
تعليمات عامة للمصّححين
في جميع أسئلة االمتحان إذا لم يكتب الطالب إجابة أو لم يؤّشر على إجابة، يجب طباعة �لم يجب�. 	*	

في األسئلة المفتوحة )كتابة إجابة( يجب تقييم اإلجابة بناء على التعليمات المفّصلة في دليل اإلجابات وطباعة الترميز المناسب. إذا كتب الطالب   	*
أكثر مما ُطلب منه، ُتفحص اإلجابات المطلوبة فقط وبحسب ترتيب كتابتها.   

في األسئلة المغلقة )متعددة اإلجابات - م.إ.( يجب اإلشارة إلى رقم اإلجابة التي أّشر عليها الطالب، إذا أّشر الطالب على أكثر من إجابة واحدة -   	*
يجب طباعة �إجابتان�.  

מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية
دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

قسم املفتشني املركزين

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגית למדידה והערכה בחינוך
אגף המפמ"רים

 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   
42-ARB-09-5B-SOF-P-Net  42-01-05-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 42 בערבית לכיתה ה',	נוסח	ב'
מחוון	לאינרטנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف الخامس، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، تحسين

 

الزلزال األول:  الفصل 
رقم 

السؤال
نوع 

الترميزالسؤال توجيهات 
مدى 

الترميز
التالية:مفتوح1 الصفات  إجابة تشمل صفتني من  كاملة:  إجابة   =2

مثالً:  
- �السكينة.�   
- �الصفاء.�   

اإلحساس.� �رهافة   -   
أعاله. الصفات  واحدة من  إجابة تشمل صفة  إجابة جزئية:   =1

أخرى. إجابة  كل   =0

2-0

مخّرب.مغلق2  )2( إجابة صحيحة:   =2

كل إجابة أخرى.  =0

2,0



מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية
دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

قسم املفتشني املركزين

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגית למדידה והערכה בחינוך
אגף המפמ"רים

 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   
42-ARB-09-5B-SOF-P-Net  42-01-05-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 42 בערבית לכיתה ה',	נוסח	ב'
מחוון	לאינרטנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف الخامس، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، تحسين

الزلزال األول:  الفصل 
رقم 

السؤال
نوع 

الترميزالسؤال توجيهات 
مدى 

الترميز
يدعمه   مفتوح3 وتعلياًل  الطالب  رأي  إجابة تشمل  كاملة:  إجابة   =2

رامي: إلى تصرف  يتطرق    
مثاًل:   

بإبالغهم   القرية  أهل  أن يساعد  رامي  أراد   -   
عندما   املقترب وتصرف بحكمة  الزلزال  عن     

اجلميع.   ليسمع  اخلبر  معلنا  صرخ     
لو سأل شقيقه    بتسرع:  رامي  تصرف   -   

أنه   يفهم  كان  لعله  اخلبر  هذا  ما هو مصدر     
إشاعة. فقط     

القرية   بأهل  اهتم  مقبول ألنه  رامي  تصرف   -   
تخفيفا   الزلزال  أن يحذرهم من وقوع  وأراد     

من خسائرهم.    
ولم   مقبول ألنه تسرع  غير  رامي  تصرف   -   

اخلبر. يتأكد من صحة     
املخرب  الزلزال  يتأكد من  لم  �غير جيد، ألنه   -    

)املدمر(.�    
في  الذين  الناس  لبعض  �كان مخيًفا ومرعبًا   -    

باملرة.� غير جيد  القرية وكان     
لتصرف    إيجابية/سلبية  إجابة تشمل صفة  إجابة جزئية:   =1

تعليل. بدون  رامي     
مثاًل:   

�متهور ومتسرع.�  -   
�كان تصرًفا جمياًل.�  -   

أخرى. إجابة  كل   =0

2-0



מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية
دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

قسم املفتشني املركزين

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגית למדידה והערכה בחינוך
אגף המפמ"רים

 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   
42-ARB-09-5B-SOF-P-Net  42-01-05-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 42 בערבית לכיתה ה',	נוסח	ב'
מחוון	לאינרטנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف الخامس، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، تحسين

الزلزال األول:  الفصل 
رقم 

السؤال
نوع 

الترميزالسؤال توجيهات 
مدى 

الترميز
من   مفتوح4 أكثر  أو  واحد  ذكر عمل  إجابة تشمل  كاملة:  إجابة   =1

أهل   أن حذر  بعد  رامي  بها  قام  التي  األعمال    
القرية.    

مثاًل:   
أو    بيته  أثاث  ما ميكن حمله من  حمل   -   

البيت. مغادرة/إفراغ     
من   بيته مما ميكن حمله  إفراغ  �حاول      

أثاث.�    
وأثاثه.�  أمتعته ومالبسه  ليحضر  �ذهب     

بيته بإفراغ  اآلخر  رامي منشغاًل هو  �كان      
غادره  أن  بعد  أثاث  مما ميكن حمله من      

أبناؤه وزوجته.�      
أخرى. إجابة  كل   =0

1,0

األسرةمفتوح5أ أو رب  األب  إجابة صحيحة:    =1

أخرى. إجابة  كل   =0

1,0

األممفتوح5ب إجابة صحيحة:   =1

أخرى. إجابة  كل   =0

1,0

موجهة.مغلق6  )1( إجابة صحيحة:   =2

كل إجابة أخرى.  =0

2,0

قرب حدوث الزلزال.مغلق7  )3( إجابة صحيحة:   =3

كل إجابة أخرى.  =0

3,0

إشاعة في قريتنا.مغلق8  )3( إجابة صحيحة:   =2

كل إجابة أخرى.  =0

2,0



מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية
دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

قسم املفتشني املركزين

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגית למדידה והערכה בחינוך
אגף המפמ"רים

 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   
42-ARB-09-5B-SOF-P-Net  42-01-05-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 42 בערבית לכיתה ה',	נוסח	ב'
מחוון	לאינרטנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف الخامس، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، تحسين

الزلزال األول:  الفصل 
رقم 

السؤال
نوع 

الترميزالسؤال توجيهات 
مدى 

الترميز
الكامل يشمل   مفتوح9 إجابة تشمل سؤاال جوابه  كاملة:  إجابة   =4

االستفهام. كلها، مع وضع عالمة  اجلملة    
مثاًل:   

املذياع؟� إلى  الناس  "ملاذا يصغي   -   
أخباًرا   يورد  عله  الناس  ماذا يصغي  "إلى   -   

بالكارثة؟� تتعلق     
عله    املذياع  إلى  الذين يصغون  "من هم   -   

بالكارثة؟�  تتعاق  أخباًرا  يورد     
وملاذا؟�  املذياع  إلى  "من يصغي   -   

يقصد: يصغي[   ]فهو  ماذا يصغون  "إلى   -   
وملاذا؟�  الناس     

لكن دون  أعاله  الصحيح  إجابة تشمل اجلواب  إجابة جزئية:   =3 
االستفهام. وضع عالمة    

أو   
املذياع؟ إلى  الناس يصغون  ماذا جعل   -   

إلى جزء يتطرق  إجابة تشمل سؤاال جوابه  إجابة جزئية:   =2 
املقتبس، مع وضع عالمة   اجلواب  من     

االستفهام.   
مثاًل:   

يفعلون؟�  الناس  كان  �ماذا   -   
املذياع؟�   إلى  كان يصغي  �من   -   
الناس؟� كان يصغي  ماذا  �إلى   -   

لكن دون  أعاله  إجابة تشمل اجلواب اجلزئي  إجابة جزئية:   =1 
االستفهام.  وضع عالمة    

أخرى. إجابة  كل   =0

4-0

ليل الصيف في قريتنا رائع اجلمال.مغلق10  )4( إجابة صحيحة:   =3

كل إجابة أخرى.  =0

3,0

فاِعل.مغلق11  )1( إجابة صحيحة:   =2

كل إجابة أخرى.  =0

2,0



מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية
دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

قسم املفتشني املركزين

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגית למדידה והערכה בחינוך
אגף המפמ"רים

 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   
42-ARB-09-5B-SOF-P-Net  42-01-05-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 42 בערבית לכיתה ה',	נוסח	ב'
מחוון	לאינרטנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف الخامس، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، تحسين

األشجار لنزرع  هيا  الثاني:  الفصل 
رقم 

السؤال
نوع 

الترميزالسؤال توجيهات 
مدى 

الترميز

الكرة.مفتوح12 ارتفاع طيران  إجابة تشمل وصف  كاملة:  إجابة   =2 
مثاًل:   

وإعجاب ألن    كانوا يشهقون في دهشة   -   
أعلى   وتبلغ  الفضاء  في  تطير  كانت  الكرة     

األغصان/الشجرة.    
الفضاء.   في  تطير  الكرة  ألن   -   

إلى  تطير  الكرة تخرج،  كانت  عندما  �ألنه   -    
الغصن.� أعلى  لتبلغ  الفضاء     

الفضاء.� إلى  الكرة تصل  �ألن   -   
أعلى  إلى  تطير  كانت  الكرة  �ألن   -    

الغصون.�    
املدرسة وسقفها.� لسماء  ارتقت  قد  �ألنها   -   

أو سببه.  الكرة  ارتفاع  ذكر  إجابة تشمل  إجابة جزئية:   =1

مثاًل:   
الكرة طارت. ارتقت/ألن  الكرة  ألن   -   

القوّية.� الضربة  "بسبب   -   
أخرى. إجابة  كل   =0

2-0



מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية
دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

قسم املفتشني املركزين

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגית למדידה והערכה בחינוך
אגף המפמ"רים

 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   
42-ARB-09-5B-SOF-P-Net  42-01-05-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 42 בערבית לכיתה ה',	נוסח	ב'
מחוון	לאינרטנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف الخامس، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، تحسين

األشجار لنزرع  هيا  الثاني:  الفصل 
رقم 

السؤال
نوع 

الترميزالسؤال توجيهات 
مدى 

الترميز

الشجرة   مفتوح13 فوائد  فائدتني من  إجابة تشمل  كاملة:  إجابة   =4
النص وهي سبع: في  املذكورة    

بفروعها. الكرة  ارتفاع ضربة  يقيسون   .1   
الكرة يتسابقون من سيضرب  كانوا   .2    

الشجرة. بقدمه ألعلى قسم من     
كرة   نلعب   / بها  السلة  كرة  يربطون مرمى   .3   
السلة. كرة  بالشجرة مرمى  السلة / ربطوا     

إليها. يستندون   .4   
ثنايا جذعها. في  يختبئون   .5   

تعبّر    أي جملة  )أو  حضنها وسعنا جميعا   .6   
نفسه(. املعنى  عن     

تعبّر عن    أي جملة  )أو  عاملنا  كانت سقف   .7   
نفسه(. املعنى     

مثال:   
العريض  ثنايا جذعها  في  االختباء  �ميكن   -    

االستغماية.� نلعب  ونحن     
�نستريح في ظلها.�  -   

منظًرا جمياًل.� �تعطي   -   
أعاله. ذكر  واحدة مما  فائدة  إجابة تشمل  إجابة جزئية:   =2

أخرى. إجابة  كل   =0

4,2,0

أحد طالب املدرسة.مغلق14  )1( إجابة صحيحة:   =4

كل إجابة أخرى.  =0

4,0

األشجار توفر األكسجني الالزم للتنفس.مغلق15  )2( إجابة صحيحة:   =2

كل إجابة أخرى.  =0

2,0



מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية
دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

قسم املفتشني املركزين

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגית למדידה והערכה בחינוך
אגף המפמ"רים

 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   
42-ARB-09-5B-SOF-P-Net  42-01-05-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 42 בערבית לכיתה ה',	נוסח	ב'
מחוון	לאינרטנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف الخامس، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، تحسين

األشجار لنزرع  هيا  الثاني:  الفصل 
رقم 

السؤال
نوع 

الترميزالسؤال توجيهات 
مدى 

الترميز

الزمني مفتوح16 واملدى  األشجار  كمية  إجابة تشمل  كاملة:  إجابة   =3 
إنسان. لكل  األشجار  كمية  أو  لزرعها    

مثاًل:   
ملدة    عام  مليار شجرة كل   14 نزرع  أن   -   

أعوام.  عشرة     
عام    مليار شجرة كل   14 نزرع  أن  علينا   -   
يزرع  أن  أي يجب  متتالية،  أعوام  لعشرة      

العالم شجرتني خالل    في  إنسان  كل     
القادمة. العشر  السنوات     

العالم شجرتني   في  يزرع كل شخص  �أن   -   
أعوام.� ملدة عشرة  سنويا      

مليار شجرة.�  14 عام  نزرع كل  أن  �علينا   -   
كمية   أو  األشجار  إجابة تشمل ضرورة زرع  إجابة جزئية:   =2

واحد. لعام  األشجار  كمية  أو  األشجار وحدها    
مثاًل:   

الشجر. نقطع  نزرع وال  أن   -   
الشجر. الكثير  من  نزرع  أن   -   

الكمية وحدها. ذكر   -   
األشجار. نزرع  أن   -   

لزراعة  املساعدة ونحن مطالبون  �ميكننا   -    
مليار شجرة.�  14    

أخرى. إجابة  كل   =0

3,2,0

البيئة.مغلق17  )3( إجابة صحيحة:   =1

كل إجابة أخرى.  =0

1,0

يقنعنا بضرورة زراعة األشجار في   مغلق18  )2( إجابة صحيحة:   =4
العالم.    

كل إجابة أخرى.  =0

4,0

س.ب.قمغلق19  )2( إجابة صحيحة:   =2

كل إجابة أخرى.  =0

2,0
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دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
42-ARB-09-5B-SOF-P-Net  42-01-05-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 42 בערבית לכיתה ה',	נוסח	ב'
מחוון	לאינרטנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف الخامس، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، تحسين

األشجار لنزرع  هيا  الثاني:  الفصل 
رقم 

السؤال
نوع 

الترميزالسؤال توجيهات 
مدى 

الترميز

كتبت  مفتوح20 لو  اعتمدوا )حتسب صحيحة حتى  إجابة صحيحة:    =2
األلف.( بدون     

أخرى. إجابة  كل   =0

2,0

)العالي(.مفتوح21 اجلذع/اجلذع  إجابة صحيحة:    =1

أخرى. إجابة  كل   =0

1,0



מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية
دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

قسم املفتشني املركزين

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 
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 מבחן 42 בערבית לכיתה ה' )5( — נוסח ב' 9
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
42-ARB-09-5B-SOF-P-Net  42-01-05-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 42 בערבית לכיתה ה',	נוסח	ב'
מחוון	לאינרטנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف الخامس، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، تحسين

بشعرك؟ تعتني  الثالث: كيف  الفصل 

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

الشعر.�مفتوح22 "جفاف  كاملة:   إجابة   =2

أخرى. إجابة  كل   =0

2,0

التاليتني:مفتوح23	 الطريقتني  إجابة تشمل  كاملة:   إجابة   =2
قبعة. ارتداء   -    

قبعة في حالة تعرض شعرك   بارتداء  �قم   -    
الشمس.� ألشعة      

تغلف   مواد  على  يحتوي  استخدام شامبو   -    
الشعر.      

تغلف  مواد  �استخدام شامبو يحتوي على   -     
الشمس.� أشعة  الشعر حلمايته من      

أعاله. ذكر  واحدة مما  إجابة تشمل طريقة  إجابة جزئية:    =1

أخرى. إجابة  كل   =0

2-0

للنصيحة. مفتوح24 وتعلياًل  إجابة تشمل نصيحة  كاملة:   إجابة   =4 
الشعر  الربط بني تشبيه  التعليل يشمل      

الضارة. للمواد  امتصاصه  باإلسفنج ومنع     
مثاًل:    

الدخول   قبل  الشعر  الشعر/شطف  شطف   -    
قبل   عادي  الشعر مباء  املاء/ شطف  إلى      

أن يسبح.      
أول شيء  الشعر كاإلسفنج ميتص  �ألن       
املاء  الشعر  امتص  إذا  ولذلك  عليه  يسقط       
واألمالح  الكلور  أقل من  كمية  فسيمتص       

الضارة.�     
تعليل   أو  تعليل  بدون  نصيحة  إجابة تشمل  إجابة جزئية:    =2

بدون نصيحة.    
أخرى. إجابة  كل   =0

4,2,0

ميتص أول شيء يصل إليه.مغلق25  )3( إجابة صحيحة:   =2

كل إجابة أخرى.  =0

2,0



מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
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  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגית למדידה והערכה בחינוך
אגף המפמ"רים

 מבחן 42 בערבית לכיתה ה' )5( — נוסח ב' 10
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
42-ARB-09-5B-SOF-P-Net  42-01-05-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 42 בערבית לכיתה ה',	נוסח	ב'
מחוון	לאינרטנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف الخامس، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، تحسين

بشعرك؟ تعتني  الثالث: كيف  الفصل 

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

تنظف شعرك من الشامبو متاًما.مغلق26  )4( إجابة صحيحة:   =2

كل إجابة أخرى.  =0

2,0

تغذية الشعر وتقويته.مغلق27  )4( إجابة صحيحة:   =2

كل إجابة أخرى.  =0

2,0

املبالغة.مغلق28  )1( إجابة صحيحة:   =2

كل إجابة أخرى.  =0

2,0

األسنان وبني  مفتوح29 املتكسر  املشط  بني  تربط  إجابة  كاملة:  إجابة   =4
الرأس. فروة  على  السلبي  تأثيره    

أو   
العنيف   للتمشيط  السلبي  التأثير  إجابة تشمل    
فروة   على  األسنان  املتكسر  املشط  الناجت عن    

الرأس.    
أو    

غير   األصلية  األمشاط  فائدة  إجابة عكسية تشمل    
األسنان. متكسرة    

مثاًل:   
فروة   يؤذي/يثير  األسنان  املتكسر  املشط  ألن   -   

الرأس.    
الرأس. فروة  يؤذي  العنيف  التمشيط   -   

فروة    على  األصلية حتافظ  األمشاط  ألن   -   
الرأس.    

فروة   ذكر  بدون  األذى/الضرر  إجابة تشمل  إجابة جزئية:   =2
الرأس.   

مثاًل:   
يؤذي/يضر/يثير.  -   

أخرى. إجابة  كل   =0

4,2,0

الصيفمفتوح30 إجابة صحيحة:    =2

أخرى. إجابة  كل   =0

2,0

املتكسرة.�مفتوح31 األمشاط  "تخلصي من  إجابة صحيحة:   =3  

أخرى. إجابة  كل   =0  
3,0



מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
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 מבחן 42 בערבית לכיתה ה' )5( — נוסח ב' 11
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
42-ARB-09-5B-SOF-P-Net  42-01-05-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 42 בערבית לכיתה ה',	נוסח	ב'
מחוון	לאינרטנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف الخامس، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، تحسين

الكتابي التعبير  الرابع:  الفصل 
املوضوع األول - اليوم األول في املخيم - نص قصصي

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

اختيار 
املوضوع

1-2مثل إجابة الطالب.  مغلق

املوضوع
1

املضمون:مفتوح
األحداث وصف  أ. 

أو    للطالب  التي وقعت  األحداث  أو  ذكر احلدث   =8  
ذكر     لآلخرين ووصفها بشكل مفصل مع    

والزمان. املكان    
أو    للطالب  التي وقعت  األحداث  أو  ذكر احلدث   =4  

تفاصيلها. على  لآلخرين دون وصفها/الوقوف    
التطرق ألي حدث مطلًقا. عدم   =0  

*8-0
املضمون

املشاعر وصف  ب. 
اآلخرين وربطها أو  الطالب  وصف مشاعر   =4   

معينة. بأحداث  وأسباب    
للحدث بشكل    اآلخرين  أو  الطالب  وصف مشاعر   =2  
بأحداث    غير واضح وغير مفصل دون ربطها    

أسباب. أو    
املشاعر. التطرق لوصف  عدم   =0  

*4-0

توجيهات    املذكورة في  العالمات  بني  تقع  إعطاء عالمات  ميكن   *
الترميز.  



מדינת	ישראל
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راما
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 מבחן 42 בערבית לכיתה ה' )5( — נוסח ב' 12
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   
42-ARB-09-5B-SOF-P-Net  42-01-05-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 42 בערבית לכיתה ה',	נוסח	ב'
מחוון	לאינרטנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف الخامس، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، تحسين

الكتابي التعبير  الرابع:  الفصل 
املوضوع األول - اليوم األول في املخيم - نص قصصي

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

املوضوع
1

املبنى:مفتوح
املوضوع: صلب    الطالب مركبات وعناصر  إذا عَرض   =5
بني    ترابًطا  وأظهر  بتوسع، خامتة قصيرة.  املوضوع   
رابطة    كلمات  واألفكار واملضمون، واستخدم  اجلمل   
املوضوع، وعَرض    املنطقية بني عناصر  العالقة  تعبر عن   

األحداث. تطور  يبني  موضوعه بشكل   

*5-0

املبنى

جزئي    الطالب على عرض  كتبه  الذي  النص  اشتمل  إذا   =3
املوضوع. مبنى  لعناصر   

األخرى. القصة  تغلُّب عنصر على جميع عناصر   -   
الربط. لكلمات  استخدام جزئي   -  

واألفكار،    ترابط منطقي بني اجلمل  أي  النص ال يشمل   =0
القصة. وبدون عناصر   

توجيهات    املذكورة في  العالمات  بني  تقع  إعطاء عالمات  ميكن   *
الترميز.  



מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية
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 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   
42-ARB-09-5B-SOF-P-Net  42-01-05-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 42 בערבית לכיתה ה',	נוסח	ב'
מחוון	לאינרטנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف الخامس، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، تحسين

الكتابي التعبير  الرابع:  الفصل 
املوضوع األول - اليوم األول في املخيم - نص قصصي

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

املوضوع
1

اللغة:مفتوح
اللغة  اللغوية ومستوى  الثروة  أ. 

يالئم  لغوي  غنية ومنوعة ومستوى  لغوية  ثروة   =2   
)إذا    للقصة،  املالئمة  األلفاظ  اختيار  الكتابة.  نوع    
لغة سليمة وصحيحة دون   الطالب  استخدم    

عامية/محكية(. لغة  استعمال    

2-0

اللغة

لغوية منخفضة. لغوية بسيطة وطبقة  ثروة   =1  

بالعامية/احملكية. الكتابة  معظم   =0  

)النحو(  والتركيب  الصرف  ب. 
)نحًوا(، وكلماتها صحيحة    بناء جمل سليمة   =2  

)صرًفا(.   

2-0

التركيب والصرف. في  أخطاء(  قليلة )حتى ستة  أخطاء   =1  

)أكثر من ستة    اللغوي  املبنى  في  كثيرة  أخطاء   =0  
أخطاء(.   

اإلمالء  ج. 
واحدة    املتكرر مرة  )يحسب اخلطأ  إمالء صحيح   =2  
واحد(. إمالئي  فقط، وال تخصم عالمات على خطأ    

*2-0

أخطاء مختلفة.    أربعة  أكثر من   =0  

الترقيم  عالمات  د. 
احلاجة    الترقيم حسب  لعالمات  استعمال صحيح   =2  
النقطة،    املالئمة:  الترقيم  )استعمال عالمات    

االستفهام(. االنفعال، عالمة  الفاصلة، عالمة    

2-0

الترقيم. لعالمات  استعمال جزئي   =1  

ترقيم. الكتابة دون عالمات   =0  

توجيهات    املذكورة في  العالمات  بني  تقع  إعطاء عالمات  ميكن   *
الترميز.  



מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
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 מבחן 42 בערבית לכיתה ה' )5( — נוסח ב' 14
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف اخلامس - الصيغة ب
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מחוון למבחן 42 בערבית לכיתה ה',	נוסח	ב'
מחוון	לאינרטנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف الخامس، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، تحسين

الكتابي التعبير  الرابع:  الفصل 
املوضوع الثاني - رسالة

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال مدى توجيهات 

الترميز
املوضوع

2
املضمون:مفتوح

كما  )ذكر جميع  البنود  املهمة  تتطلبها  كما  املوضوع  عرض عناصر 
املهمة(. في  ترد 

املضمون

الدراسي العام  نهاية  أ.   
بنهاية    تتعلق  وأحداث  العام  نهاية  ذكر   =2   

الفراق، الشهادات،  االمتحانات،  مثل  العام      
آخر  في  يكتب  أنه  على  يدل  أي رمز  أو      

املدرسية  التجارب  إلى  التطرق  مثل  السنة،      
الدراسي. العام  التي حدثت خالل     

مثاًل:     
مًعا�... تعلمنا  �كلنا     

�علّمتِنا"...    
تفصيل. بدون  العام  نهاية  ذكر   =1   

العام. نهاية  إلى  الطالب  يتطرق  لم   =0    
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الشكر ب.   
ذكر شكر وتفصيل موّجه للمعلمني/للمعلم/ة  =5   

مثاًل:     
به من جهد. قمتم  ما  على  أشكركم   -    
العمل. في  على إخالصكم  أشكركم   -    

أشكركم على تشجيعكم.  -    
أشكرك يا معلمي/معلمتي على جهودك.  -    

ذلك. ما شابه  أو     
تفصيل. بدون  ذكر شكر   =3   

الشكر. إلى  الطالب  يتطرق  لم   =0    

*5-0

التمنيات ج.   
ذكر متنيات وتفصيل.    =5   

مثاًل:     
بعطلة سعيدة. التمنيات   -    

القادم    العام  في  بكم  باللقاء  التمنيات   -    
بوضع ممتاز.     

تفصيل. بدون  ذكر متنيات   =3   
التمنيات. إلى  الطالب  يتطرق  لم   =0    
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ميكن إعطاء عالمات تقع بني العالمات املذكورة في توجيهات الترميز.  *



מדינת	ישראל
משרד החינוך

راما
السلطة القطرية

للقياس والتقييم في التربية
دولة إسرائيل
السكرتارية التربوية وزارة  التربية

قسم املفتشني املركزين

ראמ"ה	 	
  הרשות הארצית 

המזכירות	הפדגוגית למדידה והערכה בחינוך
אגף המפמ"רים

 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   
42-ARB-09-5B-SOF-P-Net  42-01-05-02-01-02-008-009-05

מחוון למבחן 42 בערבית לכיתה ה',	נוסח	ב'
מחוון	לאינרטנט,	התשס"ט,	2009,	שיפור

 دليل اإلجابات لالمتحان 42 في اللغة العربية، الصف الخامس، الصيغة ب
دليل اإلجابات لإلنترنت، تحسين

الكتابي التعبير  الرابع:  الفصل 
املوضوع الثاني - رسالة

رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

املوضوع
2

املبنى:مفتوح
املبنى  عناصر  أ. 

املوضوع،    التحية،  التوجه، جملة  التاريخ، جملة   =3  
املرِسل. توقيع  اخلامتة،  الرسالة، جملة  منت    

*3-0

املبنى

للعناصر. ذكر جزئي   =2  

املبنى. إلى عناصر  الطالب  يتطرق  لم   =0  

املنطقي  التسلسل  ب. 
منطقيًّا. عالقة  مترابط ومتسلسل  عرض بشكل   =2   

واألفكار. بني اجلمل    

2-0

مترابط جزئيًّا. النص   =1  

منطقيًّا. مترابط  غير  النص   =0  

توجيهات    املذكورة في  العالمات  بني  تقع  إعطاء عالمات  ميكن   *
الترميز.  
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رقم 
السؤال

نوع 
الترميزالسؤال توجيهات 

مدى 
الترميز

املوضوع
2

اللغة:مفتوح
اللغة  اللغوية ومستوى  الثروة  أ. 

يالئم  لغوي  غنية ومنوعة ومستوى  لغوية  ثروة   =2   
)إذا    للرسالة،  املالئمة  األلفاظ  اختيار  الكتابة.  نوع    
لغة سليمة وصحيحة دون   الطالب  استخدم    

عامية/محكية(. لغة  استعمال    

2-0

اللغة

لغوية منخفضة. لغوية بسيطة وطبقة  ثروة   =1  

بالعامية/احملكية. الكتابة  معظم   =0  

)النحو(  والتركيب  الصرف  ب. 
بناء جمل سليمة )نحًوا(، وكلماتها صحيحة )صرًفا(.  =2  

2-0

التركيب والصرف. في  أخطاء(  قليلة )حتى ستة  أخطاء   =1  

أخطاء كثيرة في املبنى اللغوي )أكثر من ستة أخطاء(.  =0  

اإلمالء  ج. 
واحدة    املتكرر مرة  )يحسب اخلطأ  إمالء صحيح   =2  
واحد(. إمالئي  فقط، وال تخصم عالمات على خطأ    

*2-0

أخطاء مختلفة.    أربعة  أكثر من   =0  

الترقيم  عالمات  د. 
احلاجة    الترقيم حسب  لعالمات  استعمال صحيح   =2  
النقطة،    املالئمة:  الترقيم  )استعمال عالمات    

االستفهام(. االنفعال، عالمة  الفاصلة، عالمة    

2-0

الترقيم. لعالمات  استعمال جزئي   =1  

ترقيم. الكتابة دون عالمات   =0  

توجيهات    املذكورة في  العالمات  بني  تقع  إعطاء عالمات  ميكن   *
الترميز.  


