ديَنةج ُهنالجَك حَمَطَّات  لجْلقجطارج. _______
َ
 حَتَْت امل

 َيْصطاُد الصّيادوَن الكائجناتج الَبحرجيَةج. _______

املعىن فهم 

اخلفي/ 

 استنتاج

 كتابة كلمة صّح او خطأ، حبسب التتيب اآليت: تشمل ، إجابة صحيحة 

 صح، خطأ، خطأ، صح، صح

 صحيحة   أربع إجابات حلّ  تشمل ،(6) جزئّية إجابة :(6) إجابة جزئّية

 صحيحة ثالث إجابات حلّ  تشمل ،(2) جزئّية إجابة 

 صحيحتني إجابتني حلّ  تشمل ،(3) جزئّية إجابة

 إجابة واحدة صحيحة حلّ  تشمل  ،(4) جزئّية إجابة 

 اإلجابة. عدم أو صحيحة، غري حّل اجلمل اخلمسة بطريقة = 0

 

باك ملاذا تَتدىل مفتوح  .6  الَبحر عادًة؟ اىل الَقوارب مجنَ  الّصّيادين شج

 

تفسري 

دمج 

وتطبيق 

أفكار 

 ومعلومات

صياغة 

فرضّيات 

باالعتماد 

على 

 املكتوب

صحيحة: تشمل كتابة سبب تديل شباك الصيادين من القوارب اىل اجابة 

 البحر ، مثل؛ لصيد االمساك أو للصيد أو لصيد احليوانات البحرية.

إجابة جزئّية: تشمل ذكر سبب منطقّي لكّنه غري عاديٍّ، مثل؛ إلنقاذ دولفني، 

 غريق...; أو إلنقاذ

 اإلجابة عدم أو = كّل إجابة أخرى0 
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يف النّص عّدة أمور تتواجد حتتنا، عليك اآلن أن  ذكر مفتوح  .7

 تكتب شيًئا واحًدا قد يَ َتواجد فوقنا.

 

تفسري 

دمج 

وتطبيق 

أفكار 

 ومعلومات

تطبيق أفكار 

 ومعلومات

واردة يف 

 النصّ 

و: قّبعة، قّي واحد يتواجد فوق التلميذ، حنإجابة كاملة: تشمل ذكر شيء منط 

 طائرة غيوم، مساء...

 أو أّي إجابة غري منطقّية. شيًئا يكتب: إذا مل 0

: اهلَدفُ  مغلق  .8 داخَل ُمَربَّعج اإلجابَةج  √)َضع إشارَة   مجَن النَّص 

 الّصحيَحةج(.

 َعْن أْشياَء َمْوجوَدٍة حَتَْتنا. تَتَحّدثُ  ةٍ قجصَّ  َسردُ      

 حَتَْتنا. أْشياَء َمْوجوَدةً  فُ صج لوماٍت تَ َمعْ  إْعطاءُ      

 أْشياَء َمْوجوَدٍة حَتَْتنا. لَ إْرشاداٍت حوْ  إْعطاءُ      

 ٍة َعْن أْشياَء َمْوجوَدٍة حَتَْتنا. َعْرُض فَ ّعالي       

تقييم 

املضمون 

ووظيفة 

املرّكبات 

اللغويّة 

 والنصّية

تقييم هدف 

 النصّ 

َُربَّعج  √إشارَة   وضع  تشمل إجابة صحيحة: إجابة
 يف اجلملة الثانيةداخَل امل

 إعطاء معلومات تصف أشياء موجودة حتتنا.      

 اإلجابة.   عدم أو :أي إجابة أخرى0
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 القسم الخامس

 درجة( 31) :الكتابي التعبير دليل

 درجات( 01مضمون النص                                                                   )

  ّعلى األقل، والتوسع في  اواحدً  امركزيًّ  اشمل حدثً تحيث  -ر الحبكةاالفتتاحّية: تطو

الشرح مثل وصف المكان البيئة المحيطة بالحدث، وصف مشاعر أبطال الحدث 

 والعالقات بينهم.

  ّبات النص وهدفه.المحافظة على مرك 

  النص.االهتمام بكتابة كاّفة المعلومات التي تتيح للقارئ فهم 

 درجات( 2مبنى النص                                                                 )

 .ا قصصّيًا وليس تقريًرا أو سجاّل  مالءمة الموضوعة بحيث تشّكل نّصً

 .بناء تسلسل زمنّي منطقّي بين األحداث 

 .كتابة مقدمة تشمل التطّرق للزمان والمكان 

  ّسطر(.اة البعد بين الكلمات واألم )مراعالكتابة بشكل منظ 

 درجات( 6اللغة                                                                     )  

 .استعمال الصيغ المالئمة لفحوى النّص 

 التنوع والدّقة في توظيف الكلمات والمفردات. -ثروة لغوّية 

 العطف، أسماء االشارة، استعمال سليم لحروف الجّر، حروف  -مبنى جملة سليم

 االسماء الموصولة، مالءمة الفعل للفاعل من حيث التذكير والتأنيث... الخ

 .المحافظة على استعمال سليم لعالمات الترقيم 

  .المحافظة على لغة مكتوبة سليمة 

 

 جمالً كنماذج لكتابة التالميذ:و نرفق في ما يلي عباراتٍ 

  ة.الهوائيّ كاَن َسمير يلعُب على الّدراجة 

 جذِع الّشجرِة.ب ِاصطدم 

 .رأى طّيارة تطيُر في السّماء 

 .ا  وقع عن الّدراجة متألّمً
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  ّى رأى جرًحا ينزُف دًما.ما أن ألقى نظرة على رجله، حت 

 .ركض شادي نحوه ليساعده 

 .رجلي تؤلمني يا أّمي 

 .حضنته أّمه 

 .قالت له أّمه: انتبه يا صغيري 

 .أوصته أّمه أن يحترس 

  صديقه على الوقوف.ساعده 

 

 

 

 


