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ة للصفوف اخلامسة, ٢٠٠٣ّغة العربيّرشد لتقييم اإلمتحان 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.

مدىإجابة صحيحةنوعرقم
عالمةالسؤالؤالّالس

رعّ الكالب ونوبات الص ≠ 1فصل 

0-1: والية فلوريداإجابة1

2mc

0-2 (١ نقطة)ِّشريَ البِّخُ املِشاطَ في نُُثْدحَ تٍراتُّيََغ لتُجيبَتَْس: • الكالب تإجابة3
وبات (١ نقطة)َّ النِ وقوعَلْ قبِ اجلسمِلرائحة ُجيبَتَْس   • الكالب ت

4mc

0-1وبةّ: قبل نصE ساعة (أو ٣٠ دقيقة) من حدوث النإجابة5

0-2 األعلى نقطتان):ّ احلد- مثال ّالية املذكورة في القطعة (نقطة لكلّذكر مثالني من األمثلة الت :إجابة6
هاِ لصاحبِزمةّ الالِويةَْد األِقاطِْت على الُ الكالبُبَّدرُ• ت
َُه لEِِ الهاتِلَْم على حُ الكالبُبَّدرُ• ت
ِوبةَّ النَا خاللًِن ساكِ املريضِقاءْ على إبُ الكالبُبَّدرُ• ت

7mc

0-3قريب لألعلى):ّ حتويل صحيح مع الت١ّ نقطة لكل/ (٢إجابة8
»املقهى واملطعمإلى صاحبه  مع ّبهذا الكلب املدر «دخول 

عدد أرجل الغرنيق ≠ 2فصل 

1mc

0-1إجابة:2
ه يخافّألن

0-1إجابة:3
إذا كان للغرنيق رجل واحدة أو اثنتني

4mc

5mc

6mc
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نوعرقم
إجابة صحيحة

مدى
عالمةالسؤالؤالّالس

0-5ة تعبير كتابيّمهم7
راجع إرشادات لتقييم كتابة نص قصير, ص ٣

الوطواط ≠ 3فصل 

1mc

0-1 الوطواط يطيرّ إجابة تذكر أنّ كلإجابة صحيحة:2
يرانّ الطّ  هو يحبأوذي يطير,  ّ: هو احليوان اللبون الوحيد الًمثال

3mc

0-2ّةراعيّ باحملاصيل الزّه يضرّ (نقطتان): ألنإجابة كاملة4
اس تكرههّ اسمه مربوط بقصص من نسج اخليال تسيء له وجتعل النّ (١ نقطة): ألنةّإجابة جزئي

0-1.عتبر إجابة كاملةُ إجابة تذكر نقل البذور تّ كلإجابة صحيحة:5
أو الوطاويط تنقل البذور من مكان إلى آخر   ّ: ألنًمثال

تي ال يصلها اإلنسانّ عن طريق نقل البذور إلى املناطق ال

0-3    (١) صحيح          (١ نقطة).أ6
  (٢) غير صحيح    (١ نقطة).ب
  (١) صحيح          (١ نقطة).ج

0-2 الفوائد  (١ نقطة).أ7
 الغابات (١ نقطة).ب

0-3   تختفي (١ نقطة).أ8
   (١ نقطة)َعَّتََم ت.ب
 (١ نقطة)  أكلوا.ج

0-3ةّ نقاط): كتابة ثالث معلومات من القطعة صحيحة ومنطقي3 (إجابة كاملة9
تنيّ (نقطتان): كتابة معلومتني من القطعة صحيحتني ومنطقيةّإجابة جزئي
ةّ(١ نقطة): كتابة معلومة واحدة من القطعة صحيحة ومنطقية ّإجابة جزئي

تعبير كتابي ≠ 4فصل 

٥-عبير الكتابي ص ٤ّأنظر توجيهات لتقييم الت

0-5مضمونأ.

0-5مبنىب.

0-5لغةجـ.
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تعليمات لتقييم كتابة نص قصير

 بخصوص العملِِهر عن رأيّة:  على الطالب أن يعبّبات املهمّ متطلّ يستوفي كلّّصاملضمون: الن•5
.ة واحدة ذات صلةّ حجّ - وأن يعرض على األقلّكم) - مع أو ضدُ(حًاّد جدّجي

 مقروء).ّوضوح: الكتابة مفهومة وواضحة للقار� (مبا في ذلك خط•
ة مالئمة.ّالثروة اللغوي•
 للربط بني أجزاءّةة. يوجد استعمال مالئم لكلمات وظيفيّة ومنطقيّر من ناحية نحويَمبنى اإلجابة مبلو•

», «لذلك»).ّ», «لكي», «من أجل», «رغم أنّ: «ألنً أو اجلملة (مثالّّصالن
رقيم وبدون أخطاءّحو, عالمات التّرف, النّة (الصّغويّاحية اللّ سليم وصحيح من النّّصغة: النّسالمة الل•

ة).ّإمالئي

4

ة: وصE العمل (عمل ماركو) دون إبداء رأي.ّإجابة جزئي•3
ّ.ّصب جهد لفهم مضمون النّا يتطلًأحيان•ّدط - جيّمتوس

ة مالئمة بشكل عام.ّروة اللغويّالث•
ة.ّة ومنطقيّا من ناحية نحويًر متامَبلوُ غير مّّصمبنى الن•
ل على فهم املضمون.ِثقُها ال تّهنالك أخطاء قواعد, لكن•

2

عاءات بدونّا: عرض إدًّجدّ لبات بشكل جزئيّها تستوفي الطّة أو أنّ بصلة لطلبات املهمّاإلجابة ال متت•1
Eإبداء رأيضعي.

ّ.صّا أمام فهم النً عائقُّلة كثيرة, تشكّهنالك أخطاء لغوي•
ة.ّة ومنطقيّر من ناحية نحويَمبنى القطعة غير مبلو•
هنالك حاجة جلهد كبير لفهم مضمون األقوال.•

 من جملة.ّ شيء أو كتب أقلّلم يكتب التلميذ أي•0
ٍغير كاف
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وصX عام

ة: على الطالب أن يروي باختصار عن كتاب/فيلم/برنامج تلفزيوني, وأنّبات املهمّ متطلّ يستوفي كلّصّالن∞5مضمون
اء بقراءته / أو مشاهدته.ّيحاول إقناع القرًاّد جدّجي

).ّ مفهوم وواضح للقار� (مبا في ذلك اخلطّصّالن∞

4

ة.ّعاءات إقناعيّد وصE فقط لكتاب/فيلم/برنامج تلفزيوني, وتنقصه ادّ, وهو مجرّ جزئيّصّالن∞3
ا لفهم مضمونه.ًا جهدًب أحيانّ يتطلّصّالن∞دّط - جيّ               متوس

2

عاءاتّا: وصE جزئي وذكر ادًّجدّ لبات بشكل جزئيّها تستوفي الطّة أو أنّ بصلة لطلبات املهمّالكتابة ال متت∞1
Eبدون ادّجزئيضعي Eة.ّعاءات إقناعيّة, أو وص

هنالك حاجة جلهد كبير لفهم مضمون األقوال.ِ∞

ة.ّة ومنطقيّر من ناحية نحويَمبنى اإلجابة 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 نحويً غير مبلور متامّصّمبنى الن∞3
ة للربط بني مقوالت.ّيوجد استعمال قليل لكلمات وظيفي∞ّدط - جيّمتوس

2

ة.ّة ومنطقيّغير مبلور من ناحية نحويص ّالنمبنى ∞1
Eضعي

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

غة مالئم جلريدة املدرسة.ّمستوى الل∞

4

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

غوي مالئم بشكل عام.ّاملستوى الل∞

2

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

غوي غير مالئم للكتابة في جريدة املدرسة.ّاملستوى الل∞

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


