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 מדינת ישראל
 ד החינוךרמש

 ראמ"ה המזכירות הפדגוגית
 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

ة التعبير الكتابي  كتابات التالميذ في مهم   لتقييم جنماذ  

 .أمامكم نماذج إلجابات تالميذ مع اقتراح لتقييمها. تم  تحليل وتقييم اإلجابات بحسب دليل اإلجابات
 .جميع التقييمات يجب أن تعتمد على دليل اإلجابات بسيطة بين تقييمات الُمصحِّحين، لكن  اختالفات ِانتِبهوا إلى أن ه قد تكون هناك 

 درجة( 20درجة )من أصل  20: العالمة الكلي ة: 1النموذج 

 

 كرة القدم

 كان هناك طفالن وأسمهم سمير وسامي.

 وكانا توأمان ويحبان كرة القدم.

 بالكرة. َوقرر سمير وسامي أن يلعبان

 فسقطت الكرة في حديقة أم سلوى.

 فأخرج كلب سلوى ونبح على سمير وسامي 

 فأتت سلوى،

 وتأسفان، قالت سلوى: ال تتأسفان.

 فأعطتهم الكرة.

 فنادى سمير وسامي سلوى لكي تلعب معهم.

 وافقت سلوى ولعبوا هم ألثالثة مًعا وهم فرحانين.

 (اتدرج 6) :اللغة (درجات 4) :المبنى (درجات 10) :المضمون

 درجات(  4) الرئيسي ةأ.عرض األحداث 
 صورة ّ  ا لكلا رئيسي  التلميذ حدث  كتب 

كما هو مطلوب  س)الخمصور ال من

 ة(.في هذه المهم  

وقرر سمير وسامي أن " :1م رق صورة

 ". يلعبا بالكرة

سقطت الكرة في حديقة أم :"2رقم  صورة

 ".سلوى فخرج كلب سلوى

 "....فأتت سلوى:"3رقم صورة 

 (درجات 6)تفصيل األحداث: ب.

مجاالت  7ل التلميذ في فص  

 كالتالي:

: دور (1)صيلمجال التف

الشخصي ات والعالقة بينها "وكانا 

 .توأمان"

إعطاء  :(2)صيلمجال التف

 أسماء

يوجد في كتابة التلميذ تسلسل 

 ،بين األحداث ومنطقي   زمني  

ع للروابط واستعمال صحيح ومتنو  

 الواو، الفاء، كي(.)بين الجمل

 

 تان(درج): ةالثروة اللغوي  أ.

ة التي ظهرت في كتابة الثروة اللغوي  

مثل:  ،ةة باللغة المعياري  التلميذ خاص  

"سقطت "، كرة القدم"، "كان هناك طفالن"

لكي "، "أتت سلوى"الكرة في حديقة..."، 

 ".   وافقت..."، "تلعب معهم
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 ".... فأعطتهم الكرة:"4رقم  صورة

هم الثالثة ... ولعبوا :"5رقم صورة

 ".معا...

 

سمير، سامي،  "اتللشخصي  

 . "سلوى

وصف  :(3)مجال التفصيل

ولعبوا... وهم " المشاعر

 ."فرحانين

 ذكر المكان :(5)مجال التفصيل

 ."حديقة أم سلوى"

إضافة  (:8)مجال التفصيل 

 ةأحداث منسجمة مع القص  

 ".... ونبح على سمير وسامي" 

إضافة  :(9)لتفصيلمجال ا

 رعنصر الحوا

 ".ال تتأسفا: سلوىقالت "

إضافة  :10مجال التفصيل 

 ".كرة القدم" عنوان للقصة

 تان(درج):والصرف النحو ب.

ظهر في كتابة التلميذ بناء سليم للجمل 

ة سليمة في اللغة ومالءمات نحوي  

 ة التي استعملها التلميذ.المعياري  

"، كانا توأمان": التلميذأمثلة من كتابات 

لعبوا ، "..."سلوى، " قالت "سقطت الكرة"

 .الثالثة معا"

 (درجة واحدة: )عالمات الترقيمج.

استعمل التلميذ النقطة والفاصلة 

 ا.  صحيح  والنقطتين استعماال  

 (واحدة درجة): اإلمالء د.

أخطاء  ظهر في كتابة التلميذلم ت

 . ةإمالئي  
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 מדינת ישראל
 ד החינוךרמש

 ראמ"ה המזכירות הפדגוגית
 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

 (درجة 20من أصل ) درجات 17العالمة الكليّة  :2نموذج 

 

 رمي الكرة

 في أحد أيام الصيف الحارة خرج سامي وفادي 

 هما أخوان خرجا لكي يلعبا في الكرة خرجا

 ا وكان سعيدان جًدا ثم سامي رماه بقوةولعب

 م مسكهاووقفت عند البيت ث

 عمل الكلب وكان يعوي وقاال مل

سامي الكرة من السور ولعبا هما رمي ومسك فثم خرجت البنت 

 ا رنا ولعبا وكان سعيدان جًدا.هالمع يللتا ولبنت

 (اتدرج 4):اللغة (تدرجا 3):المبنى (اتدرج 10):المضمون

 ( درجات 4) عرض األحداث الرئيسي ةأ.
من  ةصور  ا لكل  ا رئيسي  كتب التلميذ حدث  

كما هو مطلوب في هذه  الخمس) الصور

 المهمة(. 

:"خرج سامي وفادي ... لكي 1رقم  صورة

 يلعبا في الكرة". 

ووقعت عند . "سامي رماها ..:2صورة رقم 

 البيت".

 : "ثم مسكها الكلب".3صورة رقم 

: "خرجت البنت ومسك رامي 4صورة رقم 

 وسامي الكرة من السور".

ولعبا هما والبنت التي معهما : "5صورة رقم 

 ".رنا ...

 

 (درجات 6)ب.تفصيل األحداث:

ل التلميذ في ست مجاالت فص  

 كالتالي:

عالقات بين  (:1)مجال التفصيل 

 ".... هما إخوان". اتالشخصي  

إعطاء  (:2)مجال التفصيل 

ات رامي، فادي، أسماء للشخصي  

 رنا. 

وصف  (:3)مجال التفصيل 

 "كانا سعيدان جدا".   المشاعر

ذكر أو  (:4)مجال التفصيل 

في أحد أيام  " وصف الزمان

 الصيف الحارة".

 جزئي   هناك تسلسل منطقي  

عادات ال إلها تتخل  ، ألحداثل

 األحداث.  تساعد على الربط بين

خرج رامي وفادي هما "-مثال أ

ي يلعبا في الكرة خرجا لكإخوان 

 ..".خرجا ولعبا.

"لعبا هما والبنت التي -مثال ب

 معهما رنا ولعبا..."  

الروابط بين استخدم التلميذ 

في مواقعها المالئمة:  الجمل

 .   ، ثم، كيالفاء ،الواو

 

 (ة واحدةدرج): ةالثروة اللغوي  أ.

ة التي ظهرت في كتابة الثروة اللغوي  

ها ة، لكن  غني   غيربسيطة و التلميذ 

ة، دون خلط ة باللغة المعياري  خاص  

 ة.لغة المحكي  بال

 تان(درج):والصرف النحو ب.

ظهر في كتابة التلميذ بناء سليم للجمل 

ة سليمة في اللغة ومالءمات نحوي  

أمثلة  ة التي استعملها التلميذ.معياري  ال

ا لكي يلعبا"، من كتابات التلميذ: "خرج

بنت لعبا هما وال، ""سامي رماها بقوة"

 مسكها الكلب"التي معهما"، "
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وصف  (:6)مجال التفصيل 

 " رماها بقوة".األشياء واألشخاص 

إضافة  (:10)مجال التفصيل

 " رمي الكرة ". ةعنوان للقص  

 

 

 

 

 

 (0: )عالمات الترقيمج.

من عالمات  الم يستعمل التلميذ أي  

 الترقيم.

 (درجة): اإلمالء د.

أخطاء  3ظهرت في كتابة التلميذ 

 5المعطى:  د  من الح أقل   ة)إمالئي  

" مل عمل"  أخطاء(. األخطاء هي:

 من لتلي" بدال  ا" ما العمل، " من بدال  

   ."معهما" من ، "والمعما" بدال  "التي"
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 .(درجة 20من أصل )درجات  10العالمة الكليّة  :3نموذج 

 

 الكرة الجميلة للرياضة
 جاب أحمد الكرة وراح ينادي على سامي

 ليلعبون وجاء أحمد ولعبان في الكرة

 الكرة عندة الكلب تفراحة

 في الكرة  ولئحمد وسامي ليلعبت الكرة دوجاءت ريم وأو 

 لتلعب مع أحمد ورامي وسامي ئجتو 

 ولعبون في الكرة حتى تعبون

 يترحون وذهبوا إلى البيت

 

 (درجتان) :اللغة (تاندرج) :المبنى (اتدرج 6العالمة ): المضمون

 عرض األحداث الرئيسي ةأ.
 ( درجات 4) 

صورة  ا لكل  ا رئيسي  كتب التلميذ حدث  

من الصور الخمس )كما هو مطلوب 

 في هذه المهمة(. 

:"جاب أحمد الكرة وراح 1صورة رقم 

ينادي على سامي ليلعبو وجاء أحمد 

 ولعب في الكرة". 

 الكرة عند الكلب". ة: "راح2صورة رقم 

 : "جاءت ريم".3صورة رقم 

: "وأودت الكرة ألحمد 4صورة رقم 

 (درجتان)ب.تفصيل األحداث:

ل التلميذ في ثالثة مجاالت فص  

 كالتالي:

إعطاء أسماء  - (2)مجال التفصيل 

أحمد، سامي، ريم :اتللشخصي  

التلميذ عالمة واحدة  )مالحظة: يستحق  

ه في هذا المجال على الرغم من أن  

ات شخصي  أعطى ثالثة أسماء لثالث 

مجال هو  األقصى لكل   وذلك ألن الحد  

ي التلميذ نقطة واحدة والتكرار ال يزك  

 ة (.بنقاط إضافي  

تسلسل األحداث في كتابة التلميذ 

نة غير غير واضح وفي نقاط معي  

، لم يقم التلميذ بالربط بين منطقي  

 ،األحداث التي وصفها في الصور

غير األحداث بعض لهذا بقيت 

 .منطقية أو مفهومة

كيف ظهرت فجأة -مثال أ

ة رامي؟ وماذا كان دورها شخصي  

 في األحداث؟  

"أحمد راح ينادي على  - مثال ب

سامي وجاء أحمد ولعب في الكرة" 

 (0): ةالثروة اللغوي  أ.

التي ظهرت في كتابة التلميذ اللغة 

من حيث الثروة غير غنية وبسيطة 

اللغوية، ومليئة بالمفردات والتراكيب 

أمثلة من كتابات التلميذ:  ة.المحكي  

.." ."جاب" بمعنى أحضر، "راحت الكرة

بمعنى طارت، " ود ت" بمعنى أعطت/ 

 أوصلت.

 تان(درج):والصرف النحو ب.

للجمل  ظهر في كتابة التلميذ بناء سليم

ة سليمة في اللغة ومالءمات نحوي  
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 وسامي ليلعبو في الكرة".

تلعب مع ل ئجت ريم: "و 5 صورة رقم

 أحمد ورامي وسامي".

 

 - (8)مجال التفصيل 

 :ةإضافة أحداث منسجمة مع القص  أ. 

 "لعبوا... حتى تعبو وذهبو إلى البيت".

ات منسجمة مع إضافة شخصي   .ب

ظهور رامي كطفل رابع مع أن  :ةالقص  

 ن ثالثة أطفال فقط. الصور تبي  

على الرغم من إضافة حدث  مالحظة:

  أن  ة في هذا المجال إال  وشخصي  

نقطة واحدة فقط، وذلك  التلميذ يستحق  

بسبب تخصيص عالمة واحدة فقط 

مجال )أنظر: المالحظة في ص  لكل  

 في دليل اإلجابات(. 9

إضافة عنوان  - (10)مجال التفصيل 

 "الكرة الجميلة للرياضة". :ةللقص  

أين دور سامي ولماذا ال يلعب بعد 

 أن ناداه أحمد؟     

بالنسبة الستخدام الروابط بين 

يستعمل فإن التلميذ لم  ،الجمل

 استعملسوى الواو أكثر من مرة، و 

 مرة واحدة فقط.الفاء 

 

ة التي استعملها ة والمحكي  المعياري  

 أمثلة من كتابات التلميذ: "جاء التلميذ

 ،.".أحمد ولعب ..."، "راحت الكرة.

جاءت ريم"، " أحمد ورامي وسامي "

 لعبوا ... ذهبوا...".

 (0): عالمات الترقيمج.

من عالمات  ي  لم يستعمل التلميذ أ

 الترقيم.

 (0): اإلمالء د.

أخطاء  5التلميذ  ظهرت في كتابة

 من الكرة، ة وهي: " لكرة" بدال  إمالئي  

  من راحت، "عنده" بدال  "راح ت" بدال  

، "لي ألحمد من " بدال  ئحمدمن عند، "

 . من ليلعبو بدال  يلعبو" 
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 .درجة( 20من أصل )درجات  7العالمة الكلية : 4نموذج 

 

 

 مدَ ة قَ رَ مان في الك  د وسل  مَ محَ  بَ ع  لَ 

 تن  ب  ال  ها وَ د  ها في يَ كَ سَ ب مَ ل  الكَ ب وَ ل  الى الكَ 

 راهَ ب وَ ل  الكَ وَ  ة  رَ ت ك  طَ قَ ت لَ ن  ت الب  اجَ وَ  ت  جَ أَ 

 ل  ض  يَ  ب  ل  الكَ لمان وَ س  د وَ مَ لى محَ ت إ  ن  ت الب  جَ أَ وَ 

 حيطرى ال  وَ 

 (اتدرج 3) :اللغة (درجة واحدة) :المبنى (اتدرج 3العالمة ): المضمون

 :عرض األحداث الرئيسي ةأ.
 ( تاندرج)

لثالث صور ا ا رئيسي  كتب التلميذ حدث  

 من الصور الخمس.

لعب محمد وسليمان في :"1صورة رقم 

 ". الكرة قدم

 ."االكلب مسكها في يده: "3صورة رقم 

 "....البنت لقطت كرة: "4صورة رقم 

 

ة )درجاألحداث:تفصيل  ب.

 (واحدة

ل التلميذ في مجالين فقط، لذا فص  

نقطة واحدة فقط. المجاالن  استحق  

 هما كالتالي:

إعطاء أسماء  -(2)صيل مجال التف

 " محمد، سليمان" للشخصيات

وصف  -(6 )صيل مجال التف

الكلب وراها"، " :األشياء واألشخاص

 "  ل ورا الحيطض" الكلب ي

 

 

 

زمني  ومنطقي  بين تسلسل يوجد 

عمال ستلكن بدون ا ،األحداث

سوى التلميذ  لم يستعمل روابط

 الواو. 

 

 (0): ةالثروة اللغوي  أ.

غير التي ظهرت في كتابة التلميذ  اللغة

، ةاللغوي  من حيث الثروة غنية وبسيطة 

 ة.ومليئة بالمفردات والتراكيب المحكي  

" بمعنى أجتأمثلة من كتابات التلميذ: "

ورى "، خلفها" بمعنى  "وراهَ ، جاءت

 وراء الحائط. بمعنى  .".الحيط

 تان(درج):والصرف النحو ب.

لجمل لظهر في كتابة التلميذ بناء سليم 

ة في اللغة المعياري   ةمع مالءمة نحوي  

استعملهما التلميذ في اللتين ة والمحكي  

 .كتابته

 الكلب مسكهاأمثلة من كتابات التلميذ: "

البنت ""أجت البنت"، "، )مسك الكرة(

لكن هناك تغيير في الزمن، ، لقطت كرة"
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الكلب "انتقل التلميذ إلى الفعل المضارع: 

 بدل ضل .ل". ضي

 

 (0: )عالمات الترقيمج.

من عالمات  لم يستعمل التلميذ أي  

 الترقيم.

 (درجة واحدة): اإلمالء د.

 5من  أقل   تلميذظهرت في كتابة ال 

)وراء(، : ورى ةأخطاء إمالئي  

) )يظل  درجة التلميذ  ، لهذا استحق  يضل 

 .واحدة
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 ראמ"ה המזכירות הפדגוגית
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 درجة(. 20من أصل )درجات  6: العالمة الكلية 5نموذج 

 

 

 

 هدان والكر الوال

 كان الوالدان يلعبان باكره وهم يضحكو

 ويلعبون عند بيتهم فجأ جاء كلب

 واألوالد يلعبون باكرة وكلب معهم 

 والبنت تلعب معهماالوالد 

 والبنت سارت تلعب معهم

 وجابت الكرة لألوالد وسارت تلعب معهم

 البنت فازت بلعبت الكرة القدم والكلب

 (تاندرج): اللغة (درجة واحدة) :المبنى (اتدرج 3العالمة ): المضمون

 :)درجتان( عرض األحداث الرئيسي ةأ.
من لثالث صور ا ا رئيسي  كتب التلميذ حدث  

 الخمس. الصور

 ". كان الولدان يلعبان بالكرة:"1صورة رقم 

جابت )البنت( الكرة : "4صورة رقم 

 ."لألوالد

صارت تلعب البنت و : "5صورة رقم 

 ".معهم

 

 )درجة واحدة( ب.تفصيل األحداث:

فقط، لذا  ال واحدل التلميذ في مجفص  

. لم يستحق التلميذ نقاط في هذا القسم

و ه ذال الذي فصل فيه التلميالمج

.عند .."   : ذكر المكان5المجال 

 "  بيتهم

 

 

 

زمني  ومنطقي  بين تسلسل يوجد 

 عمالستا، لكن بدون األحداث

سوى التلميذ  لم يستعمل روابط

 الواو.

 

 (درجة واحدة): ةالثروة اللغوي  أ.

ة التي ظهرت في كتابة الثروة اللغوي  

ة خاص  غير غنية وبسيطة، لكنها التلميذ 

ميذ كلمة استعمل التل ة،المعياري  باللغة 

 .واحدة من المحكي ة: جاب

 (ة واحدةدرج):والصرف النحو ب.

سليم غير ظهر في كتابة التلميذ بناء 

لبعض الجمل ولكن مع مالءمة نحوية. 

"األوالد يلعبون أمثلة من كتابات التلميذ: 

... بالكرة وكلب معهم"، " والبنت فازت .

 ."والكلب
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 מדינת ישראל
 ד החינוךרמש

 ראמ"ה המזכירות הפדגוגית
 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

 

 (0: )الترقيمعالمات ج.

من عالمات  لم يستعمل التلميذ أي  

 الترقيم.

 (0): اإلمالء د.

 4أكثر من  ظهرت في كتابة التلميذ

. أمثلة من كتابة التلميذ: أخطاء إمالئية

"بلكرة" بدال ، "الوالدان" بدال من الولدان

من بالكرة، "سارت" بدال من صارت، " 

  ، "فجأ" بدل "فجأة.لعبت" بدال من ل عبة


