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  ט"

  ב"מיצ    المدرسة فيامتحان مقاييس النجاعة والنماء 

  مبنى امتحان
  )الميتساڤ(مقاييس النجاعة والنماء في المدرسة 

  2009/2008في اللغة العربية للصف الثاني 
  

I.  مجاالتتحان أربعة يفحص هذا االم:  

يفحص (جمل  أو ويفحص عن طريق إمالء آلمات) الشيفرة الهجائية( حروف الهجاء التمّكن من .1

 .تحليل آلماتوبواسطة ) الملحقالتقييم المفصلة في  مقاييساإلمالء بناء على 

يفحص فهم معاني آلمات وتعابير باالعتماد على السياق، وفهم جمل، وفهم نص من  فهم المقروء .2

في األسئلة المرافقة للنصوص تفحص أبعاد الفهم المذآورة . القصصي/المعلوماتي والسردي: النوعين

 .في الجدول وفي الملحق

آتابة نص مستقل، سليم من الناحية اللغوية ومناسب من ناحية يفحص القدرة على التعبير الكتابي  .3

 .االتصال اللغوي

في فصل التعبير الكتابي ومن خالل النصوص المشمولة في فصل فهم  تفحص المعرفة اللغوية .4

 .المقروء

II.  يشمل االمتحان ما يلي قد:  

  آتابة آلمات أو جمل: إمالء  .1

 تحليل وفهم آلمات وجمل  .2

  للجملة/  مة أو جملة للصورةمالءمة آل  .3

  تنفيذ تعليمات  .4

  قصصيآتابة نص   .5

 )يفحص بواسطة أسئلة مغلقة ومفتوحة، تتطرق إلى أبعاد الفهم والمعرفة اللغوية(فهم نص معلوماتي   .6

يفحص بواسطة أسئلة مغلقة ومفتوحة، تتطرق إلى أبعاد الفهم والمعرفة (سردي /فهم نص قصصي  .7

  )اللغوية

 ظروا فيما يلي المبنى والملحقان   ارة للطالباستم  .8
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ת
  ט"

  ב"מיצ    المدرسة فيامتحان مقاييس النجاعة والنماء 

  مبنى امتحان
  )الميتساڤ(مقاييس النجاعة والنماء في المدرسة 

  2009/2008لصف الثاني لفي اللغة العربية 
    

الوزن   التفصيل  المجال  
  النسبي

النسبة (
 )المئوية

  مالحظات

التمّكن من  1

حروف 

  الهجاء

الشيفرة (

   )الهجائية

 .آامل لها تمثيل صوتي آلمات أو جمل إمالء 

  .تحديد دقيق لكلماتبواسطة  آلماتوفهم قراءة  

  

 

  

  

حوالي 

%20  

الشيفرة ( حروف الهجاء التمكن من

  :يعكس )ئيةالهجا

تطبيق معرفة األصوات اللغوية 

وتطبيق المعرفة  وتمثيلها الكتابي

  ).  المورفولوجية(الصرفية 
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الوزن   التفصيل  المجال  

  النسبي
النسبة (

 )المئوية

  مالحظات

  ءفهم المقرو 2

على  بناء

 *منهج التعليم

فهم المقروء على  
 مستوى الجملة 

فهم المقروء على  
 :مستوى النص

 نص معلوماتي  -

نص   -
  قصصي/سردي

  

  

  

  : الفهم بعادأ

فهم المعنى الصريح في  •

 صالن

 استنتاج/ فهم المعنى الخفي  •

يق ألفكار تفسير، دمج، وتطب •

  ومعلومات  

حوالي 

%50  

ابتداء  تدرجميقيَّم فهم المقروء بشكل  

آلمات (وحدات خطاب قصيرة  من

 - حتى وحدات خطاب أطول) وجمل

 .نصوص

حوالي    - طول النص القصصي  

   .آلمة 150

 حوالي - المعلوماتي طول النص 

 .آلمة 100

النصوص مع تشكيل كامل  تُكتب 

ويمكن أن يكتب قسم منها بتشكيل 

 .جزئي

النصوص من مجاالت  مواضيع 

الطفل ومن  مختلفة قريبة من عالم

  .مواضيع التعليم

التعبير  3

  الكتابي

بناء على 

  *منهج التعليم

/ آتابة قصصية  

  سردية

  معايير التقييم

 المضمون  •

 المبنى  •

  اللغة  •

حوالي 

%20  

، أو معطى بناء على عنوان(آتابة قصة 

سلسلة رسم توضيحي أو على  / صورة

  ).رسوم توضيحية/ صور
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שס

ת
  ט"

  ב"מיצ    المدرسة فيامتحان مقاييس النجاعة والنماء 

 
الوزن   التفصيل  المجال  

  النسبي
النسبة (

 )المئوية

  مالحظات

المعرفة  4

  اللغوية

بناء على 

  *منهج التعليم

 سم المؤنث االسم المذآر واال 

  سم من حيث التذآير والتأنيثمالءمة الفعل لال 

صوف من حيث التذآير، التأنيث الصفة للمو مةمالء 

 لوفةأفراد والجمع في آلمات مواإل

المة النقطة في آخر الجملة، ع: الترقيم اعالمت 

  االستفهام 

حوالي 

%10  

عرفة اللغوية يفحص في مواضيع الم

المختلفة يغ فهم معنى الص

فهم تحقيق ، بهدف واستعماالتها

القاموس واستعمال المقروء 

  .واإلمالء الصحيح

  

 
  :بتدائيةاال ةللمرحل جديد في التربية اللغوية العربية تعليمي منهجيبدأ تطبيق  )2009-2008(في السنة الدراسية الحالية  *

   وتطوير تخطيط مركز ،التربوية السكرتارية ،االبتدائية للمرحلة ثقافة دب،أ لغة، :العربية اللغوية التربية - تعليمي منهج

 )الطباعة تحت. (2008. التعليمية لمناهجا
http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Arabic/ChinuchLeshoni.pdf    
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ת
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  مبنى امتحان
  )الميتساڤ(مقاييس النجاعة والنماء في المدرسة 

  2009/2008في اللغة العربية للصف الثاني 
  االمتحان مبنىملحق 

  تفصيل معايير التقييم -) الشيفرة الهجائية(التمّكن من حروف الهجاء  .1

  مُيمليها المعلآتابة آلمات   . أ  

صفة، فعل، أداة  اسم مألوفة تمثل أقسام الكالم المختلفة مثل اسم ذات، ذات تمثيل صوتي آامل آلمات: تشمل

  .استفهام، ضمائر

  :في هذا المجال تفحص

 آتابة أحرف الجذر •

 سبيل المثال لتعيين الجنس والعددعلى ) األفعال واألسماء(السوابق واللواحق للكلمات آتابة  •

  آتابة حروف الروابط •

الحروف والحرآات (دقيق للكلمات  تحديد: جمل/ تراآيب من آلمتين أو أآثر / قراءة وفهم آلمات منفردة .   ب

   )والتراآيب اللغوية

  بعاد الفهم أتفصيل  - فهم المقروء   .2

  )40%(  فهم المعنى الصريح في النص  . أ  

  ...)آأسماء الشخصيات، الزمان والمكان، األحداث(الصريحة في النص  والتفاصيل تحديد المعلومات .1

 معلومات صريحة في النص بحسب معايير معطاة تفاصيلتنظيم  .2

 ) مثل تسلسل األحداث وترتيب العمليات(تمييز عالقات صريحة للزمان والسبب  .3

  

  )40%( استنتاج / فهم المعنى الخفي   .ب

 )ومتضادةمثل تفسير آلمات، آلمات مترادفة (فهم آلمات وتعابير باالعتماد على السياق   .4

 غير الصريحة في النصسباب والنتائج ية لألفهم عالقات منطق  .5

 مقارنة بين تفاصيل المعلومات   .6

 شخصيات في القصةعالقات بين الالوصف   .7

  من النص) غير المصرح بها( فهم األفكار المرآزية المستنبطة  .8

  



 
 
 
 
 
 

  

   67102 מיקוד יבאב-תל, 7222ד "ת, 125דרך מנחם בגין , קריית הממשלה
  rama@education.gov.il  9763288-03. פקס, 7632888-03' טל

  http://rama.education.gov.il:  ה "אתר ראמ
  עמודים 6מתוך  6עמוד 

  

  מדינת ישראל
    משרד החינוך
  دولة إسرائيل
  وزارة التربية

  ה"ראמ
  הרשות הארצית 

    למדידה והערכה בחינוך
  راما

  السلطة القطرية
  للقياس والتقييم في التربية

  המזכירות הפדגוגית
    רים"אגף המפמ

  السكرتارية التربوية
  قسم المفتشين المرآزين

 
שס

ת
  ט"

  ב"מיצ    المدرسة فيامتحان مقاييس النجاعة والنماء 

  )20%(  تفسير، دمج، وتطبيق ألفكار ومعلومات  .ج
 بالمكتو استنادا إلىفرضيات /تخميناتطرح   .9

  ل حول المكتوبمعلاتخاذ موقف   .10

 التعرف على مميزات الشخصيات بحسب المكتوب  .11

  من النص تعلموهتطبيق ما   .12

  تفصيل معايير التقييم –التعبير الكتابي  .3

 )60%(  المضمون •  

 ،مثل وصف البيئةوتوسعات يشمل حدثا مرآزيا واحدا على األقل (ر أحداث القصة تطو: تطوير المضمون  . أ

  )ف مشاعر األبطال والعالقات بينهموص

  والمالءمة لمهمة الكتابة من حيث الموضوع وهدفهااللتزام   . ب

 )10%(  المبنى •

  وليس على شكل تقرير أو قائمة  النص قصصي): الجانر(مالءمة المبنى للنوع الكتابي   .أ 

 )تدل على الزمنروابط استعمال (وجود تسلسل زمني بين األحداث   .ب 

 تشمل تطرقا إلى الزمان والمكانآتابة افتتاحية   .ج 

 )األسطر األبعاد المالئمة بين الكلمات وبينمثل (على الصفحة  تنظيم النص المكتوب  .د 

 )30%(  اللغة •

  استعمال لغة تالئم الخطاب المكتوب: المستوى اللغوي  .أ 

 التنويع والدقة في المعنى: الثروة اللغوية  .ب 

؛ )الجنس، العدد وما شابهتراعي االعتبارات اللغوية من حيث ( بناء سليم للجملة، مالءمة نحوية: مبنى نحوي سليم  .ج 

 للروابط استعمال صحيح

 النقطة وعالمة االستفهام في آخر الجملة: استعمال صحيح لعالمات الترقيم  .د 

                إمالء صحيح   .هـ

  المعرفة اللغوية  .4

  
 سم المؤنث معرفة واستعمال االسم المذآر واال 

  سم من حيث التذآير والتأنيثلالمالءمة الفعل  

 لوفةأفراد والجمع في آلمات مأنيث والتذآير، اإلالت: الصفة للموصوف من حيث مةمالء 

  النقطة في آخر الجملة، عالمة االستفهام : الترقيم يعالمتمعرفة  
 

 َّ


