
 إسرائيل دولة

 والتعليم التربية وزارة

  تفتيش اللغة العربّية

غة العربّية
ّ
 ال مهّمة تنفيذّية في الل

ّ
 2017/نيسان، خامسللّصف

قييم واإلجابات
ّ
 دليل الت

عبير 
ّ
غوّية والت

ّ
 الكتابّي لفهم املقروء، املعرفة الل

 درجة( 40.  )من العازف""قصص يالقسم األّول:  نّص 

 رقم

 الّسؤال

رميز واملهارة فهمالمستوى 
ّ
مدى  توجيهات الت

رميز
ّ
 الت

فهم املعنى الّصريح  1

 علومات.املواستخراج 

استخراج مهارة: 

 .املصرح بها علوماتامل

غرفة : صدرت النغمات املوسيقية من =  اإلجابة الّصحيحة ( درجات3)

 غرفة االستقبال.-االستقبال، او ذكر املكان فقط

 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 0

0،3 

تفسير دمج وتطبيق  2

 ومعلومات أفكار 

مهارة صياغة  مهارة:

فرضيات باالعتماد على 

 .املكتوب

 كانت خائفة ومذعورة. ت( ) :اإلجابة الصحيحة= ( درجات3)

 اإلجابة. =  أّي إجابة أخرى أو عدم 0  

3،0 

-فهم املعنى الخفي 3

 استنتاج

: فهم التعابير مهارة

 .باالعتماد على السياق

ما لم يستطيعا اإلجابة الصحيحة: معنى التعبير هو أنه=   ( درجات3)

 .تفيد نفس املعنىأخرى  التكلم لشدة خوفهما. أو أّي إجابة 

 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 0

3،0 

-الخفي فهم املعنى 4

 استنتاج

العالقات فهم مهارة: 

 .بين أجزاء النّص 

بع تعزف على اصأها رأت أنّ األمر هو: : اإلجابة الصحيحة( درجات= 3) 

 .ها رأت شبحاالبيانو ولم تر إنسانا ولذا فهي تعتقد أن  

 .أو أّي إجابة تفيد نفس املعنى

 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 0

3،0 

الصريح؛ فهم املعنى  5

مهارة: استخراج 

 معلومات مصرح بها.

: أ( املتحّدث هو كما يلي (ب) و (أ)=إجابة كاملة للبندين  ( درجات4)

 نقوال شوبان

4،2،0 



2 

 رقم

 الّسؤال

رميز واملهارة فهمالمستوى 
ّ
مدى  توجيهات الت

رميز
ّ
 الت

 ب( املتحّدثة هي: الخادمة.

 .لإلجابة على بند واحد درجتان

 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 0

 فهم املعنى الصريح 6

 فهم عناصرمهارة: 

القصص ي النّص 

 .املصرح بها

= إجابة صحيحة: خرج الطفل الصغير من وراء البيانو، أو ( درجات3)

خرج فريدريك الصغير من وراء البيانو، خرج ابن نقوال شوبان من وراء 

 البيانو.

 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 0

3،0 

-فهم املعنى الخفي 7

 استنتاج

فهم العالقات مهارة: 

 .أجزاء النّص بين 

= إجابة صحيحة: أّن ابنه الصغير عزف مقطوعة  ( درجات3)

 .موسيقية صعبة دون سابق تدريب

 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 0

3،0 

تقييم املضمون  8

بات 
ّ
ووظيفة املرك

 اللغوية

التعبير عن  :مهارة

 أزاء شخصياتمشاعر  

 القّصة

ألنه لم يكن هناك شبح  باالرتياح= إجابة صحيحة: شعرت ( درجات 4)

 حقيقي.

كان يعزف ألحانا آلّن الطفل الصغير أو شعرت بالدهشة والسعادة 

 موسيقية جميلة.

 أو أّي إجابة منطقّية أخرى مع التعليل.

 : ذكر الشعور دون التعليل.درجتان

 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 0

4،2،0 

تقييم املضمون  9

بات ووظيفة 
ّ
املرك

 اللغوّية والنّصّية

تمييز مستويات مهارة: 

اللغة املستعملة في 

 .النّص وفهم وظائفها

=إجابة صحيحة: ذكر أن أسماء الشخصيات ليست  ( درجات4)

اسمان أجنبيان مّما يثبت أن عربّية،فاسم شوبان وفريدريك هما 

 .تفيد نفس املعنىثبات آخر من القصة نفسها مترجم. أو أي إ لنصا

 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 0

4،0 

تقييم املضمون  10

بات 
ّ
ووظيفة املرك

 اللغوّية والنّصّية

 تمييز الجومهارة: 

 .في النّص األدبيالسائد 

( درجات: إجابة صحيحة ذكر ثالث جمل/عبارات كلمات مّما يلي: 3)

د  
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ِلط ت 

ْ
ِمها ُمخ

 
ِلماُت ِمْن ف

 
ِت الك ج  ر 

 
خ

 
ف

 
ُ
ِد "شوّبان"، العاِزف ّيِ

ِب السَّ
ْ
ل
 
بَّ االْرِتباُك في ق د  ٍة، و  ٍة خاِئف 

 
ِجل ِبُعيوٍن و 

ِفُي، وا
 
ُح الخ ب 

َّ
ُح املوهوُم، الش ب 

َّ
.الغاِمُض، والش

ُ
ْيِليُّ املخيف

ّ
 الل

ُ
 لعاِزف

3،2،1،0 
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 رقم

 الّسؤال

رميز واملهارة فهمالمستوى 
ّ
مدى  توجيهات الت

رميز
ّ
 الت

مكان أيضا ذكر كلمات منفردة  نحو: الخوف، وجلة ، خائفة، باإل 

 املخيف  .

 درجتان= ذكر  أّي جملتين/عبارتين/كلمتين مّما ذكر أعاله.

 درجة واحدة= ذكر جملة/عبارة/كلمة   واحدة مّما ذكر أعاله .  

                                                                 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 0

 معرفة لغوية 11

اسم  تمييز  مهارة:

 العلم

 .شوبان -فريدريك اإلجابة الصحيحة:( درجتان= 2)

 .ن املذكورينياالسم إحاطة أحد = درجتان

 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 0

4،2،0 

 معرفة لغوّية 12

إسناد الفعل/ مهارة: 

 .االسم للضمائر

وهي ال  ذراعيهاالطفلة بين حملت ( درجات= اإلجابة الصحيحة: 3)

 تصّدق

 .تنقص درجة واحة لكّل إجابة خاطئة

 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 0

3،2،1،0 
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انيال سم  الق  
ّ
 "معلوماتّي :  نّص  ث

 
 ا
 
  اء  ذغ  ل

 
درجة( 40".  ) واء  الّد  ل  ب  ق  

 رقم

 الّسؤال

رميز واملهارة مستوى الفهم
ّ
رميز توجيهات الت

ّ
 مدى الت

تفسير، دمج وتطبيق  1

 .افكار ومعلومات

 مراض.أل املقصود أن التغذية السليمة تمنع ا ( درجات = 3)

 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 0
0 ،3 

تفسير، دمج وتطبيق  2

 .افكار ومعلومات

 مقارنة معلومات مهارة:

 ( درجات = 3)

 الطب القديم: 

 عالج الصرع.  (أ)

 عالج التهابات البلعوم. (ب)

 تسكين التقيؤ. (ت)

 الطب الحديث:

 عالج الرمال البولية. (أ)

 الشفاء من الجروح. (ب)

 شفاء الرمد. (ت)

 أو أي إجابة أخرى منطقّية بحسب ما ورد  في النّص.

 )درجتان(=  إجابتان ( 2)

 واحدة. )درجة واحدة(=إجابة( 1)

 غير صحيحةكل إجابة =  0

0 ،1 ،2 ،3 

فهم املعنى الصريح/  3

 استخراج معلومات

 ثمارهات .  ( درجات = 3)

 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 0
0 ،3 

فهم املعنى الصريح/  4

 استخراج معلومات

  ( درجات = 3)

 ارتفاع ضغط الدم. –معدن البوتاسيوم  •

 مضاد للشيخوخة. -معدن السيلينيوم •

 مقوي للعظام. -الكالسيوممعدن  •

 إجابتان صحيحتان.( )درجتان(=  2)

 إجابة واحدة.( )درجة واحدة(=1)

 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 0

0 ،1 ،2 ،3 

فهم املعنى الخفي/  5

 استنتاج
 مجموعة كبيرة.  ب( درجات = 3)

 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 0

0 ،3 

 .معلومات   نص  أ . ( درجات = 3) تقييم املضمون/ 6

 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 0

0 ،3 

تقييم املضمون/  7

 التعبير عن رأي

 سا شيغرِ  أْن أ. ( درجات = 3)
 
َ ٍة كرم   تلة

 
  ِة في حديق

ْ
ِة ل بيَِت ال السَتفاد 

 .هاثمارِ  مْن 
 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 0

0 ،3 
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 رقم

 الّسؤال

رميز واملهارة مستوى الفهم
ّ
رميز توجيهات الت

ّ
 مدى الت

فهم املعنى الخفي/  8

 استنتاج

ألّن الثمار تحتوي على كّمّية جّيدة من األلياف  ( )درجتان(=2)

 املفيدة في محاربة اإلمساك.
 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 0

0 ،2 

فهم املعنى الصريح/  9

 استخراج معلومات

 العواصفو  البرد( )درجتان(=  2)

 إجابة واحدة.( )درجة واحدة(=1)

 أو عدم اإلجابة.=  أّي إجابة أخرى  0

0 ،1 ،2 

تفسير، دمج، وتطبيق  10

فكار/ مقارنة أ

 معلومات

 ( درجات =  3)

 الصرع -األوراق .أ

 التقيؤ  ومغص البطن. -عصارة أوراق النبتة .ب

 إنزال الحص ى -دمعة شجرة الكرمة .ت

 وكّل إجابة منطقّية بحسب ما ورد في النّص 

 إجابتان.( )درجتان(=  2)

 واحدة.إجابة ( )درجة واحدة(=1)

 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 0

0 ،1 ،2 ،3 

تفسير، دمج وتطبيق  11

 و رأيأفكار/ واقعة أ

 ( درجات =  4)

 واقعة. .أ

 رأي. .ب

 واقعة. .ت

 رأي. .ث

 ثالث إجابات.( درجات =  3)

 إجابتان.( )درجتان(=  2)

 إجابة واحدة.( )درجة واحدة(=1)

 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 0

0 ،1 ،2 ،3 ،4 

 معرفة لغوية )أ( 12

 الوظيفة النحوية

 ( درجات =  3)

 َعَرَف: فعل ماض. •

 الَعَرُب: فاعل. •

 الَكرَمَة: مفعول به. •

 إجابتان.( )درجتان(=  2)

 إجابة واحدة.( )درجة واحدة(=1)

 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 0

0 ،1 ،2 ،3 

 معرفة لغوية )ب( 12

 الوظيفة النحوية

  )درجة واحدة(=( 1)

: مبتدأ. •
ُ
ة رم 

 
 الك

 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 0

0 ،1  
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 رقم

 الّسؤال

رميز واملهارة مستوى الفهم
ّ
رميز توجيهات الت

ّ
 مدى الت

 معرفة لغوية 13

 واملعدودالعدد 

 ( درجات =  4)

 .س بَع عرشة َكرمة   .أ  

 تسعة بدلان. .ب

 مراض.أ  مثانية  .ت

 ربعة عرش طبيب ا.أ   .ث

 جاابت.ا  ثالث ( درجات =  3)

 إجابتان.( )درجتان(=  2)

 واحدة.إجابة ( )درجة واحدة(=1)

 =  أّي إجابة أخرى أو عدم اإلجابة. 0

0 ،1 ،2 ،3 ،4 
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الث: تعبير كتابّي. 
ّ
 درجة( 20)القسم الث

 "املوضوع األّول: 
ّ
 يعتبر الط

ّ
 ..."ا غذاء الروح فهو املوسيقاراب غذاء الجسد، أّم عام والش

ميز توجيهات الرتميز   مدى الرتر
 :املضمون

بداء الرأي، إ
استعمال وسائل و 

ووصف  إقناعيه
 مشاعر.

معّير  موسيقير   براز لون  إللرأي أو املوقف من املوسيقا والغناء، و  عرض  
 . وحمبرب

 داء الرأي فيها.ة أبّن املوسيقا هي غذاء الروح وإبميكن أن تبدأ الكتابة بتوضيح املقول
بنوع ، وإظهار امليل والتأثّر بداء الرأيإمع  املركزية درجات=  عرض عناصر املوضوع 5

 معّّي من املوسيقا.
 درجات= عرض جزء من العناصر. 3
 = مل يلتزم الطالب ابملطلوب.0

0-5 

 
 
 
 
 
 
 

 

0-2 

 
 
 

 

0-2 

 

 :هإقناعير استعمال وسائل 
مشاعره بتأثري املوسيقا، ويستعرض األسباب العاطفّية  تلميذدرجات= يصف ال 2

واملوضوعّية، األمثلة، احلقائق، املواقف واألحداث اليت تثري اهتمام القارئ وتقنعه على 
 تبّّن املوقف.

 .بشكل جزئي إقناعيةدرجة واحدة= عرض وسائل  1
 .إقناعية= مل يتطرق التلميذ اىل وسائل 0

 اقرتاحات وتوصيات:
للقارئ، ينصحه فيها ابالستفادة  تلميذدرجات: اقرتاحات وتوصيات يقّدمها ال 2

 واالستمتاع من املوسيقا.
 درجة: تطّرق جزئي للتوصيات. 1
 = عدم التطّرق للتوصيات.0

 املبىن
ويبىن من ثالثة 
 أقسام رئيسيرة

: فيها افتتاحّية تعرض املوضوع املقدرمةدرجات= ملبىن سليم من فقرات تشمل  3
األسباب اليت دعته  تلميذ: يعرض فيه الاملنتاألساسي، مع عرض الرأي من املوسيقا. 

 لتقدمي هذا الرأي، ويدعم موقفه .
 : وتتضّمن التوصيات اليت يعرضها الطالب.اخلامتة

ميكن اعتماد أير ترتيب منطقي آخر للفقرات، شرط أن يتوفرر عنصر مالحظة: 
 قناع يف الفقرة األخرية.اإل

0-3 
 
 
 
 
 
0-2 

 التسلسل املنطقي:
درجتان= عرض النّص بشكل مرتابط ومتسلسل منطقيًّا، عالقة منطقّية بّي اجلمل  2

واألفكار والفقرات واستخدام كلمات رابطة تعّّب عن العالقة املنطقية بّي عناصر 
 املوضوع.

 درجة واحدة= النص مرتابط جزئيًّا.  1
 النص غري مرتابط منطقيًّا.= 0

 اللغة:
أ. الثروة اللغوية 
 ومستوى اللغة.

 

ستعمال ضمري ابدرجتان= ثروة لغوية غنية ومنّوعة، ومستوى لغوي يالئم نوع الكتابة،  2
 أو صيغة اخلطاب./املتكّلم، و

اختيار األلفاظ املالئمة. إذا استخدم التلميذ لغة سليمة وصحيحة مع استعمال حمدود 
 كلمات(.   3لكلمات حمكّية. )حّّت 

درجة واحدة = ثروة لغوية بسيطة وطبقة لغويّة منخفضة أو استعمال اللغة احملكّية  1

0-2 
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 كلمات( مستوى لغوي منخفض.  4)أكثر من 
   = معظم الكتابة ابللغة احملكّية.0

ب. الصرف 
 والنحو

 أخطاء(. 3= بناء مجل سليمة )حنًوا( وكلماهتا صحيحة )صرفًا(. )حّّت 2 
 أخطاء يف الرتكيب والّصرف. 6-4درجة واحدة=  1 
 =  أخطاء كثرية يف املبىن اللغوي )أكثر من سّتة أخطاء(. 0

0-2 

 ج.  اإلمالء 
 

سب اخلطأ املتكّرر مّرة واحدة فقط. وال ختصم عالمات على 1 =  إمالء صحيح )ُيح
 أخطاء إمالئّية(.  3-1خطأ إمالئي واحد( )

 = إمالء يشمل أكثر من أربعة أخطاء خمتلفة.0

0-1 

د. عالمات 
 الرتقيم 

 

)النقطة، الفاصلة، النقطتان،  : درجة واحدة= استعمال صحيح لعالمات الرتقيم 1 
 أخطاء(. 3-1عالمة االنفعال، عالمة االستفهام، املزدوجان( )

 = الكتابة دون عالمات ترقيم.0

0-1 
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  املوضوع الثاني: "
 
 جّدي ذات

 
  جالًسا يستظل   يوم   شاهدت

 
 كرمة   شجرة   تحت

 
 يسرد   ، رآني فناداني جّدي، وبدأ

 
ً
 أيام  زمان... عليَّ حكاية

 "من 

ميز توجيهات الرتميز   مدى الرتر
 االلتزام مبوضوع الغاية وكتابتها. املضمون

تطوير املضمون وفقا لنوع النص: تفصيل، عرض أفكار ووجهات نظر 
 خمتلفة.

مدى الوعي ابملتلقي: هل يشمل املضمون املعلومات املطلوبة للمتلقي كي 
 يفهم النص.

10 

 املبىن
 

 وأسلوب لغوي يالئمان النوع واملهّمة.مبىن 
مبىن منطقي: عالقة تسلسلية منطقّية بّي اجلمل، بّي األفكار وبّي أقسام 

 النّص املختلفة.
عرض ترتيب الكتابة وتنظيمها على الصفحة من انحية الشكل )الفصل بّي 

 الكلمات، بّي الفقرات وبّي العنوان والنّص(.

4 

 اللغة
 

 لغوّي، دقّة يف استعمال اللغة.ثروة لغويّة: ِغىن 
مبىن حنوي سليم، استخدام صحيح ألدوات الربط ) حروف وكلمات( 

 ومالءمة حنويّة ) اجلنس، العدد، إخل(.
استخدام صحيح لعالمات الرتقيم ) النقطة، عالمة االستفهام، النقطتان، 

 الفاصلة، عالمة االنفعال واملزدوجان(.
 صحيح. كتابة واضحة وإمالء
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