
تعليمات عامة للمصّححين

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

في األسئلة املفتوحة )كتابة إجابة(، يجب تقييم اإلجابة بناء على التعليمات املفّصلة في دليل اإلجابات وطباعة الترميز املناسب.   *

إذا كتب التلميذ أكثر مما ُطلب منه، ُتفحص اإلجابات املطلوبة فقط وبحسب ترتيب كتابتها.

في األسئلة املغلقة )متعّددة اخليارات - م.خ.(، جتب اإلشارة إلى رقم اإلجابة التي أشار إليها التلميذ، إذا أشار التلميذ إلى أكثر   *

من إجابة واحدة - جتب طباعة "إجابتان".

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة  التربية

السكرتارية التربوية 

 מבחן 42 בערבית לכיתה ה' )5( — נוסח ב' 1
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

42-ARB-013-5B-SOF-p-net-shipur ,13:10,04/06/13      42-01-05-02-01-02-012-013-05

מחוון למבחן 42 בערבית לכיתה ה', נוסח ב', 
התשע"ג, 2013, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف اخلامس،

الصيغة ب، 2013، حتديث



الفصل األّول: البراكني

رقم 

السؤال

 نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

مفتوح1

فهم املعنى 

اخلفي/استنتاج

اإلجابة تشمل كتابة سبب كثرة الحدائق والبساتين، وهو خصوبة   =2
األرض.

كل إجابة أخرى.  =0

2,0

مفتوح2

فهم املعنى 

الصريح/

حتديد 

معلومات

اإلجابة تشمل كتابة "قبل ألَفْي عام" أو ذكر عند اندفاع موجة   =2
حارقة من الرماد.

كل إجابة أخرى.  =0

2,0

مفتوح3

فهم املعنى 

اخلفي/

استنتاج

اإلجابة تشمل كتابة الكلمات الناقصة بحسب الترتيب التالي:  =3	
•   احليوانات

أحد املزارعني/مزارع/أحد الفلحني/فّلح/أحد سّكان     •   

املدينة/أحد السكان/رجل  

السّكان/سّكان املدينة/املواطنون/مواطنو املدينة/"الباقون"    •  

اإلجابة تشمل كتابة إجابتني صحيحتني من بني البنود أعله، وفي   =2
مكانها الصحيح.

اإلجابة تشمل كتابة إجابة صحيحة واحدة من بني البنود أعله،   =1
وفي مكانها الصحيح.

كل إجابة أخرى.  =0

3—0

مغلق4

فهم املعنى 

الصريح/

حتديد 

معلومات

صخور منصهرة ساخنة.  )4( اإلجابة الصحيحة:   =2
كل إجابة أخرى.  =0

2,0

مفتوح5

فهم املعنى 

الصريح/

حتديد 

معلومات

اإلجابة تشمل كتابة أّن اسم الجزء الذي يربط بين جوف األرض   =2
والفّوهة هو "المدخنة".

كل إجابة أخرى.  =0

2,0

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة  التربية

السكرتارية التربوية 

 מבחן 42 בערבית לכיתה ה' )5( — נוסח ב' 2
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

42-ARB-013-5B-SOF-p-net-shipur ,13:10,04/06/13      42-01-05-02-01-02-012-013-05

מחוון למבחן 42 בערבית לכיתה ה', נוסח ב', 
התשע"ג, 2013, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف اخلامس،

الصيغة ب، 2013، حتديث



الفصل األّول: البراكني

رقم 

السؤال

 نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

مفتوح6

فهم املعنى 

الصريح/

حتديد 

معلومات

اإلجابة تشمل كتابة أمرين أساسين هما:  =2
التعّرف على مراكز حدوث البراكني. أ. 

فهم املبنى الداخلّي جلوف األرض.  ب. 

اإلجابة تشمل كتابة أحد األمرين أعله.  =1
كل إجابة أخرى.  =0

2—0

مغلق7

فهم املعنى 

اخلفي/استنتاج

رغم ذلك.  )3( اإلجابة الصحيحة:   =2
كل إجابة أخرى.  =0

2,0

مغلق8

فهم املعنى 

اخلفي/استنتاج

الكوارث.  )2( اإلجابة الصحيحة:   =2
كل إجابة أخرى.  =0

2,0

مغلق9

تقييم املضمون 

ووظيفة 

املركبات اللغوية 

والنصية

تزويد القارئ بمعلومات مختلفة عن    )2( اإلجابة الصحيحة:   =2
البراكين.     

كل إجابة أخرى.  =0

2,0

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة  التربية

السكرتارية التربوية 

 מבחן 42 בערבית לכיתה ה' )5( — נוסח ב' 3
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

42-ARB-013-5B-SOF-p-net-shipur ,13:10,04/06/13      42-01-05-02-01-02-012-013-05

מחוון למבחן 42 בערבית לכיתה ה', נוסח ב', 
התשע"ג, 2013, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف اخلامس،

الصيغة ب، 2013، حتديث



الفصل األّول: البراكني

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

مفتوح10

املعرفة 

اللغوّية

الدمار. اإلجابة تشمل كتابة:   =3
كل إجابة أخرى.  =0

3,0

مفتوح11

املعرفة 

اللغوّية

اإلجابة تشمل كتابة الفعل الماضي "ثاَر".  =2
كل إجابة أخرى.  =0

2,0

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة  التربية

السكرتارية التربوية 

 מבחן 42 בערבית לכיתה ה' )5( — נוסח ב' 4
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

42-ARB-013-5B-SOF-p-net-shipur ,13:10,04/06/13      42-01-05-02-01-02-012-013-05

מחוון למבחן 42 בערבית לכיתה ה', נוסח ב', 
התשע"ג, 2013, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف اخلامس،

الصيغة ب، 2013، حتديث



الفصل الثاني: ياسمني واحلبل

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

مفتوح12

فهم املعنى 

الصريح/

حتديد 

معلومات

اإلجابة تشمل كتابة أّن األحداث جرت في أحد مواسم األعياد/  =2
أحد األعياد/موسم من مواسم األعياد/في العيد.

كل إجابة أخرى.  =0	
مثال:

"في األعياد".  -

"مواسم األعياد".  -

2,0

مغلق13

فهم املعنى 

الصريح/

حتديد 

معلومات

لكي يقّدموا العروض في المدينة.  )4( اإلجابة الصحيحة:   =2
كل إجابة أخرى.  =0

2,0

مغلق14

تقييم املضمون 

ووظيفة 

املركبات اللغوية 

والنصية

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

3,0

مفتوح15

تفسير، دمج 

وتطبيق أفكار 

ومعلومات

اإلجابة تشمل كتابة فرضّية منطقّية باالعتماد على النّص، ُيحّدد   =2
 من خللها سبب فرح الرجل بالغرفة الخلفية للفندق.

على التلميذ أن يربط في فرضيته بين إمكانّية التدّرب على السير 

على الحبل، وبين موقع الغرفة التي تطّل على الساحة الخلفّية في 

 الفندق.

مثال:

"أّن الرجل يرغب باستخدام الساحة القريبة منها لممارسة   -

السير على احلبل".

اإلجابة تشمل كتابة التدّرب على السير على الحبل أو قرب الغرفة   =1
من الساحة الخلفية للفندق.

كل إجابة أخرى.  =0

2—0

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة  التربية

السكرتارية التربوية 

 מבחן 42 בערבית לכיתה ה' )5( — נוסח ב' 5
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

42-ARB-013-5B-SOF-p-net-shipur ,13:10,04/06/13      42-01-05-02-01-02-012-013-05

מחוון למבחן 42 בערבית לכיתה ה', נוסח ב', 
התשע"ג, 2013, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف اخلامس،

الصيغة ب، 2013، حتديث



الفصل الثاني: ياسمني واحلبل

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

مغلق16

فهم املعنى 

الصريح/

حتديد 

معلومات

أن يعلّمها السير على الحبل.  )3( اإلجابة الصحيحة:   =2
كل إجابة أخرى.  =0

2,0

مغلق17

فهم املعنى 

اخلفي/استنتاج

الوقوف فوق الحبل.  )4( اإلجابة الصحيحة:   =2
كل إجابة أخرى.  =0

2,0

مغلق18

فهم املعنى 

اخلفي/استنتاج

تكرار المحاولة.  )2( اإلجابة الصحيحة:   =2
كل إجابة أخرى.  =0

2,0

مغلق19

فهم املعنى 

اخلفي/استنتاج

أّنه راقبها فأعجبه نجاحها في السير    )3( اإلجابة الصحيحة:   =2
على الحبل.     

كل إجابة أخرى.  =0

2,0

مفتوح20

فهم املعنى 

اخلفي/

استنتاج

اإلجابة تشمل كتابة سقوط الرجل مع أو بدون ذكر الحبل.  =2
أّن الرجل سقط عن احلبل.  -

أّن الرجل سقط.  -

اإلجابة تشمل كتابة فقدان التوازن على الحبل.  =1	
مثال:

"أّن الرجل فقد توازنه".  -  

"أّن الرجل بدأ يترّنح فوق احلبل".  -  

كل إجابة أخرى.  =0

2—0

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة  التربية

السكرتارية التربوية 

 מבחן 42 בערבית לכיתה ה' )5( — נוסח ב' 6
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

42-ARB-013-5B-SOF-p-net-shipur ,13:10,04/06/13      42-01-05-02-01-02-012-013-05

מחוון למבחן 42 בערבית לכיתה ה', נוסח ב', 
התשע"ג, 2013, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف اخلامس،

الصيغة ب، 2013، حتديث



الفصل الثاني: ياسمني واحلبل

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

مفتوح21

تقييم املضمون 

ووظيفة 

املركبات اللغوية 

والنصّية

اإلجابة تشمل كتابة صفة تناسب شخصية ياسمين مع ذكر تعليل   =3
 يناسب هذه الصفة.

أمثلة لصفات وتعليلها:

التعليلالصفة

التصميم/المثابرة/ 

اإلصرار

تكرار محاولتها في السير على احلبل   -

حّتى النجاح.

"أّنها سقطت عّدة مرات عن احلبل ولم   -

تيأس وبقيت حتاول".

إصرارها أن تعيد الرجل إلى عمله   -

حّتى النجاح

إقناعها للرجل بالعودة إلى عمله.المقدرة على اإلقناع  -

"شجعت نفسها وأقنعت معلّمها على   -

أّن أمامهما فرصة للنجاح".

أنها كانت واثقة من أنها تستطيع الثقة بالنفس  -

التحّدث إلى معلّمها والتأثير فيه.

إجابة تشمل كتابة إحدى الحاالت التالية:  =1
ذكر أحد البندين املطلوبني في السؤال: صفة تناسب شخصية  أ. 

ياسمني أو تعليل الصفة.

ذكر صفة تناسب الشخصية مع كتابة تعليل ال يتناسب، في  ب. 

مضمونه، مع الصفة املعطاة لياسمني.

ذكر صفة ال تناسب شخصية ياسمني، مع كتابة تعليل يناسب  ج. 

صفة أخرى تنطبق على شخصية ياسمني، بحسب القصة.

كل إجابة أخرى.  =0

3,1,0

مغلق22

تفسير، دمج 

وتطبيق أفكار 

ومعلومات

أّن التركيز على الهدف، واإلصرار    )1( اإلجابة الصحيحة:   =2
على تحقيقه يؤديان إلى النجاح.     

كل إجابة أخرى.  =0

2,0

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة  التربية

السكرتارية التربوية 

 מבחן 42 בערבית לכיתה ה' )5( — נוסח ב' 7
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

42-ARB-013-5B-SOF-p-net-shipur ,13:10,04/06/13      42-01-05-02-01-02-012-013-05

מחוון למבחן 42 בערבית לכיתה ה', נוסח ב', 
התשע"ג, 2013, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف اخلامس،

الصيغة ب، 2013، حتديث



الفصل الثاني: ياسمني واحلبل

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

مفتوح23

تقييم املضمون 

ووظيفة 

املركبات اللغوية 

والنصّية

اإلجابة تشمل كتابة أحد تصّرفات الرجل بعد وقوعه عن الحبل   =2
 والتي تدل على أنه ييأس بسرعة.

أمثلة:

رفض التحّدث مع أحد.  -

رفض مواصلة التدريبات مع ياسمني.  -

رفض متابعة العرض والظهور أمام اجلمهور.  -

عزلة الرجل.  -

كل إجابة أخرى.  =0

2,0

الفصل الثاني: ياسمني واحلبل

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

مغلق24

املعرفة 

اللغوّية

الكبير.  )2( اإلجابة الصحيحة:   =3
كل إجابة أخرى.  =0

3,0

مفتوح25

املعرفة 

اللغوّية

اإلجابة تشمل كتابة الجملة مع إجراء التغييرين اللزَمين في   =2
الكلمتين: "أصّر" َو "نبرته" على النحو التالي:

الرجال أصّروا على الرفض بنبراتهم الهادئة.  -

أو

الرجال أصّروا/أصّرو على الرفض بنبرتهم الهادئة.  -

اإلجابة تشمل كتابة الجملة مع إجراء تغيير واحد فقط إلحدى   =1
الكلمتين: أصّر أو نبرته.

كل إجابة أخرى.  =0

2—0

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية
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الفصل الثالث: كيف حتافظ على صّحتك؟

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

مفتوح26

فهم املعنى 

الصريح/

حتديد 

معلومات

اإلجابة تشمل كتابة اثنتين من العادات التالية على األقّل:  =3
غسل اليدين قبل الطعام وبعَدُه/غسل اليدين.  -

تقليم األظافر.  -

االستحمام اليومّي.  -

اإلجابة تشمل كتابة إحدى العادات المذكورة أعله.  =0
أو  

كل إجابة أخرى.  

3,0

مفتوح27

فهم املعنى 

اخلفي/استنتاج

اإلجابة تشمل كتابة أحد السببين التاليين أو كليهما مًعا.  =2
تساهم في تقوية مناعة اجلسم ليصمد أمام األمراض/تساهم   -

في تقوية مناعة اجلسم.

تزيد من قدرته على القيام مبجهود أكبر عند الضرورة/تزيد   -

من قدرته على القيام مبجهود.

كل إجابة أخرى.  =0

2,0

مغلق28

فهم املعنى 

اخلفي/استنتاج

كذلك.  )1( اإلجابة الصحيحة:   =3
كل إجابة أخرى.  =0

3,0

مفتوح29

تفسير، دمج 

وتطبيق أفكار 

ومعلومات

اإلجابة تشمل كتابة غرَضْين أو أكثر من األغراض التالية:  =2
قّبعة.  -

نّظارات شمسّية.  -

ماء.  -

مستحَضر خاّص بالوقاية من الشمس.  -

اإلجابة تشمل كتابة واحد من األغراض المذكورة أعله.  =1
كل إجابة أخرى.  =0

2—0

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة  التربية

السكرتارية التربوية 
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الفصل الثالث: كيف حتافظ على صّحتك؟

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

مفتوح30

فهم املعنى 

الصريح/

حتديد 

معلومات

اإلجابة تشمل كتابة أّن ارتداء الملبس ذات األقمشة الخفيفة يقلّل   =3
من كمية العرق. 

كل إجابة أخرى.  =0

3,0

مغلق31

تفسير، دمج 

وتطبيق أفكار 

ومعلومات

دة    العلقة مع الحيوانات المتشرِّ  )2( اإلجابة الصحيحة:   =2
خطرة.     

كل إجابة أخرى.  =0

2,0

الفصل الثالث: كيف حتافظ على صّحتك؟

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

مغلق32

املعرفة 

اللغوّية

ج.ن.ب  )3( اإلجابة الصحيحة:   =1
كل إجابة أخرى.  =0

1,0

مفتوح33

املعرفة 

اللغوّية

اإلجابة تشمل كتابة الفعلين "حافظي" َو "مارسي".  =2
اإلجابة تشتمل على كتابة أحد الفعلين أعله.  =1

كل إجابة أخرى.  =0

2—0

مفتوح34

املعرفة 

اللغوّية

اإلجابة تشمل كتابة الفعل: "تعّرضت".  =1
كل إجابة أخرى.  =0

1,0

مفتوح35

املعرفة 

اللغوّية

اإلجابة تشمل كتابة: "مفعول به".  =1
كل إجابة أخرى.  =0

1,0

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة  التربية

السكرتارية التربوية 
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התשע"ג, 2013, שיפור
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الفصل الرابع: التعبير الكتابي

الهاتف اخللوّي

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

كتابة نّص ال يتعّلق مطلًقا باملوضوع املطلوب في مهّمة التعبير. مفتوح36 	=0	
)علمة 0 ُتعطى في جميع مستويات التقييم: املضمون، املبنى واللغة(.

12—0

املضمون

عرض الرأي

عرض رأي صريح )مؤيد، معارض، محايد(.  	=2
عرض رأي غير صريح )ُمستنتج، ُمستنبط(.  	=1

عرض رأي ال يتعلق باملوضوع املطلوب.  	=0
أو عرض الرأيني مًعا )مؤيد ومعارض( وعدم إبداء رأي محّدد   

وواضح.

2—0

كتابة التعليل

7-10 =  كتابة تعليل موّسع ملئم، أو عّدة تعليلت ملئمة مختصرة 
تتطّرق إلى حسنات وسّيئات الهاتف اخللوي. 

3-6 =   كتابة تعليل ملئم مختصر، أو ذكر عّدة تعليلت ملئمة 
محدودة  تتطّرق إلى حسنات وسّيئات الهاتف اخللوي.

1-2 =   كتابة تعليل واحد ملئم، محدود أو بكلمات مفردة.
0 =       كتابة تعليل ال يتعلّق بالهاتف اخللوي أو عدم كتابة تعليل.

10—0

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية
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وزارة  التربية
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الفصل الرابع: التعبير الكتابي

الهاتف اخللوّي

املضمون - مناذج من كتابات التالميذ

النموذج األول

أنا	ـــــــــــــ	أطلب	منك	يا	معلمتي	أن	تقبلي	لنا	أن	نذهب	على	الرحلة	ويوجد	معنا	هاتف	ألّن	الهاتف	يساعدنا	كثير	ألنه				 	
	أعمال	حادث،	ننقطع	من	البنزين،	تعرضنا	إلى	حادث	فأنا	أطلب	منك	يا	معلمتي	أن	تسمحين	لنا	بإحضار	 إذا	صار	معنا	شيء	مثلاً
	إذا	كان	ولد	مريض،	تعرض	ولد	إلى	انكسار	أرجله	فأنا	أقول	لك	يا	معلمتي	أن	 الهاتف	الخلوي	ألنه	يساعدنا	بكثير	من	أشياء	مثلاً
تقبلي	لنا	بإحضار	الهاتف	الخلوي	ألنه	يساعدنا	بكثير	من	األشياء	فأنا	أطلب	منك	أنا	وصفي	أن	تسمحي	لنا	بهاتف	خلوي	يا	معلمتي	

وأرجو	تلبية	طلبي	يا	معلمتي.

الفوائد	أن	يتكلموا	مع	أهاليهم،	إذا	كان	يوجد	موضوع	مهم.	أو	يصوروا	بعضهم	البعض،	كي	يكون	ذكرى	في	األيام	القادمة،	 	
ويتذكروا	بعضهم.	أو	سماع	الموسيقى	الهادئة.

مينح هذا النّص 12 درجة في املضمون، وذلك لألسباب التالية:

في عرض الرأي، ُينح النّص درجتني؛ ففيه رأي صريح مؤّيد إلحضار الهاتف اخللوّي إلى الرحلة   .1
املدرسّية.

في التعليل، ُينح النّص 10 درجات، ألّن فيه تعليًل موّسًعا ملئًما للرأي يتطّرق إلى كون الهاتف يساعد   .2
التلميذ كثيًرا في الرحلة، ويشرح ذلك عن طريق أمثلة مختلفة من املساعدة، نحو: "الهاتف يساعدنا 

كثيًرا"، "إذا صار معنا شيء مثًل أعمال حادث، ننقطع من البنزين، تعرضنا إلى حادث"، "يساعدنا 

بكثير من أشياء"، "إذا كان ولد مريض، تعرض إلى ولد انكسار رجله"، تلميذ يتكلّمون مع أهاليهم. 

"إذا كان يوجد موضوع مهّم"، "أن يصّوروا بعضهم"، "كي يكون ذكرى في األّيام القادمة".

النموذج الثاني

مرحباًا	أيها	المربية	كيف	حالك؟ 	

أكتب	لك	هذه	الرسالة	من	كل	قلبي	وصدقي	واحترامي	لك.	الموضوع	الذي	يتحدث	عنه	الطلب	صحيح	للهاتف	الخلوي	 	
سيئات	وحسنات،	أنا	أوافق	على	أنه	عدم	إحضار	الهاتف	الخلوي	معهم	في	الرحلت	ألنه	يسبب	سيئات	ومنها:

ال	يدع	الشخص	بأن	يفرح	في	الرحلة. •

ربما	يضيع	الهاتف	في	الرحلة	ويكون	في	الهاتف	هو	صور	خاصة	للعائلة	ويسبب	ضياع	الهاتف	لمشاكل	للعائلة. •

ربما	يمكن	نسيانه	في	مكان	جلسوا	فيه. •

مينح هذا النّص 9 درجات في املضمون، وذلك لألسباب التالية:

في عرض الرأي، ُينح النّص درجَتنْي؛ ففيه رأي صريح معارض إلحضار الهاتف اخللوّي إلى الرحلة   .1
املدرسّية.

في التعليل، ُينح النّص 7 درجات، ألّن فيه تعليلت ملئمة مختصرة للرأي، تتطّرق إلى سّيئات الهاتف   .2
اخللوّي، مثل: "ال يدع الشخص يفرح بالرحلة"، "رمّبا يكن نسيانه في مكان جلسوا فيه"، "يسّبب 

ضياع الهاتف ملشاكل للعائلة"...

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية
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وزارة  التربية
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الفصل الرابع: التعبير الكتابي

الهاتف اخللوّي

املضمون - مناذج من كتابات التالميذ

النموذج الثالث

عند	الذهاب	إلى	رحلة	ال	يجب	إحضار	)الهاتف	المحمول(،	ألّن	العواقب	وخيمة	فإذا	أضعته	أو	وقع	منك	وُكسرة،	فأَنت	 	
َمن	ستتحمل	عواِقبُه	ولذلك	ال	تجلب	إن	كنت	ذاهباًا	في	رحلة.	لقد	حدث	هذا	مع	أخي	عندما	كان	ذاهباًا	إلى	السباحة	فوقع	منه	
وهو	يسبح	في	الماء،	وهذا	كان	بسبب	أنه	كان	نسيه	في	جيبه	وهو	يسبح	فوقع	لألسفل	وتعطل	وأنتم	يا	أصدقائي	ال	تأخذوه	إلى	

ا. أماكن	خطرة	ووداعاً

مينح هذا النّص 8 درجات في املضمون، وذلك لألسباب التالية:

في عرض الرأي، ُينح النّص درجَتنْي؛ ففيه رأي صريح معارض إلحضار الهاتف اخللوّي إلى الرحلة   .1
املدرسّية.

في التعليل، ُينح النّص 6 درجات، ألّن فيه تعليًل واحًدا مختصًرا ملئًما للرأي، يتطّرق إلى إحدى   .2
سلبّيات إحضار الهاتف إلى الرحلة، والتي يؤّكدها عن طريق حادثة جرت مع أخ التلميذ: "ألّن العواقب 

وخيمة فإذا أضعته أو وقع منك وُكسرة، فأنت من ستتحّمل عواقبه، لذلك ال جتلبه إذا كنت ذاهًبا في 

رحلة".

النموذج الرابع

تحية	طيبة	وبعد، 	

حضرة	المعلمة...	المحترمة، 	

ا	نحن	نريد	أن	نتسلى	به.	وألعابه	الجميلة	 أطلب	من	حضرتك	أن	نحضر	الهاتف	الخلوي	ألننا	نريد	التواصل	مع	أهلنا	وأيضاً 	
ا	سيئات	مثل	أن	يتعطل	أو	يضيع	أو...	أو...	أو... ا	هناك	ألعاب	تعليمية	وهناك	أيضاً الممتعة	المسلية	وأيضاً

ولكن	نتمنى	منك	أن	تسمحي	لنا	بأن	نجلب	الهاتف	الخلوي.

مينح هذا النّص 5 درجات في املضمون، وذلك لألسباب التالية:

في عرض الرأي، ُينح النّص درجَتنْي؛ ففيه رأي صريح مؤّيد إلحضار الهاتف اخللوّي إلى الرحلة   .1
املدرسّية.

في التعليل، ُينح النّص 3 درجات، ألّن فيه عّدة تعليلت محدودة ملئمة للرأي: "نريد التواصل مع   .2
أهلنا"، نريد أن نتسلّى به"، "هناك أيًضا ألعاب تعليمّية"...

النموذج اخلامس

حضرة	المربي	برأيي	ال	داعي	إلحضار	الهاتف	الخلوية	إلى	الرحلة	ألنه	ممكن	أن	يضيع	أو	يسرق	لهذا	األفضل	تركه	في	المنزل. 		

يمنح هذا النّص درجتين لعرض رأي صريح معارض، ودرجة واحدة في التعليل، ففيه تعليل واحد 

مالئم محدود: "ممكن أن يضيع أو يسرق"

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة  التربية

السكرتارية التربوية 

 מבחן 42 בערבית לכיתה ה' )5( — נוסח ב' 13
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

42-ARB-013-5B-SOF-p-net-shipur ,13:10,04/06/13      42-01-05-02-01-02-012-013-05

מחוון למבחן 42 בערבית לכיתה ה', נוסח ב', 
התשע"ג, 2013, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف اخلامس،

الصيغة ب، 2013، حتديث



الفصل الرابع: التعبير الكتابي

الهاتف اخللوّي

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

املبنى:مفتوح36

4-5	=  استخدام مبنى مناسب للمهّمة، يتضّمن: 

ترابًطا منطقّيًا بني اجلمل و/أو الفقرات )سببّيًا،   -

زمنّيًا...(.

استخداًما ملئًما للروابط )من حيث العدد والتنّوع(   -

بحسب احلاجة، مثل: ألّن، لذلك، بسبب، ألجل... إلخ.

استخدام مبنى مناسب جزئّيًا فيه حفاظ جزئّي على ترابط   =	3-2
منطقّي بين الجمل و/أو الفقرات.

أو فيه استخدام قليل، أو غير متنّوع للروابط.  

النّص يكاد يخلو من الترابط المنطقّي بين الجمل و/أو    =	1
الفقرات. 

ا. أو يوّظف الروابط بشكل غير صحيح، أو قليل جّدً 	

النّص يفتقد إلى الترابط المنطقّي بين األجزاء، سواء   =	0
من حيث العرض العاّم للموضوع، أو من حيث استعمال 

الروابط.

5—0
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الفصل الرابع: التعبير الكتابي

الهاتف اخللوّي

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

اللغةمفتوح36

داللة األلفاظ  أ. 

استعمال لغة معيارّية )ليست لغة محكّية( تشتمل على ثروة  	=2
لغوّية غنّية ومتنّوعة.

2—0

استعمال لغة معيارّية )ليست لغة محكّية( تشتمل على ثروة  	=1
 لغوّية بسيطة وغير متنّوعة.

 أو 

استعمال لغة معيارّية مع إدخال ألفاظ محكّية.

معظم الكتابة باللغة احملكّية. 	=0

الصرف والنحو  ب. 

بناء جمل سليمة )نحًوا( وكلماتها صحيحة )صرًفا(. )حتى 3  	=2
أخطاء(.

2—0

أخطاء قليلة )حتى 4-6 أخطاء( في التركيب والصرف. 	=1

أخطاء كثيرة في املبنى اللغوّي )أكثر من سّتة أخطاء(. 	=0
مالحظة:	ال يحاسب التلميذ على األخطاء في علمات اإلعراب.

مثال: "حضر املعلمني".

اإلمالء  ج. 

إملء صحيح )يحسب اخلطأ املتكّرر مّرة واحدة فقط. وال  	=2
تخصم علمات على خطأ إملئّي واحد(.

إملء يشمل أخطاء )2-4 أخطاء إملئّية(.    	=1

2—0

إملء يشمل أكثر من أربعة أخطاء إملئّية مختلفة.   	=0
عالمات الترقيم  د. 

استعمال دقيق لعلمات ترقيم مناسبة بحسب ما يقتضيه  	=2
النّص، )علمات ترقيم ملئمة: النقطة، الفاصلة، النقطتان، 

علمة االنفعال/التعّجب، علمة االستفهام، املزدوجان(.

استعمال جزئّي لعلمات ترقيم مناسبة أو استعمال غير  	=1
مناسب لبعضها.

2—0

الكتابة بدون علمات ترقيم. 	=0

מדינת ישראל
משרד החינוך

راما

السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية

دولة إسرائيل

وزارة  التربية

السكرتارية التربوية 

 מבחן 42 בערבית לכיתה ה' )5( — נוסח ב' 15
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך

42-ARB-013-5B-SOF-p-net-shipur ,13:10,04/06/13      42-01-05-02-01-02-012-013-05

מחוון למבחן 42 בערבית לכיתה ה', נוסח ב', 
התשע"ג, 2013, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف اخلامس،

الصيغة ب، 2013، حتديث


