
تعليمات عامة للمصّححين

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

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 )متعددة اإلجابات - م.إ.( يجب اإلشارة إلى رقم اإلجابة التي أّشر عليها التلميذ، إذا أّشر التلميذ على أكثر   *

من إجابة واحدة - يجب طباعة "إجابتان".
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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-011-5B-SOF-p-net ,12:11,30/05/11      42-01-05-02-01-02-010-011-05

מחוון למבחן 42 בערבית לכיתה ה', נוסח ב', 
התשע"א, 2011, מחוון לאינטרנט, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف اخلامس،

الصيغة ب، 2011، دليل اإلجابات لإلنترنت، حتديث

الفصل األول: الرجل واحلصان

رقم 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحةنوع السؤال

املمكنة

مفتوح1

فهم املعنى 

الصريح 

في النص/ 

حتديد 

معلومات

اإلجابة تشمل ذكر سبَبْين أو أكثر من األسباب الخمسة التي   =2
جعلت الحصان يعيش في البراري سعيًدا:

يرعى العشب األخضر فيشبع/ يرعى العشب األخضر.  -

يشرب املاء العذب فيرتوي/ يشرب املاء العذب.  -

ا. إّنه كان حّرً  -

يعدو مفتخًرا بسرعته.  -

ا بصوته. يصهل مزهّوً  -

اإلجابة تشمل ذكر سبب واحد من األسباب المذكورة أعاله.   =1
كّل إجابة أخرى.  =0

2—0

مفتوح2

فهم املعنى 

الصريح 

في النص/ 

حتديد 

معلومات

اإلجابة تشمل ذكر نتيجة انحباس المطر، مثل:  =2
صارت األرض جرداء.  -

جّفت األرض/ جفاف األرض.  -

ألّن العشب يبس.  -

اإلجابة تشمل ذكر أّنه في إحدى السنوات انحبس المطر.  =1
كّل إجابة أخرى.  =0

2—0

مغلق3

فهم املعنى 

اخلفي/

استنتاج

ال نبات فيها  )4( اإلجابة الصحيحة:   =3
كّل إجابة أخرى.  =0

3 ,0

مغلق4

فهم املعنى 

اخلفي/

استنتاج

وعد الحصان بأن ُيحِسن معاملته،   )2( اإلجابة الصحيحة:   =3 
ولكّنه أخّل بوعدِه.     

كّل إجابة أخرى.  =0

3 ,0
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מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
  הרשות הארצית 

המזכירות הפדגוגיתלמדידה והערכה בחינוך
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מחוון למבחן 42 בערבית לכיתה ה', נוסח ב', 
התשע"א, 2011, מחוון לאינטרנט, שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف اخلامس،

الصيغة ب، 2011، دليل اإلجابات لإلنترنت، حتديث

الفصل األول: الرجل واحلصان

رقم 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحةنوع السؤال

املمكنة

مفتوح5

تقييم املضمون 

ووظيفة 

املرّكبات اللغوية 

والنصية

اإلجابة تشمل ذكر طريقَتْين من الطرق التي لجأ إليها الحصان   =2
ليعّبر عن تصميمه على استعادة حّرّيته:

الصهيل املستمّر: بدأ يصهل في الليل صهياًل متواصاًل.  -
حرمان سّيده من النوم: حرم سّيده النوم.  -

االمتناع عن تناول الطعام: امتنع عن تناول الطعام عّدة أيام.  -
إجابة تشمل ذكر إحدى الطرق المذكورة أعاله، التي لجأ إليها   =1

الحصان ليعّبر عن تصميمه على استعادة حّرّيته.

كّل إجابة أخرى.  =0
"لكنه وجد الباب مخلوًعا واإلسطبل خالًيا."

2—0

مفتوح6

فهم املعنى 

اخلفي/

استنتاج

اإلجابة تشمل طرح تخمينات اعتماًدا على النّص. مثال:  =2
"هربا مع احلصان."  -

"أّن احلمار والثور واحلصان تساعدوا بأن يخلعوا الباب   -

ليهربوا من عند الرجل."

كّل إجابة أخرى.  =0

2 ,0

مغلق7

تفسير، دمج 

وتطبيق 

أفكار 

ومعلومات

أّن الحّرّية أهّم من كل شيء.  )2( اإلجابة الصحيحة:   =4
كّل إجابة أخرى.  =0

4 ,0
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 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف اخلامس،

الصيغة ب، 2011، دليل اإلجابات لإلنترنت، حتديث

الفصل األول: الرجل واحلصان

رقم 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحةنوع السؤال

املمكنة

مفتوح8

تفسير، دمج 

وتطبيق 

أفكار 

ومعلومات

اإلجابة تشمل ذكر جملَتْين من الجمل التالية:  =2
شعر أّنه فقد حّرّيته.  -

إزداد إحساسه هذا.  -

إحتّج احلصان أمام صاحبه على هذا العمل املرهق/ إحتّج   -

احلصان. 

ضاق ذرًعا/تضايق.  -

وقال له: لم تذكر لي يوم اّتفقنا أّنني سوف أعمل وأعاقب إن   -

لم أعمل/وقال له/حتّدث مع صاحبه/أّن احلصان يتكلّم/سأل 

احلصان.

اإلجابة تشمل ذكر جملة واحدة من الجمل المذكورة أعاله.  =1
كّل إجابة أخرى.   =0

2—0

مغلق9

املعرفة اللغوية

مفعول به  )2( اإلجابة الصحيحة:   =2
كّل إجابة أخرى.  =0

2 ,0

مفتوح10أ

املعرفة اللغوية

اإلجابة تشمل ذكر الفعل: صّممت  =1
كّل إجابة أخرى.  =0

1 ,0

مفتوح10ب

املعرفة اللغوية

اإلجابة تشمل ذكر كلمة: حّرّيتها  =1
كّل إجابة أخرى.  =0

1 ,0

مفتوح10ج

املعرفة اللغوية

اإلجابة تشمل ذكر الجملة: كلّفها  =1
كّل إجابة أخرى.  =0

1 ,0
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מחוון למבחן 42 בערבית לכיתה ה', נוסח ב', 
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 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف اخلامس،

الصيغة ب، 2011، دليل اإلجابات لإلنترنت، حتديث

الفصل الثاني: النوم

رقم 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحةنوع السؤال

املمكنة

مفتوح11

فهم املعنى 

الصريح 

في النص/ 

حتديد 

معلومات

اإلجابة تشمل ذكر ما يلي:  =3
النوم/أن ينام 8 ساعات يومّيًا.   -

الطعام/األكل.   -

الشراب/املاء.  -

اإلجابة تشمل ذكر حاجَتْين من الحاجات الثالث المذكورة أعاله.  =2
اإلجابة تشمل ذكر حاجة جسدّية واحدة من الحاجات الثالث   =1

المذكورة أعاله.

كّل إجابة أخرى.  =0

3—0

مفتوح12أ

فهم املعنى 

الصريح 

في النص/ 

حتديد 

معلومات

اإلجابة تشمل كتابة: خمس سنوات.   =1
كّل إجابة أخرى.  =0

1 ,0

مفتوح12ب

فهم املعنى 

الصريح 

في النص/ 

حتديد 

معلومات

اإلجابة تشمل كتابة: حوالي 8 ساعات.  =1
كّل إجابة أخرى.  =0

1 ,0
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 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف اخلامس،

الصيغة ب، 2011، دليل اإلجابات لإلنترنت، حتديث

الفصل الثاني: النوم

رقم 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحةنوع السؤال

املمكنة

مفتوح13

فهم املعنى 

الصريح 

في النص/ 

حتديد 

معلومات

اإلجابة تشمل ذكر فائدَتْين مّما يلي:  =2
تعطي املّخ والعضالت فرصة للراحة و/أو التعافي من تعب   -

يوم طويل وشاّق.

يساعد على النمّو.  -

يحافظ على الذاكرة و/أو يقّويها.   -

إذا أجاب التلميذ بجملة فيجب أن تشتمل على الفعل تعطي أو ما هو 

في معناه، وتقبل اإلجابة بكلمة مفردة: الراحة و/أو التعافي في ذكر 

الفائدة األولى المذكورة أعاله.

اإلجابة تشمل ذكر فائدة واحدة من الفوائد المذكورة أعاله.  =1
كّل إجابة أخرى.  =0

2—0

مفتوح14

تفسير، دمج 

وتطبيق أفكار 

ومعلومات

اإلجابة تذكر أّن النوم الكافي عند العامل يجعله يعمل بكفاءة   =2
وحيوّية و/أو نشاط.

تفيده في العمل بنشاط وحيوية طوال الليل/النهار.  -

كّل إجابة أخرى.  =0

2 ,0

مغلق15

فهم املعنى 

اخلفي/

استنتاج

الراحة  )3( اإلجابة الصحيحة:   =3
كّل إجابة أخرى.  =0

3 ,0

مغلق16

فهم املعنى 

اخلفي/

استنتاج

الحرمان من النوم طوال الليل.  )3( اإلجابة الصحيحة:   =3
كّل إجابة أخرى.  =0

3 ,0
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  הרשות הארצית 
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 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف اخلامس،

الصيغة ب، 2011، دليل اإلجابات لإلنترنت، حتديث

الفصل الثاني: النوم

رقم 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحةنوع السؤال

املمكنة

مفتوح17

فهم املعنى 

الصريح 

في النص/ 

حتديد 

معلومات

اإلجابة تتضمن تحديد طرفي االستنتاج الذي توّصل إليه العلماء   =2
من التجربة التي أجَرْوها، وهما: 

السلوك: الذهاب إلى النوم بعد التدريب مباشرة.   -  

النتيجة التي يؤّدي إليها هذا السلوك: تعزيز اكتساب الخبرات   -   
والمعلومات، أو تثبيت المعلومات في الذاكرة.   

كّل إجابة تتضّمن تحديد السلوك فقط، وكّل إجابة تتضّمن نتيجة   =1
هذا السلوك فقط.

"الذهاب إلى النوم بعد التدريب مباشرة."

"التجربة ُتكسب اخلبرات وتثّبتها."

كّل إجابة أخرى.  =0

2—0

مغلق18

تقييم املضمون 

ووظيفة 

املرّكبات اللغوية 

والنصية

التأكيد على أّن النوم حاجة جسدّية    )3( اإلجابة الصحيحة:   =3
هاّمة لها فوائد كثيرة.     

كّل إجابة أخرى.  =0

3 ,0

مغلق19

املعرفة اللغوية

ن. ت. ج  )4( اإلجابة الصحيحة:   =2
كّل إجابة أخرى.  =0

2 ,0

مفتوح20

املعرفة اللغوية

اإلجابة تشمل إضافة كلمة أخرى مشتّقة من الجذر ر.س.ل.  =1
مثال: مراسل، رسول، يراسل، مرسل، مراسلة.  

كّل إجابة أخرى.  =0

1 ,0

مغلق21

املعرفة اللغوية

نعت  )2( اإلجابة الصحيحة:   =2
كّل إجابة أخرى.  =0

2 ,0
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 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف اخلامس،

الصيغة ب، 2011، دليل اإلجابات لإلنترنت، حتديث

الفصل الثالث: كيف نطيل عمر باقات الزهور؟

رقم 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحةنوع السؤال

املمكنة

مفتوح22

فهم املعنى 

الصريح 

في النص/ 

حتديد 

معلومات

اإلجابة تشمل ذكر أحد أسباب رفض علماء النباتات للوصفات   =2
التي يتناقلها الناس، وهي:

ألّن بعض الوصفات خاطئ.  -

ألّن بعض الوصفات غير كامل.  -

ألّن الوصفات غير مثبتة علمّيًا.  -

كّل إجابة أخرى.  =0

2,0

مفتوح23

فهم املعنى 

الصريح 

في النص/ 

حتديد 

معلومات

اإلجابة تشمل ذكر صفَتْين من الصفات التالية:  =2
متألّقة اللون.  -

غير ذابلة.  -

غير متفّتحة بالكامل/غير متفّتحة.  -

منظرها يدّل على حيّويتها.  -

اإلجابة تشمل ذكر صفة واحدة من الصفات المذكورة أعاله.  =1
كّل إجابة أخرى.  =0

نسخ مضمون البند )أ( كاماًل وحرفّيًا يعتبر إجابة خاطئة.

2—0

مغلق24

فهم املعنى 

اخلفي/

استنتاج

يجب  )3( اإلجابة الصحيحة:   =2
كّل إجابة أخرى.  =0

2 ,0

مفتوح25

تفسير، دمج 

وتطبيق أفكار 

ومعلومات

اإلجابة تشمل ذكر األمَرْين اللَذْين أّديا إلى تلّوث الماء:  =2
بقاء األوراق على أسفل الساق.  -

إهتراء األوراق في املاء.  -

اإلجابة تشمل ذكر أحد األمَرْين المذكوَرْين أعاله.  =1
"ألن األوراق في آخر الزهرة تلّوث املاء."

"بسبب اهتراء األوراق."

كّل إجابة أخرى.  =0

2—0
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 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف اخلامس،

الصيغة ب، 2011، دليل اإلجابات لإلنترنت، حتديث

الفصل الثالث: كيف نطيل عمر باقات الزهور؟

رقم 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحةنوع السؤال

املمكنة

مفتوح26

فهم املعنى 

اخلفي/

استنتاج

اإلجابة تذكر أّن غلي الماء وتبريده قبل وضعه في اإلناء يسّهل على   =2
الزهور عملّية امتصاصه، أو أّن المياه المغلّية قابلة لالمتصاص 

بسهولة. 

كّل إجابة أخرى.  =0

2 ,0

مغلق27

فهم املعنى 

اخلفي/

استنتاج

ينتقل الذبول إلى الزهور األخرى في    )2( اإلجابة الصحيحة:   =2
الباقة.     

كّل إجابة أخرى.  =0

2 ,0

مغلق28

فهم املعنى 

اخلفي/

استنتاج

أّنها تتأّثر بسرعة وبشّدة.  )2( اإلجابة الصحيحة:   =2
كّل إجابة أخرى.  =0

2 ,0

مفتوح29

تقييم املضمون 

ووظيفة 

املرّكبات اللغوية 

والنصية

اإلجابة تشمل كتابة الجملة "تجّنب الوصفات التقليدّية".   =3
اإلجابة تشمل كتابة اجلملة "استعمل املستحضرات العلمّية حلفظ   =1

الزهور".

كّل إجابة أخرى.  =0

3 ,1 ,0

مفتوح30

تقييم املضمون 

ووظيفة 

املرّكبات اللغوية 

والنصية

اإلجابة تفيد بأّن من يقرأ اإلرشادات الواردة في النّص، يستطيع   =3
 أن يطيل عمر باقات الزهور التي يتعامل معها.

أمثلة:

"ُيطيل عمر باقات الزهر التي تدخل بيته، أو التي يشتريها في   
المستقبل."

"يستطيع أن يعمل بائًعا في دّكان للزهور."  
"أن يحافظ على الزهور وال يقتلها."   

كّل إجابة أخرى.  =0

3 ,0

مغلق31

املعرفة اللغوية

أّدى  )2( اإلجابة الصحيحة:   =3
كّل إجابة أخرى.  =0

3 ,0

مفتوح32

املعرفة اللغوية

اإلجابة تشمل كتابة كلمة: إرشاد   =2
كّل إجابة أخرى.  =0

2 ,0
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 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف اخلامس،

الصيغة ب، 2011، دليل اإلجابات لإلنترنت، حتديث

الفصل الرابع: التعبير الكتابي

جولة في أحضان الطبيعة

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

0—12*املضمون: مفتوحاملوضوع

9-12= وصف مفّصل لكّل أو جلزء من العناصر التالية:
مكان اجلولة: وصف مفّصل ملكان جغرافّي محّدد أو   -

وصف ملكان عاّم )حديقة، وادي، جبل( مع/أو بدون ذكر 

اسم محّدد لهذا املكان.

املناظر الطبيعّية: وصف مفّصل ملنظر معّي و/أو لبعض   -

العناصر من الطبيعة، مثل الشمس، العصافير، الزهور 

وما شابه ذلك.

كيفّية قضاء الوقت: وصف مفّصل لفعالّيات مثل   -

مسارات، سباحة، مباريات، زيارة أماكن.

الشعور واإلنطباع: وصف مفّصل للشعور واإلنطباع   -

جتاه مكان اجلولة و/أو جتاه الفعالّيات التي قام بها 

خالل اجلولة، مثل اندهاش، فرح، حزن، فكاهة، تعبير عن 

املتعة وما شابه ذلك.

وصف مختصر/جزئّي لكّل أو جلزء من العناصر التالية:  =8-4
مكان اجلولة: ذكر مكان جغرافّي محّدد أو ذكر ملكان عاّم   -

)حديقة، وادي، جبل( مع أو بدون ذكر اسم محّدد لهذا املكان.

املناظر الطبيعّية: ذكر منظر معّي و/أو بعض العناصر من   -

الطبيعة، مثل الشمس، العصافير، الزهور وما شابه ذلك.

كيفّية قضاء الوقت: ذكر فعالّيات مثل مسارات، سباحة،   -

مباريات، زيارة أماكن.

الشعور واإلنطباع: ذكر الشعور واإلنطباع جتاه مكان   -

اجلولة و/أو الفعاليات التي قام بها خالل اجلولة، مثل 

اندهاش، فرح، حزن، فكاهة، تعبير عن املتعة وما شابه ذلك.

وصف محدود بكلمات مفردة جلزء من العناصر التي   =3-1
ذكرت أعاله.  

لم يتطّرق التلميذ إلى الموضوع بتاًتا أي تطّرق إلى موضوع ال   =0
عالقة له إطالًقا بالمطلوب.

ميكن إعطاء عالمات تقع بي العالمات املذكورة في توجيهات الترميز.  *
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 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف اخلامس،

الصيغة ب، 2011، دليل اإلجابات لإلنترنت، حتديث

الفصل الرابع: التعبير الكتابي

جولة في أحضان الطبيعة

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

املبنى:مفتوحاملوضوع

عرض مركّبات المبنى: مقّدمة، صلب الموضوع، خاتمة،   =5
واستخدام كلمات رابطة تعّبر عن العالقة المنطقّية بين عناصر 

الموضوع، وعرض موضوعه بشكل يبّين تطّور األحداث.

*5—0

اشتمال النّص على بعض مرّكبات المبنى )مثال عدم اشتمال   =3
النّص على خاتمة/مع استخدام قليل لكلمات الربط(.

عدم اشتمال النّص على مرّكبات المبنى، واستعمال محدود   =1
لكلمات الربط.

عدم اشتمال النّص على كلمات ربط أو مرّكبات المبنى: الوصف   =0
مشّوش تماًما.

ميكن إعطاء عالمات تقع بي العالمات املذكورة في توجيهات الترميز.  *
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 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف اخلامس،

الصيغة ب، 2011، دليل اإلجابات لإلنترنت، حتديث

الفصل الرابع: التعبير الكتابي

جولة في أحضان الطبيعة

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

اللغة:مفتوحاملوضوع

الثروة اللغوّية ومستوى اللغة  أ. 

ثروة لغوّية غنية ومنّوعة ومستوى لغوّي يالئم نوع الكتابة.   =2
اختيار األلفاظ املالئمة. إذا استخدم التلميذ لغة سليمة 

وصحيحة دون استعمال لغة محكّية. )حتى 3 كلمات(.

2—0

ثروة لغوّية بسيطة وطبقة لغوّية منخفضة أو استعمال اللغة   =1
احملكّية )اكثر من 4 مرات(.

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
اإلمالء  ج. 

إمالء صحيح )يحسب اخلطأ املتكّرر مّرة واحدة فقط. وال   =2
تخصم عالمات على خطأ إمالئّي واحد(.

إمالء يشمل أخطاء )2-4 أخطاء إمالئّية(.     =1

2—0

إمالء يشمل أكثر من أربعة أخطاء إمالئّية مختلفة.   =0

عالمات الترقيم  د. 

استعمال صحيح لعالمات الترقيم حسب احلاجة )استعمال   =2
عالمات الترقيم املالئمة: النقطة، الفاصلة، النقطتان، عالمة 

االنفعال/التعّجب، عالمة االستفهام، املزدوجان(.

استعمال جزئي لعالمات الترقيم أو استعمال غير مناسب   =1
لبعضها.

2—0

الكتابة بدون عالمات ترقيم.  =0


