מדינת ישראל

ראמ"ה

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة التربية

راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

המזכירות הפדגוגית
السكرتارية التربوية
מחוון למבחן  47בערבית לכיתה ב' ,נוסח א',
התשע"ב ,2012 ,שיפור

دليل اإلجابات لالمتحان  47في اللغة العربية ،الصف الثاني،
الصيغة أ ،2012 ،حتديث
للمصححين
تعليمات عامة
ّ

* في جميع أسئلة االمتحان ،إذا لم يكتب التلميذ إجابة أو لم ُيشر إلى إجابة ،يجب طباعة "لم يجب".

املفصلة في دليل اإلجابات وطباعة
* في األسئلة املفتوحة (كتابة إجابة) ،يجب تقييم اإلجابة بناء على التعليمات
ّ
الترميز املناسب .إذا كتب التلميذ أكثر مما طُ لب منه ،تُفحص اإلجابات املطلوبة فقط وبحسب ترتيب كتابتها.
* في األسئلة املغلقة (متع ّددة اخليارات  -م.خ ،).يجب اإلشارة إلى رقم اإلجابة التي أشار إليها التلميذ ،إذا
أشار التلميذ إلى أكثر من إجابة واحدة  -يجب طباعة "إجابتان".

47

47-01-02-01-01-02-011-012-05

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

1

47-ARB-012-2A-SOF-p-net-shipur ,13:48,07/06

امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة מיצ"ב

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך ,משרד החינוך

מדינת ישראל

ראמ"ה

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة التربية

راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

המזכירות הפדגוגית
السكرتارية التربوية
מחוון למבחן  47בערבית לכיתה ב' ,נוסח א',
התשע"ב ,2012 ,שיפור

دليل اإلجابات لالمتحان  47في اللغة العربية ،الصف الثاني،
الصيغة أ ،2012 ،حتديث
املهمة األولى :اإلمالء
ّ
رقم
السؤال

نوع
السؤال

1

مفتوح

العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة
صفور نَهيل.
ِمثال:
طار ُع ْ
َ
َ .1ا أْلَ ْرنَب َسريع.
ِ .2ع ْن َد ِ
ظافر ُت ّفاح َكثير.
ضر.
َ .3ز ْو َرق خالي َأ ْخ َ
س ِهالل َعلى َم ْق َعد َكبير.
َ .4جلَ َ
1أ.1

1أ.2

األرنب
سريع

1ب .1عند

1ب .2ظافر
1ب .3ت ّفاح
1ب .4كثير

1ج .1زورق

1ج .2خالي

1ج .3أخضر
1د.1

جلس

1د.3

على

1د.2

1د.4

1د.5

47

العالمات
املمكنة

هالل

مقعد
كبير

لكل كلمة:
 =1كتابة صحيحة لجميع حروف الكلمة
مالحظة :من المهم االنتباه إلى أنه ال يصح
خصم عالمات على خطأ من أحد األنواع
التالية :حذف السن في حرف الصاد وحرف
الضاد وحرف الياء ،إضافة سن لحرف الطاء
وحرف الظاء وحرف السين وحرف الشين،
تبديل حركة قصيرة بحركة قصيرة أخرى.
كذلك ال يحاسب الطالب على تشكيل الكلمة.
من المهم التنويه إلى أنّ ما ُذكر أعاله ال
يعني التغاضي عن تلك األخطاء في عملية
التعليم.
 =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.
مثال:
بدال من
 "س ر ي ع" أو "سر يـ ع" ً"سريع".
ب .استبدال حرف بحرف مشابه شكلاً .
أمثلة:
بدال من "ظاء" أو "ضاد":
 "طاء" ًبدال من "ظافر".
"طافر" ً
بدال من "أخضر".
"أخطر" ً
بدال من "جيم":
 "خاء" ًس".
ل
"ج
من
بدال
س"
ً
"خَ لَ َ
ََ َ
بدال من "ضاد" أو العكس:
 "ظاء" ًبدال من "أخضر".
"أخظر" ً
بدال من "ظافر".
"ضافر" ً
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ّ
رقم
السؤال

نوع
السؤال

العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

العالمات
املمكنة

ج .استبدال حرف بحرف مشابه ً
لفظا.
		 أمثلة:
بدال من "تاء":
 "طاء" ًبدال من "تفاح".
"طفاح" ً
		
بدال من "ظاء":
 "ذال" ًبدال من "ظافر".
"ذافر" ً
		
بدال من "قاف":
 "كاف" ًبدال من "زورق".
"زورك" ً
بدال من "سني":
 "صاد" ًبدال من "سريع".
"صريع" ً
بدال من "ثاء":
 "سني" ًبدال من "كثير".
"كسير" ً
د .تبديل مواقع احلروف.
بدال من "مقعد".
		 مثال" :معقد" ً
هـ .استبدال صائت بصائت آخر ينتج
عنه زيادة أو حذف حرف أو أكثر.
		 أمثلة:
بدال من "عند".
 "عيند" ًبدال من "كثير".
"كثر" ً
و .حذف حرف من حروف الكلمة
األصلية.
مثال:
بدال من " َز ْو َرق".
 " َز ْو َر" ًز .إضافة حرف أو أكثر للكلمة.
		 مثال:
بدال من "كثير".
 "كثي ًرا" ًح .خطأ من نوع آخر.
		 مثال:
بدال من "خالي".
" -غالي" ً
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رقم
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نوع
السؤال

2

مغلق

3

مغلق

4

مغلق

5

مغلق

6

مغلق

47

املهمة الثانية :قراءة كلمات
ّ

العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة
إحاطة الكلمة املالئمة للصورة

 =1اإلجابة صحيحة )2( :أصابع
 =0كل إجابة أخرى.
 =1اإلجابة صحيحة )3( :بركة
 =0كل إجابة أخرى.
 =1اإلجابة صحيحة )4( :متاسيح
 =0كل إجابة أخرى.
إحاطة الكلمات التابعة للمجموعة

 =2إجابة كاملة :تشمل إحاطة الكلمات الثالث التالية:
جدة ،خال
ع ّمةّ ،
 =1إجابة جزئية :تشمل إحاطة كلم َت ْين من الكلمات أعاله.
أو
إحاطة الكلمات الثالث أعاله وكلمة واحدة غير
صحيحة.
أو
إحاطة كلم َت ْين من الكلمات أعاله مع كلمة واحدة
غير صحيحة.
 =0إجابة تشمل إحاطة كلمة واحدة من الكلمات أعاله مع أو بدون
إحاطة كلمات غير صحيحة.
أو
إحاطة كلم َت ْين غير صحيح َت ْين بغض النظر عن عدد الكلمات
الصحيحة التي أحاطها.
 =2إجابة كاملة :تشمل إحاطة الكلمات الثالث التالية:
أصفر ،أسود ،أخضر
 =1إجابة جزئية :تشمل إحاطة كلم َت ْين من الكلمات أعاله.
أو
إحاطة الكلمات الثالث أعاله وكلمة واحدة غير
صحيحة.
أو
إحاطة كلم َت ْين من الكلمات أعاله مع كلمة واحدة
غير صحيحة.
 =0إجابة تشمل إحاطة كلمة واحدة من الكلمات أعاله مع أو بدون
إحاطة كلمات غير صحيحة.
أو
إحاطة كلم َت ْين غير صحيح َت ْين بغض النظر عن عدد الكلمات
الصحيحة التي أحاطها.
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املهمة الثالثة :فهم املقروء في مستوى اجلملة
ّ

العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة
ملء الفراغ من مخزن الكلمات

العالمات
املمكنة

مالحظة :إذا أحاط التلميذ بدائرة الكلمة املالئمة بدلاً من أو إضافة إلى كتابتها في الفراغ حُتسب إجابة صحيحة.
7

مغلق

8

مغلق

9

مغلق

10

مغلق

11

مغلق

 =2اإلجابة الصحيحة:
 =0كل إجابة أخرى.

( )4اشترت

2,0

 =2اإلجابة الصحيحة:
 =0كل إجابة أخرى.

( )3مع

2,0

 =2اإلجابة الصحيحة:
 =0كل إجابة أخرى.

هائجا
()2
ً

2,0

 =2اإلجابة الصحيحة:
 =0كل إجابة أخرى.

( )3لكي

2,0

 =2اإلجابة الصحيحة:
 =0كل إجابة أخرى.

( )1متأخ ًرا

2,0

إكمال اجلملة بحسب الرسمة

اإلمالئية ،و ُتقبل
تتعدى إجابة التلميذ الكلمة الواحدة ،ال ُتحسب األخطاء
مالحظة :يمكن أن
ّ
ّ
إجابات باللغة المحك ّية.
2,0
12أ
مفتوح  =2اإلجابة الصحيحة :تشمل كتابة إحدى اإلجابات التالية:
انقطع ،وقع ،متزّق.
 =0كل إجابة أخرى.
2,0
12ب
مفتوح  =2اإلجابة الصحيحة :تشمل كتابة اإلجابات التالية:
األرض ،العشب ،أرض احلديقة.
أو كل إجابة تفي بهذا المعنى.
 =0كل إجابة أخرى.
2,0
13أ
مفتوح  =2اإلجابة الصحيحة :تشمل كتابة إحدى اإلجابات التالية:

13ب

47

مفتوح

الكلب ،كلب ُه ،من ُه ،الكلب من ُه ،كلب ُه من ُه.

 =0كل إجابة أخرى.

 =2اإلجابة الصحيحة :تشمل كتابة إحدى اإلجابات التالية:
يسترجعها ،يعيدها ،يستعيدها ،يحضرها،
يمسكها ،يمسكه ،يأخذها ،يأخذ الطابة		 ،
يلعب ،يالعبه.
 =0كل إجابة أخرى.
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رقم
السؤال
14

نوع
السؤال
مفتوح

الكتابي
املهمة الرابعة :التعبير
ّ
ّ
العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

المضمون
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).

العالمات
املمكنة

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:
أ .وجود الكلب حتت املطر/في البرد.

4—0

ب .لقاء الولد مع الكلب.

ج .إحضار الكلب إلى البيت/إلى أ ّمه.

د .توفير الرعاية للكلب كالطعام والتدفئة.
 =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.

ب .تفصيل األحداث.
التفصيل في وصف األحداث الرئيس ّية وإضافة أحداث فرع ّية
للقصة.
وتفاصيل مالئمة
ّ
 =6التفصيل في خمسة مجاالت أو أكثر من المجاالت العشرة المذكورة
الح ًقا.
 =4التفصيل في أربعة مجاالت من المجاالت العشرة المذكورة الح ًقا.
 =2التفصيل في ثالثة مجاالت من المجاالت العشرة المذكورة الح ًقا.
 =1التفصيل في مجالَ ْين من المجاالت العشرة المذكورة الح ًقا.
 =0كتابة كالم غير مفهوم و/أو التفصيل في مجال واحد فقط أو عدم
أي من المجاالت العشرة المذكورة الح ًقا.
التفصيل في ّ

47
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מחוון למבחן  47בערבית לכיתה ב' ,נוסח א',
התשע"ב ,2012 ,שיפור

دليل اإلجابات لالمتحان  47في اللغة العربية ،الصف الثاني،
الصيغة أ ،2012 ،حتديث
رقم
السؤال
14

الكتابي
املهمة الرابعة :التعبير
ّ
ّ
العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

نوع
السؤال
مفتوح التفصيل قد يظهر في املجاالت التالية:
مضمون

مجال التفصيل

.1
.2
.3

وصف األحاسيس
والمشاعر.
ذكر و/أو وصف
الزمان.
ذكر و/أو وصف
المكان.
وصف األشخاص
واألشياء.

.4
.5
.6

.7

.8

.9

نماذج من كتابات التالميذ

"فتحت األم الباب إلبنها".

دور الشخص ّيات
والعالقات بينها.

إعطاء أسماء
للشخص ّيات.

العالمات
املمكنة

"وأخذ الكلب إلى البيت أل ّمه".

"تفاجأت مريم عندما رأت الكلب".
"كان كلب اسمه بوبي".

"فرح الكلب".
"كان الكلب ينزل عليه المطر وهو حزين كثير".
"كان يوم ممطر".
"لعب الكلب في الشارع".
"بغطاء صوف دافئ".

"عظمة صغيرة في الصحن".

"وهو طفل صغير يحب الحيوانات".
"وهكذا أمجد وكلبه رجعوا لبعض".

ذكر دوافع
وسلوك ّيات مستنبطة "وافقت وقالت :حسنًا سنربي هذا الكلب في بيتنا".
للشخص ّيات.
"أراد أن يساعد الكلب".
إضافة عناصر و" /وحكى الولد ألخته كيف وجد الكلب".
أو شخص ّيات غير
"وصلت السيارة بسرعة فركب بها ومعه الكلب".
ظاهرة في الصور
" ...ه ّبت عاصفة قوية".
منسجمة مع
األحداث.
إضافة مغزى
"وهكذا نتعلم من باسل الرفق بالحيوان".
للقصة أو عبارة
"وعاش الكلب مع عائلة سامي حتى أخر
ختامية.

العمر".

 .10إضافة عنوان
للقصة.

"الكلب الضائع".

"الكلب بوبو وعمار".

مالحظة :ال ُيمنح تكرار لتفصيل في نفس المجال أكثر من عالمة
استحقاق واحدة.
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السكرتارية التربوية
מחוון למבחן  47בערבית לכיתה ב' ,נוסח א',
התשע"ב ,2012 ,שיפור

دليل اإلجابات لالمتحان  47في اللغة العربية ،الصف الثاني،
الصيغة أ ،2012 ،حتديث
رقم
السؤال
14

نوع
السؤال

الكتابي
املهمة الرابعة :التعبير
ّ
ّ

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 ،أولاً  ،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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מחוון למבחן  47בערבית לכיתה ב' ,נוסח א',
התשע"ב ,2012 ,שיפור

دليل اإلجابات لالمتحان  47في اللغة العربية ،الصف الثاني،
الصيغة أ ،2012 ،حتديث
الكتابي
املهمة الرابعة :التعبير
ّ
ّ
رقم
السؤال
14

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

نحوي سليم :بناء سليم للجملة ،ومالء مة نحو ّية (تراعي
 =2مبنى
ّ
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 (مثلاً  :النقطة ،عالمة االستفهام والنقطتان).

أي من عالمات الترقيم.
 =0عدم استعمال ّ
د .اإلمالء

1,0

 =1عدم وجود أخطاء إمالئية /وجود حتى أربعة أخطاء إمالئية
لكلمات غير متك ّررة (إذا أخطأ التلميذ في كتابة كلمة ما ع ّدة
م ّرات ُيحسب خطأ واح ًدا).
 =0وجود خمسة أخطاء إمالئ ّية أو أكثر.
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رقم
السؤال

نوع السؤال

15

مفتوح

ُبعد الفهم

فهم املعنى
الصريح في
النص/حتديد
معلومات

16

النص
املهمة اخلامسة  -فهم املقروء في مستوى
ّ
ّ
"الباندا"

العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

أن الباندا يعيش في الصين.
 =2كل إجابة فيها ذكر إلى ّ

العالمات
املمكنة
2—0

 -يعيش الباندا في غابات الصني/في الصني.

 =1كل إجابة فيها ذكر للغابات دون ذكر الصني.
 -يعيش الباندا في الغابات.

 =0كل إجابة أخرى.
مفتوح
أن االختالف بين لون رأس الباندا
 =3كل إجابة فيها إشارة إلى ّ
ولون المنطقة حول العينين ُيذ ّكر بشكل النظّ ارات و/أو اإلشارة
فهم املعنى
إلى أن المنطقة حول العينين سوداء.
اخلفي/استنتاج
ألن رأسه أبيض ،وحول العي َنينْ أسود.
ّ -

3,0

 ألوان رأسه تشبه شكل ّالنظارات.
" -ألَ ّن حول عينيه أسود"

 =0كل إجابة أخرى.
مثال:

17

مغلق

18

مغلق

47

فهم املعنى
الصريح في
النص/حتديد
معلومات
فهم املعنى
اخلفي/استنتاج

"ألن عي َن ْيه لونها أسود".
ّ
 =2اإلجابة الصحيحة )1( :اخليزران.
 =0كل إجابة أخرى.

 =3اإلجابة الصحيحة )3( :القوارض.
 =0كل إجابة أخرى.

47-01-02-01-01-02-011-012-05

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

10

2,0

3,0

47-ARB-012-2A-SOF-p-net-shipur ,13:48,07/06

امتحان مقاييس النجاعة والنماء في املدرسة מיצ"ב

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה — הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך ,משרד החינוך

מדינת ישראל

ראמ"ה

הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

משרד החינוך
دولة إسرائيل
وزارة التربية

راما

السلطة القطرية
للقياس والتقييم في التربية

המזכירות הפדגוגית
السكرتارية التربوية
מחוון למבחן  47בערבית לכיתה ב' ,נוסח א',
התשע"ב ,2012 ,שיפור

دليل اإلجابات لالمتحان  47في اللغة العربية ،الصف الثاني،
الصيغة أ ،2012 ،حتديث

النص
املهمة اخلامسة  -فهم املقروء في مستوى
ّ
ّ
"الباندا"
رقم
السؤال

نوع السؤال

19أ

مفتوح

19ب

20

ُبعد الفهم

تفسير ،دمج
وتطبيق أفكار
ومعلومات

مفتوح

تفسير ،دمج
وتطبيق أفكار
ومعلومات

22

/زهري اللون.
زهري
 =2اإلجابة الصحيحة:
ّ
ّ
 =0كل إجابة أخرى.
 =2اإلجابة الصحيحة :أعمى/ال يرى/ال يستطيع أن يرى.
 =0كل إجابة أخرى.

مغلق
 =3اإلجابة الصحيحة )4( :األ ّم تر ّبي الباندا الصغير واألب ال 		
ير ّب ِيه.
تفسير ،دمج
وتطبيق أفكار  =0كل إجابة أخرى.
ومعلومات

21

العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

مغلق

فهم املعنى
الصريح في
النص/حتديد
معلومات

ألن فروته دافئة.
 =3اإلجابة الصحيحة)2( :
ّ
 =0كل إجابة أخرى.

 =3كل إجابة ّ
مفتوح
أن الباندا األ ّم تعتني بابنها ،سواء كان ذلك
تدل على ّ
النص أو بلغة التلميذ ،مثل:
من
ّ
تقييم املضمون
ّ
املركبات
ووظيفة
ّ
يظل متعلّ ًقا بأ ّمه.
اللغوية والنصية

العالمات
املمكنة
2,0

2,0

3,0

3,0

3,0

 تهت ّم الباندا األ ّم باملولود الصغير ،ترضعه من حليبها،وحتتضنه وتلعب معه كلّ الوقت.

 تهت ّم الباندا األ ّم باملولود الصغير. -ترضعه من حليبها.

 حتتضنه وتلعب معه ّكل الوقت.
 -ألنّها حتميه من اخلطر.

 =0كل إجابة أخرى.
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النص
املهمة اخلامسة  -فهم املقروء في مستوى
ّ
ّ
"الباندا"
رقم
السؤال

نوع السؤال

23

مغلق

ُبعد الفهم

فهم املعنى
الصريح في
النص/حتديد
معلومات

24

العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة
 =2اإلجابة الصحيحة )3( :ألنّه حيوان محبوب.
 =0كل إجابة أخرى.

مفتوح
 =3كل إجابة حتوي عنصرين:
األول هو ذكر الغذاء الرئيسي/اخليزران،
فهم املعنى
والثاني هو ذكر قلّة الغذاء/صعوبة توفير الغذاء.
اخلفي/استنتاج
وقد تكون اإلجابة في إحدى اإلمكاني َتينْ التالي َتينْ :
أ .ذكر صعوبة توفير غذائه الرئيسي.
مثال:

العالمات
املمكنة
2,0

3,1,0

الرئيسي أمر صعب.
	ألن توفير غذائه
ّ
ّ
ب .ذكر لقلّة نبات اخليزران في الطبيعة.

		

مثال:

كاف في الطبيعة.
	ألن نبات اخليزران غير موجود
بشكل ٍ
ٍ
ّ
 =1كل إجابة فيها ذكر للخيزران/للغذاء الرئيسي (دون ذكر قلّة
وجوده في الطبيعة).
مثال:

	ألن الباندا يحب أن يأكل اخليزران فقط.
ّ
 -بسبب الغذاء الرئيسي.

25

مغلق
تفسير ،دمج
وتطبيق أفكار
ومعلومات

47

 =0كل إجابة أخرى.

دب الباندا.
 =3اإلجابة الصحيحة )4( :أن مننع اصطياد ّ
 =0كل إجابة أخرى.
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النص
املهمة اخلامسة  -فهم املقروء في مستوى
ّ
ّ
"الباندا"
رقم
السؤال
26أ
26ب
27

نوع السؤال

العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

مغلق
 =1اإلجابة الصحيحة )2( :ملعب.
املعرفة اللغوية  =0كل إجابة أخرى.

العالمات
املمكنة
1,0

مغلق
 =1اإلجابة الصحيحة )3( :علاّ قة.
املعرفة اللغوية  =0كل إجابة أخرى.

1,0

مغلق
 =2اإلجابة تشمل اإلشارة إلى اإلجابتين الصحيحتين في كال
البندين (أ) و (ب) على النحو التالي:
املعرفة اللغوية
أ( 3 .هذا).

2,0

ب( 1 .هذه).

 =0اإلجابة تشمل اإلشارة إلى إجابة صحيحة واحدة من بني البندين
(أ) َو (ب) على النحو المذكور أعاله ،أو اإلشارة إلى إجابتني
غير صحيحتني في كال البندين.

28أ

مغلق
 =2اإلجابة الصحيحة )1( :ملاذا.
املعرفة اللغوية  =0كل إجابة أخرى.

2,0

28ب

مغلق
 =2اإلجابة الصحيحة )4( :أين.
املعرفة اللغوية  =0كل إجابة أخرى.
مغلق
 =1اإلجابة الصحيحة )2( :أكلت.
املعرفة اللغوية  =0كل إجابة أخرى.
مغلق
 =1اإلجابة الصحيحة )3( :زرعوا.
املعرفة اللغوية  =0كل إجابة أخرى.

2,0

29أ
29ب

47

47-01-02-01-01-02-011-012-05

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

13

1,0
1,0
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