
تعليمات عامة للمصّححين
في جميع أسئلة االمتحان إذا لم يكتب الطالب إجابة أو لم يؤّشر على إجابة، يجب طباعة �لم يجب�. 	*	

في األسئلة المفتوحة )كتابة إجابة( يجب تقييم اإلجابة بناء على التعليمات المفّصلة في دليل اإلجابات وطباعة الترميز المناسب. إذا كتب الطالب   	*
أكثر مما ُطلب منه، ُتفحص اإلجابات المطلوبة فقط وبحسب ترتيب كتابتها.   

في األسئلة المغلقة )متعددة اإلجابات - م.إ.( يجب اإلشارة إلى رقم اإلجابة التي أّشر عليها الطالب، إذا أّشر الطالب على أكثر من إجابة واحدة -   	*
يجب طباعة �إجابتان�.  
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מחוון למבחן 71 בערבית לכיתה ב',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 71 في اللغة العربية، الصف الثاني، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، تحسين

للمجموعة املالئمة  الكلمات  تعيني  األولى:  املهمة 

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

التالية: مفتوح1 الكلمات  كلمات من  أربع  أو  إحاطة ثالث  كاملة:  إجابة   =3
- تخت   

- خزانة   
- طاولة   

- كرسّي   

أعاله. الكلمات  كلمتني من  أو  كلمة  إحاطة  إجابة جزئية:   =2

أو                      
كلمات صحيحة وكلمة  أربع  أو  إحاطة ثالث     

واحدة.                           خاطئة 

كلها. الكلمات  إحاطة  إجابة خاطئة:    =0

أو                           
وباقي    أعاله  الكلمات  كلمتني من  أو  كلمة  إحاطة                             

أحاط - خطأ. ما                            

3,2,0
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מחוון למבחן 71 בערבית לכיתה ב',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 71 في اللغة العربية، الصف الثاني، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، تحسين

للمجموعة املالئمة  الكلمات  تعيني  األولى:  املهمة 

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

التالية:مفتوح2 الكلمات  كلمات من  أربع  أو  إحاطة ثالث  كاملة:  إجابة   =3

تفاح  -   
- موز   

- خوخ   
- عنب   

أعاله. الكلمات  كلمتني من  أو  كلمة  إحاطة  إجابة جزئية:   =2

أو                      
كلمات صحيحة وكلمة  أربع  أو  إحاطة ثالث     

واحدة.                           خاطئة 

كلها. الكلمات  إحاطة  إجابة خاطئة:    =0

أو                           
وباقي    أعاله  الكلمات  كلمتني من  أو  كلمة  إحاطة                             

أحاط - خطأ. ما                            

3,2,0
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מחוון למבחן 71 בערבית לכיתה ב',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 71 في اللغة العربية، الصف الثاني، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، تحسين

للصورة املالئمة  اجلملة  تعيني  الثانية:  املهمة 

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

يجلس الكلب على العشب.مغلق3  )3( إجابة صحيحة:   =3

كل إجابة أخرى.  =0

3,0

يجلس الولد على الكرسي.مغلق4  )1( إجابة صحيحة:   =3

كل إجابة أخرى.  =0

3,0

تسقي البنت الوردة.مغلق5  )2( إجابة صحيحة:   =3

كل إجابة أخرى.  =0

3,0

البنت تقطع الشارع.مغلق6  )1( إجابة صحيحة:   =3

كل إجابة أخرى.  =0

3,0

يبني البناء جداًرا.مغلق7  )4( إجابة صحيحة:   =3

كل إجابة أخرى.  =0

3,0

يركب الرجل الدراجة.مغلق8  )3( إجابة صحيحة:   =3

كل إجابة أخرى.  =0

3,0
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מחוון למבחן 71 בערבית לכיתה ב',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 71 في اللغة العربية، الصف الثاني، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، تحسين

اإلمالء الثالثة:  املهمة 

رقم 
السؤال

نوع 
السؤال

الترميز الترميزتوجيهات  مدى 

َسبََح خالٌِد في اڑلْبِْرَكِة.مفتوح9 ِمثاٌل: 
ِعصام َنظيف.   .1  
اَْلََسُد ُشجاع.  .2  

ِكتاُب َغدير َقدمي.  .3  
َذَهَب ِرياض إلى اڑلْبَْحر.  .4  

َحَمَل َهيْثَم طاَبتَُه.  .5  

ِعصام 9.أ.1.  

َنظيف 9.أ.2.  

لكل كلمة:
الكلمة. كتابة صحيحة جلميع حروف   =1

ال  أنه  إلى  االنتباه  املهم  مالحظة: من   
أحد  يصح خصم عالمات على خطأ من 

السن في حرف  التالية: حذف  النواع 
الياء،  الضاد وحرف  الصاد وحرف 

الظاء  الطاء وحرف  إضافة سن حلرف 
تبديل  الشني،  السني وحرف  وحرف 
أخرى. حركة قصيرة بحركة قصيرة 
أو الكلمة  في  أكثر  أو  خطأ في حرف   =0 

أو  الكلمة  زيادة حرف على حروف 
منها. نقصان حرف 

غير   كتابة شكل احلرف بصورة  أ.   
الكلمة. في  ملوقعه  مالئمة   

أمثلة:    
من   بداًل  �شجلع�  أو  �شجاعـ�   -  

�شجاع�.   
بداًل من �قدمي�. �قدمي�   -   

استبدال حرف بحرف مشابه شكاًل. ب.   
أمثلة:    

بداًل من �ظاء�:  �طاء�   -   
�نطيف�بداًل من �نظيف�.   

بداًل من �شني�:   �سني�   -   
بداًل من �شجاع�. �سجاع�    

1,0

اَْلََسُد 9.ب.1. 

ُشجاع 9.ب.2. 

ِكتاُب 9.ج.1. 

َغدير 9.ج.2. 

َقدمي 9.ج.3. 

َذَهَب 9.د.1. 

ِرياض 9.د.2. 

إلى 9.د.3. 

اڑلْبَْحر 9.د.4. 

َحَمَل 9.هـ.1. 

َهيْثَم 9.هـ.2. 

طاَبتَُه 9.هـ.3. 
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מחוון למבחן 71 בערבית לכיתה ב',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 71 في اللغة العربية، الصف الثاني، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، تحسين

اإلمالء الثالثة:  املهمة 

رقم 
السؤال

نوع 
السؤال

الترميز الترميزتوجيهات  مدى 

لفًظا. استبدال حرف بحرف مشابه  ج.   
أمثلة:    

بداًل من �صاد�:  �سني�   -   
�عسام�بداًل من �عصام�.   

بداًل من �ضاد�: �رياد�  �دال�   -   
بداًل من �رياض�.    

بداًل من �ثاء�: �هيذم�  �ذال�   -   
بداًل من �هيثم�.    

بداًل من �ثاء�: �هيفم�  �فاء�   -   
بداًل من �هيثم�.    

مواقع احلروف. تبديل  د.   
�َحَمَل�. بداًل من  �َمَحَل�  مثال:    

ينتج   آخر  استبدال صائت بصائت  هـ.   
أكثر. أو  أو حذف حرف  زيادة  عنه   

بداًل من �ِعصام�. مثال: �عيصام�    
التعريف. ال  حذف  و.   

�البحر�. بداًل من  �بحر�  مثال:    
الكلمة   حذف حرف من حروف  ز.   
املتصل. الضمير  الصلية و/أو   

مثال:    
بداًل من �السد�  �السد�   -  
بداًل من �طابته� �طابة�   -  
للكلمة. أكثر  أو  إضافة حرف  ح.   

مثال:    
بداًل من �هيثم�  �هيثما�   -  

بداًل من �غدير� �الغدير�   -  
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מחוון למבחן 71 בערבית לכיתה ב',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 71 في اللغة العربية، الصف الثاني، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، تحسين

الكتابي التعبير  الرابعة:  املهمة 
رقم 

السؤال
نوع 

الترميزالسؤال توجيهات 
مدى الترميز

املضمون:مفتوح10
األربع    الرسومات  في  املعروضة  الحداث  القصة  في  تتمثل   =10

الحداث، وعلى وصف    على تسلسل منطقي بني  مع احملافظة    
)عنوان     بينها  وللعالقات  الّشخصيات  لدور  موّسع وشامل        

الحداث(. تنسجم مع  إدخال شخصيات  للقصة؛   

الطالب[: كتابة  املثال ]مناذج من  على سبيل   

املكتبة.� إلى غرفة  أحمد  العصر دخل  �عند   -  

أن يشتري.� يريد  كتاب  أي  ويفكر  يقف  �الولد   -       

الطفال.� اسمه شمس  كتاب  �تناول   -  

بيده.� فتناوله  يدهشه  كتاًبا  �رأى   -  

لنفسه.�  ويقرأها  يأخذ قصة  أن  الولد  �أحب   -  

الكتاب     الكرسي. وضع  على  البيت جلس  إلى  �وصل   -  
به.� يقرأ  وبدأ  الطاولة  على    

الكتب...� لقرأ بعض  إلى أصدقائي  أذهب  ال  �ملاذا   -  

الكتاب...� لكم  أقرأ  أن  يا أصدقائي  رأيكم  �ما   -  

الكتاب جميل ومفيد.� هذا  قال أصدقاء سامر  النهاية  �في   -  

*10-0

املضمون

مع            الّرسومات  في  املعروضة  الحداث  القصة  في  تتمثل   =7
الحداث، وعلى وصف على تسلسل منطقي بني  احملافظة    

الشخصيات     لعمل  جزئي  لثالث صور وعلى وصف  شامل   
بينها. وللعالقات   

توجيهات    املذكورة في  العالمات  بني  تقع  إعطاء عالمات  ميكن   *
الترميز.  
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מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية
دولة إسرائيل
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מחוון למבחן 71 בערבית לכיתה ב',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 71 في اللغة العربية، الصف الثاني، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، تحسين

الكتابي التعبير  الرابعة:  املهمة 

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى الترميز

الرسومات.مفتوح10 في  املعروضة  تطرق جزئي لألحداث   =5 
بالقصة جزئيًّا. الفحوى مرتبطة  تفاصيل    

فقط. منطقيًّا في صورتني  الحداث متسلسلة    
فقط.  الرسومات هو وصف شامل لصورتني  وصف   

املضمون

الرسومات، وصف     في  املعروضة  تطرق جزئي لألحداث   =3
الحداث     يعبر عن تسلسل  ال  الرسومات هو وصف   

لكل صورة على حده.  يوجد وصف  بل  الصور  في   

الطالب[: كتابة  املثال ]مناذج من        على سبيل 

كتاب.� الولد  �أخذ   -  

الكتب.� بجانب  �الولد   -  

املكتبة.� في  �الولد   -  

القصة.� يقرأ  �الولد   -  

واحدة. كتابة جملة   / بالصور  غير مرتبطة  كتابة قصة   =0

الطالب[: كتابة  املثال ]مناذج من       على سبيل 
جّدًا.� ولد نشيط  يا  أنت  املعلم  له  وقال  �كان يحمل حقيبة   -  

أصابعهم.� كلهم  الوالد  �رفع   -  

توجيهات    املذكورة في  العالمات  بني  تقع  إعطاء عالمات  ميكن   *
الترميز.  
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מחוון למבחן 71 בערבית לכיתה ב',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 71 في اللغة العربية، الصف الثاني، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، تحسين

الكتابي التعبير  الرابعة:  املهمة 

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

املبنى:مفتوح10
الرسومات  عنها  تعبر  التي  الحداث  وجود تسلسل زمني بني   =4 
التسلسل     على  تدل  التي  الفعال  ترتيبها واستعمال        حسب 
مثل: الروابط  استعماال صحيحا، واستعمال  الزمني  والتتابع    

عندما.  ، فـَ   ، َو   

أو       

الترتيب  تغيير  مع  الحداث         وجود تسلسل زمني ومنطقي بني 
للرسومات. املطلوب        

4-0

املبنى

استعمال سليم الحداث وعدم  وجود تسلسل زمني بني   =3

الزمني. والتتابع  التسلسل  على  تدل  التي  لألفعال  أو  للروابط   
الروابط استعمال  الحداث وعدم  وجود تسلسل زمني بني   =2

الزمني بصورة     والتتابع  التسلسل  على  تدل  التي  والفعال   
سليمة.  

الحداث واستعمال جزئي سليم عدم وجود تسلسل بني   =1

الزمني. والتتابع  التسلسل  على  تدل  التي  والفعال  للروابط   

أخرى. إجابة  كل   =0
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אגף המפמ"רים
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מחוון למבחן 71 בערבית לכיתה ב',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 71 في اللغة العربية، الصف الثاني، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، تحسين

الكتابي التعبير  الرابعة:  املهمة 

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

اللغة:مفتوح10
اللغوي والمستوى  اللغوية/المفردات  الثروة  أ. 

ثروة  )املعيارية(،  الفصحى  باللغة  لغوي خاص  مستوى   =2 
غنية/واسعة. لغوية        

غير  لغوية  ثروة  أو  العامية  واللغة  الفصحى  اللغة  بني  خلط   =1 
أكثر من نصف اجلمل واملضمون(. )في  غنية        

لغوية محدودة جدا. ثروة  عامية،  لغة   =0

2-0

اللغة

ب. القواعد
)تراعي  نحوية  للجملة، مالءمة  بناء سليم  مبنى نحوي سليم:   =2 

العدد وما شابه(؛  اللغوية من حيث اجلنس،  االعتبارات         
للروابط. استعمال صحيح        

عدم     أو مع  نحوية  للجملة مع عدم مالءمة  بناء سليم   =1
للروابط. استعمال صحيح   

نحوية واستعمال  توجد مالءمة  للجملة، ال  غير سليم  بناء   =0 
للروابط.       غير صحيح 

2-0

ج. عالمات الترقيم )في آخر اجلملة(
أجزاء  االستفهام في معظم  للنقطة وعالمة  استعمال صحيح   =1 

تتطلب وضع عالمات التي  أكثر من نصف اجلمل  )في  القصة         
الترقيم(.  

الترقيم. انعدام عالمات   / للنقطة  قليل  استعمال   =0

1,0

د. اإلمالء
إمالئية   أخطاء  أربعة  إمالئية / وجود حتى  أخطاء  عدم وجود   =1

مكّررة. غير   
أكثر. أو  إمالئية  أخطاء  وجود خمسة   =0

أخطاء  على  العالمات  إلى عدم خصم  االنتباه  املهم  مالحظة: من 
غير محسوبة في مهمة �اإلمالء�.

1,0



 מבחן 71 בערבית לכיתה ב' )2( — נוסח ב' 10
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מחוון למבחן 71 בערבית לכיתה ב',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 71 في اللغة العربية، الصف الثاني، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، تحسين

)أ(  املقروء  فهم   - اخلامسة   املهمة 
البحر على شاطئ 

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

إلى شاطئ البحر.مغلق11  )4( إجابة صحيحة:   =2

كل إجابة أخرى.  =0

2,0

لعب سمير مع أخته بالطابة.مغلق12  )3( إجابة صحيحة:   =2

كل إجابة أخرى.  =0

2,0

قامت  مفتوح13 القل مما  على  واحًدا  فعاًل  إجابة تشمل  كاملة:  إجابة   =3
لبست، جلست،  مثاًل:  آخرين.  ندى مع  به     

ذلك   تفيد  أخرى  أفعال  أو  لعبت، سبحت  بنت،    
البيت. بناء  في  تعاونت  ارتدت،  مثاًل: عملت،    

مثاًل:   
البحر.� ثوب  �لبست   -   

بالكرة/بالطابة.� �لعبت   -   
الرمل.� بيتًا من  �َبنَت هي وسمير   -   

بيتًا.� الرمل  ندى من  �عملت   -   
الرمل.� بيتًا من  ندى  �َبنَت   -   

الرمل.� على  �جلست   -    
أخرى. إجابة  كل   =0

3,0

يسبح بشكل جيد.مغلق14  )1( إجابة صحيحة:   =4

كل إجابة أخرى.  =0

4,0

إجابة صحيحة:  مفتوح15  =34
2

1

3    

أخرى. إجابة  كل   =0

3,0
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מחוון למבחן 71 בערבית לכיתה ב',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 71 في اللغة العربية، الصف الثاني، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، تحسين

)أ(  املقروء  فهم   - اخلامسة   املهمة 
البحر على شاطئ 

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

التاليتني:مفتوح16 الساسيتني  اجلملتني  إحدى  كتابة  كاملة:  إجابة   =3

عاد اجلميع مسرورين.  -   
بالسعادة. الب  شعر   -   

أو   
يلي: واحدة مما  كتابة جملة    

أوالده. يراقب  بالسعادة وهو  الب  شعر   -   
أوالده    يراقب  بالسعادة وهو  الب  شعر   -   

يلعبون.    
أوالده    يراقب  بالسعادة وهو  الب  شعر   -   

يلعبون ويسبحون.    
البيت مسرورين. إلى  اجلميع  عاد   -   

البيت   إلى  اجلميع  عاد  الشمس  قبل غروب   -   
مسرورين.    

أخرى. إجابة  كل   =0

3,0

هومفتوح17أ إجابة صحيحة:   =1

أخرى. إجابة  كل   =0

1,0

هيمفتوح17ب إجابة صحيحة:   =1

أخرى. إجابة  كل   =0

1,0

أخمفتوح18أ إجابة صحيحة:   =1

أخرى. إجابة  كل   =0

1,0

بابمفتوح18ب إجابة صحيحة:   =1

أخرى. إجابة  كل   =0

1,0
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מחוון למבחן 71 בערבית לכיתה ב',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 71 في اللغة العربية، الصف الثاني، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، تحسين

املقروء )ب(  فهم   - اخلامسة  املهمة 
بيوت

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

يلي:مفتوح19 نوعني مما  ذكر  كاملة:  إجابة   =4 
بيوت من احلجارة/من احلجارة.  -   

الطوب. الطوب/من  بيوت من   -   
الباطون. الباطون/من  من  بيوت   -   

الطني. الطني/من  بيوت من   -   
اجلليد/اإليجلو/بيت   الثلج و/أو  من  بيوت   -   

السكيمو.    
بيوت من جلود وصوف    اخليام و/أو   -   
القماش    بيوت من  احليوانات؛ و/أو     

والبالستيك.    

   :)5 أخرى� )سطر  �مواد  بيوت من   -   
أو اجلبص )جابصني(.  كاخلشب     

أعاله. ذكر  واحد مما  نوع  ذكر  إجابة جزئية:   =2

أخرى. إجابة  كل   =0

4,2,0

تناسب.مغلق20  )2( إجابة صحيحة:   =4

كل إجابة أخرى.  =0

4,0

الطني.مغلق21  )1( إجابة صحيحة:   =4

كل إجابة أخرى.  =0

4,0
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מחוון למבחן 71 בערבית לכיתה ב',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 71 في اللغة العربية، الصف الثاني، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، تحسين

املقروء )ب(  فهم   - اخلامسة  املهمة 
بيوت

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

هذا   مفتوح22 وشرح  اخليمة  بناء  إجابة تشمل سبب  كاملة:  إجابة   =3
السبب.   

الشعور    )وكذلك  للحماية  احلاجة  السبب:    
أهمية أو  باخلطر  الشعور  أو  باخلوف     

 .)... على  احملافظة    
املخاطر  أكثر من  أو  واحد  ذكر  الشرح:     

المطار    الرياح،  البرد،  احلر،  التالية:    
التي    املخاطر  )وكذلك  الضارة  واحليوانات    
الشمس،    مثل:  النوع،  نفس  إلى  تنتمي    
املؤذية،    الزوابع، احلشرات  العواصف،    

املفترسة(. الزواحف واحليوانات    
أو    يلي  أكثر مما  أو  واحدة  ذكر جملة  مثاًل:    

ذلك: تفيد  أخرى  عبارة    
البرد،   )و/أو  احلر  أنفسهم من  يحموا  لكي   -   

والزوابع(. العواصف  المطار،  الرياح،     
الضارة   احليوانات  أنفسهم من  يحموا  لكي   -   

احليوانات   املؤذية و/أو  )و/أو احلشرات     
املفترسة(.    

الضارة احليوانات  يخافون من  لنهم   -    
احليوانات   املؤذية و/أو  )و/أو احلشرات     

املفترسة(.    
املطر. يتبللوا من  أن  يخافون  لنهم   -   

البرد. من  أن ميرضوا  يخافون  لنهم   -   
احليوانات. عليهم  تهجم  أن  يخافون  لنهم   -   

بأمان. بها  يناموا  لكي   -   

3-0
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מחוון למבחן 71 בערבית לכיתה ב',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 71 في اللغة العربية، الصف الثاني، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، تحسين

املقروء )ب(  فهم   - اخلامسة  املهمة 
بيوت

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

هذا   أو شرح  اخليمة  بناء  إجابة تشمل سبب  إجابة جزئية:   =2
السبب.   

أو    يلي  أكثر مما  أو  واحدة  ذكر جملة  مثاًل:    
ذلك: تفيد  أخرى  عبارة    

تقرصهم احلشرات. لكي ال   -   
الفاعي. لكي ال تعضهم   -   
الشمس. لكي ال حترقهم   -   

دافئة. اخليمة  لن   -   
البرد/احلر/املطر/احليوانات... بسبب   -   

بها. يناموا  لكي   -   
أن  النص  الطالب من  استنتاج  إجابة تشمل  إجابة جزئية:   =1 

بناء    أسهل من  أسرع و/أو  اخليمة هو  بناء    
البيوت. من  آخر  نوع    

مثاًل:   
بيت حجر/  بناء  أسهل من  اخليمة  بناء  لن   -   

خشب/طوب.    
الباطون في وقت   من  بيت  بناء  لنه يصعب   -   

قصير.    
أو    

في   يذكر  لم  منطقيًّا  تفسيًرا  تعطي  إجابة  كل    
النص.   

مثاًل:   
بعيد. الفندق  لن   -   

الليل. في  يوجد مواصالت  لنه ال   -   
أخرى. إجابة  كل   =0
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دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الثاني - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية
دولة إسرائيل
وزارة  التربية

السكرتارية التربوية 
قسم املفتشني املركزين

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

למדידה והערכה בחינוך
המזכירות	הפדגוגית 

אגף המפמ"רים

71-ARB-09-2B-SOF-P-Net  71-01-02-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 71 בערבית לכיתה ב',	נוסח	ב'
מחוון	לאינטרנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 71 في اللغة العربية، الصف الثاني، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، تحسين

املقروء )ب(  فهم   - اخلامسة  املهمة 
بيوت

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

يبنيمفتوح23أ إجابة صحيحة:   =2
أخرى. إجابة  كل   =0

2,0

بيتًا/بيتمفتوح23ب إجابة صحيحة:   =2
أخرى. إجابة  كل   =0

2,0

صنعتمغلق24  )3( إجابة صحيحة:   =2

كل إجابة أخرى.  =0

2,0


