ראמ"ה

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

מדינת ישראל
משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة التربية

دليل اإلجابات لالمتحان  47في اللغة العربية ،الصف الثاني،
الصيغة أ -2011 ،دليل اإلجابات لإلنترنت  -حتديث

המזכירות הפדגוגית
السكرتارية التربوية
מחוון למבחן  47בערבית לכיתה ב' ,נוסח א',
התשע"א - 2011 ,מחוון לאינטרנט — שיפור

للمصححين
تعليمات عامة
ّ

* في جميع أسئلة االمتحان إذا لم يكتب التلميذ إجابة أو لم ّ
يؤشر على إجابة ،يجب طباعة "لم يجب".
املفصلة في دليل اإلجابات وطباعة الترميز املناسب .إذا
* في األسئلة املفتوحة (كتابة إجابة) يجب تقييم اإلجابة بناء على التعليمات
ّ
كتب التلميذ أكثر مما ُطلب منه ،تُفحص اإلجابات املطلوبة فقط وبحسب ترتيب كتابتها.
أشر عليها التلميذ ،إذا ّ
* في األسئلة املغلقة (متعددة اإلجابات  -م.إ ).يجب اإلشارة إلى رقم اإلجابة التي ّ
أشر التلميذ على أكثر
من إجابة واحدة  -يجب طباعة "إجابتان".
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دليل اإلجابات لالمتحان  47في اللغة العربية ،الصف الثاني،
الصيغة أ -2011 ،دليل اإلجابات لإلنترنت  -حتديث

המזכירות הפדגוגית
السكرتارية التربوية
מחוון למבחן  47בערבית לכיתה ב' ,נוסח א',
התשע"א - 2011 ,מחוון לאינטרנט — שיפור

املهمة األولى :اإلمالء
رقم
السؤال

نوع
السؤال

1

مفتوح

العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة
ِم ٌ
صفور نَهيل.
ثال:
طار ُع ْ
َ
ض ْخم َو َسمني.
َ .1الْفيل َ
َ .2أ َك َل َرغيد َق ْرن َم ْوز.
صفاء َثمني.
.3
مَ
خات َ
َ .4حبيب َولَد َذكي َونَظيف.
1أ.1

الفيل

1أ.3

وسمني

1أ.2

ضخم

1ب .1أكل

1ب .2رغيد
1ب .3قرن
1ب .4موز

1ج .1خامت

1ج .2صفاء
1ج .3ثمني
1د.1

حبيب

1د.3

ذكي

1د.2
1د.4
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لكل كلمة:

 =1كتابة صحيحة لجميع حروف الكلمة.
مالحظة :من المهم االنتباه إلى أنّه ال
يصح خصم عالمات على خطأ من أحد
األنواع التالية :حذف السن في حرف
الصاد وحرف الضاد وحرف الياء ،إضافة
سن لحرف الظاء وحرف السين ،تبديل
حركة قصيرة بحركة قصيرة أخرى .كذلك
ال يحاسب التالميذ على تشكيل الكلمة .أو
مخالفة الكتابة الصحيحة للحرف بالنسبة
للسطر (مثل فوق و/أو تحت السطر كل ّيا)
أو بالنسبة للفراغ المطلوب بين الكلمات.
 =0خطأ في حرف أو أكثر في الكلمة أو
زيادة حرف على حروف الكلمة أو نقصان
حرف منها.
أ .كتابة شكل احلرف بصورة غير 		
مالئمة ملوقعه في الكلمة.
أمثلة:
 "ص ف ا ء" أو "ص فا ء" اًبدل من
"صفاء".
اً
شكل.
ب .استبدال حرف بحرف مشابه
أمثلة:
اً
 "طاء" بدل من "ظاء":"نطيف" بدال من "نظيف".
 "دال" اًبدل من "ذال":
"دكي" بدال من "ذكي".
 "ظاء" اً		
بدل من "ضاد":
اً
"ظخم" بدل من "ضخم".
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العالمات
املمكنة
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لكل كلمة
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دليل اإلجابات لالمتحان  47في اللغة العربية ،الصف الثاني،
الصيغة أ -2011 ،دليل اإلجابات لإلنترنت  -حتديث

המזכירות הפדגוגית
السكرتارية التربوية
מחוון למבחן  47בערבית לכיתה ב' ,נוסח א',
התשע"א - 2011 ,מחוון לאינטרנט — שיפור

املهمة األولى :اإلمالء
رقم
السؤال

نوع
السؤال

العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة
ج .استبدال حرف بحرف مشابه ً
لفظا.

		

العالمات
املمكنة

أمثلة:

 "طاء" اًبدل من "تاء":
"خاطم" اً
بدل من "خامت".
 "دال" اًبدل من "ضاد":
"دخم" من "ضخم".
 "كاف" اًبدل من "قاف":
"كرن" اً
بدل من "قرن".
 "ظاء" اًبدل من "ذال":
"ظكي" اً
بدل من "ذكي".
 "ذال" اًبدل من "ثاء":
"ذمني" اً
بدل من "ثمني".

		
		

د .تبديل مواقع احلروف.
		 مثال" :حيبب" اً
بدل من "حبيب".

هـ .استبدال صائت بصائت آخر ينتج
عنه زيادة أو حذف حرف أو أكثر.
		 مثال" :والد" اً
بدل من "ولد".
و .حذف حرف من حروف الكلمة
األصلية.
مثال:

 "خام" اًبدل من "خامت"

ز .إضافة حرف أو أكثر للكلمة.

		

مثال:

 "حبيبة" اًبدل من "حبيب".

ح .أخطاء من نوع آخر.
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مثال:
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دليل اإلجابات لالمتحان  47في اللغة العربية ،الصف الثاني،
الصيغة أ -2011 ،دليل اإلجابات لإلنترنت  -حتديث

המזכירות הפדגוגית
السكرتارية التربوية
מחוון למבחן  47בערבית לכיתה ב' ,נוסח א',
התשע"א - 2011 ,מחוון לאינטרנט — שיפור

املهمة الثانية :تعيني الكلمة البديلة للصورة
رقم
السؤال

نوع
السؤال

2

مغلق

3

مغلق

4

مغلق

رقم
السؤال

نوع
السؤال

5

مغلق

6

مغلق

7

مغلق

8

مغلق

العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

العالمات
املمكنة

 =1اإلجابة الصحيحة:
ّ =0
كل إجابة أخرى.

( )3املنشار

1,0

 =1اإلجابة الصحيحة:
ّ =0
كل إجابة أخرى.

( )2حقي َب َت ُه

1,0

 =1اإلجابة الصحيحة:
ّ =0
كل إجابة أخرى.

( )4اجلبال

1,0

املهمة الثالثة :تعيني اجلملة املالئمة للصورة

47

العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

العالمات
املمكنة

 =1اإلجابة صحيحة )4( :األرنب يأكل اجلزرة.
ّ =0
كل إجابة أخرى.

1,0

 =1اإلجابة صحيحة )3( :الرجل يحلب البقرة.
ّ =0
كل إجابة أخرى.

1,0

 =1اإلجابة صحيحة )2( :الطفل يجمع األقالم
ّ =0
كل إجابة أخرى.

1,0

 =1اإلجابة صحيحة )3( :الرجل يغسل السيارة.
ّ =0
كل إجابة أخرى.

1,0
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دليل اإلجابات لالمتحان  47في اللغة العربية ،الصف الثاني،
الصيغة أ -2011 ،دليل اإلجابات لإلنترنت  -حتديث

המזכירות הפדגוגית
السكرتارية التربوية
מחוון למבחן  47בערבית לכיתה ב' ,נוסח א',
התשע"א - 2011 ,מחוון לאינטרנט — שיפור

املهمة الرابعة :إيجاد الكلمة الناقصة
رقم
السؤال

نوع
السؤال

العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

العالمات
املمكنة

تعيني الكلمة املالئمة إلكمال اجلملة
مالحظة :إذا أحاط التلميذ بدائرة الكلمة املالئمة اً
بدل من أو إضافة إلى كتابتها في الفراغ حُتسب إجابة صحيحة.
9

مغلق

10

مغلق

11

مغلق

12

مغلق

13

مغلق

 =2اإلجابة صحيحة )3( :فتح
ّ =0
كل إجابة أخرى.

2,0

 =2اإلجابة صحيحة )4( :في
ّ =0
كل إجابة أخرى.

2,0

 =2اإلجابة صحيحة )2( :صوتًا
ّ =0
كل إجابة أخرى.

2,0

ألن
 =2اإلجابة صحيحة)4( :
ّ
ّ =0
كل إجابة أخرى.

2,0

 =2اإلجابة صحيحة )2( :بنى
ّ =0
كل إجابة أخرى.

2,0

إكمال اجلملة بحسب الصورة

يصح خصم عالمات على أخطاء إمالئ ّية.
مالحظة :من امله ّم االنتباه إلى أنّه ال
ّ
14
مفتوح  =3اإلجابة الصحيحة :تحت

3,0

ّ =0
كل إجابة أخرى.

15

مفتوح

 =3اإلجابة الصحيحة :فريد
ّ =0
كل إجابة أخرى.

3,0

16

مفتوح

 =3اإلجابة تشمل :أزهار ،زهرات ،زهور .أو كتابة نوع مح ّدد من
األزهار مثل :ورود ،وردات.

3,0

ّ =0
كل إجابة أخرى.
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و/أو إضافة كلمة "ثالث" لهذه الكلمات.
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ראמ"ה
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دولة إسرائيل
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راما

السلطة القطرية
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دليل اإلجابات لالمتحان  47في اللغة العربية ،الصف الثاني،
الصيغة أ -2011 ،دليل اإلجابات لإلنترنت  -حتديث
رقم
السؤال
17

نوع
السؤال
مفتوح

המזכירות הפדגוגית
السكرتارية التربوية
מחוון למבחן  47בערבית לכיתה ב' ,נוסח א',
התשע"א - 2011 ,מחוון לאינטרנט — שיפור

املهمة اخلامسة :التعبير الكتابي

العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة
المضمون

العالمات
املمكنة

املضمون يفحص معيار المضمون جودة وصف األحداث والشخص ّيات الظاهرة في
الصور المعروضة ،ويق َّيم المضمون بحسب المر ِّك َب ْين التال َي ْين:
أ .عرض األحداث الرئيس ّية (احل ّد األقصى  4عالمات).
ب .تفصيل األحداث (احل ّد األقصى  6عالمات).

قصته وفق تسلسل مختلف للرسومات.
مالحظة :ال
يصح خصم عالمات للتلميذ إذا عرض ّ
ّ

أ .عرض األحداث الرئيس ّية التي تط ّرق إليها التلميذ في كتابته بحيث
تشمل حد ًثا رئيس ًّيا واح ًدا لكلّ صورة.
 =4تظهر في كتابة التلميذ األحداث الرئيس ّية املعروضة في الصور األربع.
مثال:
أ .لعب األوالد بالطائرة الورق ّية.
ب .علقت الطائرة الورق ّية على الشجرة.

4—0

ج .يتعاون األوالد على تخليص الطائرة الورق ّية (أو :صعد أحد
األوالد على كتفي اآلخر لتخليص الطائرة).
دّ .
كل األوالد يلعبون بالطائرة الورق ّية.
 =3تظهر في كتابة التلميذ األحداث الرئيس ّية املعروضة في ثالث صور.
 =2تظهر في كتابة التلميذ األحداث الرئيس ّية املعروضة في صورتني.
 =1تظهر في كتابة التلميذ األحداث الرئيس ّية املعروضة في صورة
واحدة فقط.
أي من األحداث الرئيس ّية املعروضة في
 =0لم تظهر في كتابة التلميذ ّ
الصور األربع.
6,4,2,1,0
ب .تفصيل األحداث.
التفصيل في وصف األحداث الرئيس ّية وإضافة أحداث فرع ّية
للقصة.
وتفاصيل مالئمة
ّ
 =6التفصيل في أربعة مجاالت أو أكثر من المجاالت العشرة المذكورة الح ًقا.
 =4التفصيل في ثالثة مجاالت من المجاالت العشرة المذكورة الح ًقا.
 =2التفصيل في مجالَ ْين من المجاالت العشرة المذكورة الح ًقا.
 =1التفصيل في مجال واحد فقط من المجاالت العشرة المذكورة الح ًقا.
أي من المجاالت
 =0كتابة كالم غير مفهوم و/أو عدم التفصيل في ّ
العشرة المذكورة الح ًقا.
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دليل اإلجابات لالمتحان  47في اللغة العربية ،الصف الثاني،
الصيغة أ -2011 ،دليل اإلجابات لإلنترنت  -حتديث
نوع
السؤال

המזכירות הפדגוגית

املهمة اخلامسة :التعبير الكتابي

العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة
التفصيل قد يظهر في املجاالت التالية:
مجال التفصيل

.1

دور الشخص ّيات
والعالقات بينها.

.2

إعطاء أسماء
للشخص ّيات.
وصف األحاسيس
والمشاعر.
وصف الزمان.

.3
.4
.5
.6
.7

العالمات
املمكنة

نماذج من كتابات التالميذ

"لعب األوالد ولم يقبلوا أن يلعب الولد الصغير
معهم".
"البنت تساعد أخاها على تطيير الطائرة".

"جاء سمير مع األوالد".
"كان في ثالث أوالد سامر وسامي وسعاد".

"حزن الولد الصغير وصار يبكي".
"أصبح خالد وأشرف وسمر سعداء".
"في صباح يوم مشرق".
"في يوم من أ ّيام الربيع".
"لعب األوالد في الملعب."...
وصف املكان.
"ذهب األوالد إلى الحديقة المجاورة لبيتهم".
وصف األشخاص "وقف الصغير واض ًعا يديه في جيوبه".
واألشياء.
"وصارت الطائرة ترقص فوق السنديانة".
"أراد الولد الصغير أن يساعدهم على ّ
فك
وصف دوافع
وسلوك ّيات مستنبطة الطائرة من الشجرة".
للشخص ّيات.
"اشترى وليد طائرة ورق ودعا أصدقاءه للعب
معه في الحديقة".

.8

.9

"اشتروا الطائرة ودفعوا لبائع الدكان ثمنها".

إضافة عناصر
و/أو شخص ّيات
منسجمة مع
األحداث
إضافة مغزى
للقصة أو عبارة
ختامية.

"وفجأة هبت ريح قوية طيرت الطائرة الورقية".

"وهكذا تعلم باسل أنه يجب مشاركة
األصحاب".
"وأخيرا فهموا أن اليد الواحدة ال تصفق".
"قصة األطفال الثالثة والطائرة".
"قصة الولد الوحيد".

 .10إضافة عنوان
للقصة.

مالحظة :ال يمنح تكرار لتفصيل في نفس المجال التلميذ أكثر من عالمة
استحقاق واحدة.
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دليل اإلجابات لالمتحان  47في اللغة العربية ،الصف الثاني،
الصيغة أ -2011 ،دليل اإلجابات لإلنترنت  -حتديث

המזכירות הפדגוגית
السكرتارية التربوية
מחוון למבחן  47בערבית לכיתה ב' ,נוסח א',
התשע"א - 2011 ,מחוון לאינטרנט — שיפור

املهمة اخلامسة :التعبير الكتابي
رقم
السؤال
17

نوع
السؤال

العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

العالمات
املمكنة

المبنى:

*4—0

مفتوح
املبنى

القصة واستخدام الروابط بين
ُيفحص المبنى بحسب تسلسل أحداث
ّ
الجمل.
ومنطقي بين األحداث (مثل :اشتمال القصة
زمني
 =4وجود تسلسل
ّ
ّ
على ثالث مراحل على األقلّ  :بداية ،مشكلة ،حلّ ) ،واستعمال
ألن،
صحيح ومتن ّوع للراوبط بين الجمل (مثل :ث ّم ،عندماَ ،و ،فَـّ ،
لكي ،اً
أول ،وأخي ًرا).
ومنطقي بين األحداث بدون استعمال
زمني
 =2وجود تسلسل
ّ
ّ
الروابط أو استعمال غير صحيح للروابط.
ومنطقي بين األحداث وعدم استعمال
زمني
 =0عدم وجود تسلسل
ّ
ّ
الروابط أو استعمال غير صحيح للروابط.
* ميكن إعطاء عالمات تقع بني العالمات املذكورة في توجيهات الترميز.
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המזכירות הפדגוגית
السكرتارية التربوية
מחוון למבחן  47בערבית לכיתה ב' ,נוסח א',
התשע"א - 2011 ,מחוון לאינטרנט — שיפור

املهمة اخلامسة :التعبير الكتابي
رقم
السؤال
17

نوع
السؤال

العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

العالمات
املمكنة

اللغة:

2—0

مفتوح
اللغة

أ .الثروة اللغو ّية

خاص باللغة املعيار ّية.
لغوي
 =2ثروة لغو ّية غن ّية ومستوى
ّ
ّ

 =1ثروة لغو ّية محدودة وخلط اللغة احملك ّية باللغة املعيار ّية.

 =0ثروة لغو ّية فقيرة وخلط مع اللغة احملك ّية في معظم اجلمل.

ب .النحو والصرف

2—0

 =2مبنى
نحوي سليم :بناء سليم للجملة ،ومالء مة نحو ّية (تراعي
ّ
االعتبارات اللغو ّية من حيث اجلنس ،العدد وما شابه).

 =1بناء سليم للجملة مع عدم مالء مة نحو ّية أو بناء غير سليم
للجملة مع وجود مالء مة نحو ّية.
 =0بناء غير سليم للجملة ،وعدم وجود مالء مة نحو ّية.
ج .عالمات الترقيم

1,0

ّ
األقل إلحدى عالمات
 =1استعمال صحيح م ّرة واحدة على
الترقيم (مثال :النقطة ،عالمة اإلستفهام والنقطتان).
أي من عالمات الترقيم.
 =0عدم استعمال ّ

د .اإلمالء

1,0

 =1عدم وجود أخطاء إمالئية أو وجود بعض األخطاء.
 =0وجود أخطاء إمالئ ّية في معظم اجلمل.
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رقم
السؤال
18

19

20

21أ

21ب

47

نوع السؤال
مغلق
فهم املعنى
اخلفي/
استنتاج

המזכירות הפדגוגית
السكرتارية التربوية
מחוון למבחן  47בערבית לכיתה ב' ,נוסח א',
התשע"א - 2011 ,מחוון לאינטרנט — שיפור

املهمة السادسة  -فهم املقروء في مستوى النص
املنزلي"
"القط
ّ
العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة
 =3اإلجابة الصحيحة:
ّ =0
كل إجابة أخرى.

( )2حيوان يعيش مع اإلنسان.

مغلق
فهم املعنى
الصريح في
النص/حتديد
معلومات
كل إجابة تشير إلى ق ّوة النظر عند ّ
ّ =3
مفتوح
القط و/أو كون الضوء خفي ًفا.
تفسير ،دمج
 "يرى القط جي ًدا عندما يكون الضوء خفي ًفا".وتطبيق أفكار
 "ألنه يرى جي ًدا في الظالم".ومعلومات
 "ألن حاسة النظر عنده قوية". "ألن حاسة البصر عنده قوية". "ألنه يرى في الضوء اخلفيف". "ألنه عيونه ترى جي ًدا في الظالم". "ألن الضوء خفيف". "يستطيع القط الصيد في الليل ألن أقل ضوء". "ألنه يشوف في العتمة".ّ =0
كل إجابة أخرى.
 =3اإلجابة الصحيحة:
ّ =0
كل إجابة أخرى.

مغلق
فهم املعنى
الصريح في
النص/حتديد
معلومات
مغلق
 =3اإلجابة الصحيحة:
فهم املعنى ّ =0
كل إجابة أخرى.
الصريح في
النص/حتديد
معلومات

 =3اإلجابة الصحيحة:
ّ =0
كل إجابة أخرى.

בערבית לכיתה ב' ( — )2נוסח א'
מבחן
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف ال ّثاني  -الصيغة أ

( )1اللعب والتسلية.

3,0

3,0

3,0

( )2طويلة

3,0

( )5صعبة

3,0
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رقم
السؤال
22

نوع السؤال
مفتوح
فهم املعنى
اخلفي/
استنتاج

המזכירות הפדגוגית
السكرتارية التربوية
מחוון למבחן  47בערבית לכיתה ב' ,נוסח א',
התשע"א - 2011 ,מחוון לאינטרנט — שיפור

املهمة السادسة  -فهم املقروء في مستوى النص
املنزلي"
"القط
ّ
العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة
مما يلي:
 =3ذكر صف َتينْ من الصفات املتعلّقة بالصيد ّ
هادئ ،ماهر في الصيد ،سريع ،سريع في القفز (سريع في
قوي النظر
قوي الش ّمّ ،
قوي السمعّ ،
قويّ ،
الهجوم) ،ذكيّ ،
(الرؤية) ،أسنانه حا ّدة ،أو كلّ إجابة تدلّ على صف َتينْ على األقلّ
من الصفات املذكورة أعاله ،سواء كان ذلك بلغة التلميذ أو بلغة
النص.
ّ
اً
مثل:

العالمات
املمكنة
3,1,0

"الصفات هي ق ّوة الشم وق ّوة الرؤية".

"يقترب القط بهدوء على أقدامه ثم يهجم فجأة وميسك بالفأر أو
الثعبان".

 =1ذكر صفة واحدة من الصفات املذكورة أعاله ،أو إجابة واحدة
تدلّ على هذه الصفة.
اً
مثل:
"هادئ وجميل"

23

24

47

مغلق
فهم املعنى
اخلفي/
استنتاج
مغلق
فهم املعنى
اخلفي/
استنتاج

"يقترب القط بهدوء على أقدامه وميشي ببطء ويق ّرب من الفئران".
مالحظة :في املثالَينْ أعاله اجلزء األول صحيح بينما اجلزء
الثاني غير مالئم (املثال األ ّول) أو متك ّرر (املثال الثاني).
ّ =0
كل إجابة أخرى.
ّ
القط ميسك بالفئران.
 =3اإلجابة الصحيحة)2( :
ّ =0
كل إجابة أخرى.
 =3اإلجابة صحيحة )3( :ألنّه جميل وهادئ.
ّ =0
كل إجابة أخرى.
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رقم
السؤال
25

26

27

نوع السؤال

המזכירות הפדגוגית
السكرتارية التربوية
מחוון למבחן  47בערבית לכיתה ב' ,נוסח א',
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املهمة السادسة  -فهم املقروء في مستوى النص
املنزلي"
"القط
ّ
العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

ّ =3
مفتوح
كل إجابة تشمل إحدى اجلمل التالية:
تقييم املضمون
 توجد أنواع مختلفة من القطط املنزل ّية.ووظيفة
ّ
السيامي من أغلى أنواع القطط املنزل ّية.
القط
ّ
ّ
املركبات اللغوية
أو جملة أخرى بلغة التلميذ تفي بهذا املعنى.
والنصية
ّ =0
كل إجابة أخرى.
كل إجابة تشمل إحدى الصفات اإليجاب ّية و/أو الفوائد ّ
مفتوح
ّ =3
للقط/
ّ
تفسير ،دمج
النص.
القطة والتي ذكرت في
ّ
وتطبيق أفكار
أمثلة:
ومعلومات
 "القط يحمينا من الفئران". "ألن القط هادئ /ذكي/قوي/مفيد/جميل". "ألن القط يسليني". "يحب اللعب والتسلية". "ألنه أليف".ّ =0
كل إجابة أخرى.
مغلق
 =3اإلجابة الصحيحة:
املعرفة اللغوية ّ =0
كل إجابة أخرى.

( )2أكلت

3,0

3,0

3,0

28

 =3اإلجابة الصحيحة:

مفتوح
املعرفة اللغوية مالحظة :كلمة غير صحيحة إمالئ ّيًا يحسب خطأ ،ما عدا اغتزال
ألـ التعريف من اإلجابة.
ّ =0
كل إجابة أخرى.
المزارعة

العالمات
املمكنة

3,0

29

مغلق
 =2اإلجابة الصحيحة:
املعرفة اللغوية ّ =0
كل إجابة أخرى.

( )4صادوا

2,0

30

مغلق
 =2اإلجابة الصحيحة:
املعرفة اللغوية ّ =0
كل إجابة أخرى.

( )1املل ّون

2,0
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