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ة للصفوف اخلامسة, ٢٠٠٣-٢٠٠٤ّغة العربيّرشد لتقييم االمتحان باللُم
صيغة أ

ةّتعليمات عام
تي أعطاها التلميذ في صفحة اإلجابات.ّ يجب تسجيل رقم اإلجابة ال(mc)دة اخليارات ّفي األسئلة املتعد×
عليمات املفصلة في املرشد وتسجيل العالمة املالئمة فيّفي األسئلة املفتوحة يجب تقييم اإلجابة حسب الت×

صفحة اإلجابات.
إذا لم يجب التلميذ عن سؤال, يجب اإلشارة إلى ذلك في العمود املالئم في صفحة اإلجابات.×

مدىنوعرقم
عالمةإجابة صحيحةالسؤالؤالّالس

 القرد وبائع األلبان ≠ 1فصل 

0-1ه كان يخلط احلليب باملاء ويبيعه لهمّهم اكتشفوا أنّألنإجابة:1
همّه يغشّهم اكتشفوا أنّ   ألنأو
 أهل املدينةّاجر غشّ التّق بأنّ إجابة تتعلّ   أيأو

2mc

3mc

0-1أو   َهم وافقوا القرد على ما فعلّألن  أو القرد بصاحبه   َعجبوا مبا فعلُهم أّ  ألنإجابات ممكنة:4
أوا باحليوان  ً  رفقأوا   ًّ / ذكيً القرد كان عادالّألنأو   القرد أضحكهم  ّألن
ا عن احلقً  دفاعأونسى   ُا ال يً القرد حاول تلقني تاجر األلبان درسّألن

ة وصحيحة أخرىّ أي إجابة منطقيأو

0-1ًال يستحق . مثال:5
اجر الغشاشّ القرد عاقب التّ ألن*
اسّه قام بالعمل الذي كان يجب أن يقوم به النّ ألن*
ه قام بعمل جيد وحسنّ ألن*
ة أخرى مع تعليل صحيحّ إجابة منطقيّ                                أو كل

احة واحدةّة بندورة وتفّحب ≠ 2فصل 

0-1ة في اليومّال يأكلون أكثر من ٥ تفاحات في األسبوع, أو البندورة مرإجابة:  1

2mc

0-1 ودخان السجائرّة في حماية الرئة من آثار املواد امللوثة املوجودة في اجلوّ  هي مهمإجابة:3

4mc

0-4ة»ّبرئات قويز ّمتيأكثر من ٥ تفاحات قد الشخص الذي يأكل  ّم أنِ  «وجد العالإجابة:5
ز)ّ(نقطة لكل حتويل صحيح:  الشخص, الذي, يأكل, متي

ر على النقاط,ّكتابة «تفاحة» أو «٥ تفاحات» ال تؤثمالحظة:
ر على النقاط.ّأو «رئات» ال تؤث كذلك, كتابة «رئة» أو «رئتني»
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نوعرقم
إجابة صحيحة

مدى
عالمةالسؤالؤالّالس

تعبير كتابي ≠ 3فصل 

٤)-عبير الكتابي  (ص ٣ّوجيهات لتقييم مهمة التّراجع الت

0-5مضمونأ.

0-5مبنىب.

0-5لغةجـ.

الورقة ≠ 4فصل 

1mc

2mc

3mc

0-1:  جمع األوراق بطريقة نظيفة دون وضعها مع القمامةإجابة كاملة4

0-3نقطة لكل بند صحيح5

استهلكت.أ
نتج, نتجت.ب

تّضرجـ.
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وص_ عام

.ا لهاًة, وأن يكتب عنوانّكمل كتابة قصُالب أن يّة: على الطّبات املهمّ متطلّ يستوفي كلّصّالن∞5مضمون
هاية, والعنوان يالئمّى النّات وحوار وحبكة, سرد لألحداث من البداية حتّة مكتملة, فيها شخصيّالقص∞ًاّد جدّجي

.                                               األحداث
).ّ مفهوم وواضح للقارy (مبا في ذلك اخلطّصّالن∞

4

.ة بدون عنوانّ , تفاصيل غير كاملة , والقصّ جزئيّصّالن∞3
ا لفهم مضمونه.ًا جهدًب أحيانّ يتطلّصّالن∞ّدط - جيّ               متوس

2

.ًاّجد ّلبات بشكل جزئيّها تستوفي الطّة أو أنّ بصلة لطلبات املهمّالكتابة ال متت∞1
.ة ضعيفة املستوىّ القصّة , أو أنّص ال يستوفي طلبات املهمّالن∞ضعي}

هنالك حاجة جلهد كبير لفهم مضمون األقوال.                                                                  ∞

ة.ّة ومنطقيّر من ناحية نحويَمبنى النص قصصي وهو مبلو∞5مبنى
: "ألن", "لكي",ًص أو اجلملة (مثالّتي تشير إلى العالقة بني أقسام النّهنالك استعمال للمصطلحات ال∞ًاّد جدّجي

"لكن", "رغم", "لذلك").

4

ة.ّة ومنطقيّا من ناحية نحويًه غير مبلور متامّ قصصي ولكنّصّمبنى الن∞3
ة للربط بني مقوالت.ّيوجد استعمال قليل لكلمات وظيفي∞ّدط - جيّمتوس

2

ة.ّة ومنطقيّا وغير مبلور من ناحية نحويًّليس قصصيص ّالنمبنى ∞1
ضعي}

ة مالئمة.ّالثروة اللغوي∞5لغة
ة).ّرقيم, دون أخطاء إمالئيّحو, عالمات التّرف, النّة (الصّاحية اللغويّص سليم من النّالن∞ًاّد جدّجي

ة.ّغة مالئم لكتابة قصّمستوى الل∞

4

عبير الكتابيّتوجيهات لتقييم الت
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ة مالئمة بشكل عام.ّالثروة اللغوي∞3
ّ.صّثقل على فهم النُها ال تّة, لكنّحويّتوجد بعض األخطاء الن∞ّدط - جيّمتوس

غوي مالئم بشكل عام.ّاملستوى الل∞

2

ة غير مالئمة.ّالثروة اللغوي∞1
ّ.صّثقل على فهم النُة كثيرة تّهنالك أخطاء نحوي∞ضعي}

ة.ّغوي غير مالئم لكتابة قصّاملستوى الل∞

 من جملة.ّ شيء أو كتب أقلّلم يكتب التلميذ أي∞0مضمون
ٍغير كافمبنى
لغة


