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ة للصفوف اخلامسة, ٢٠٠٣ّرشد لتقييم اإلمتحان باللغة العربيُم
صيغة ب

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.

نوعرقم
إجابة صحيحة

مدى
عالمةالسؤالؤالّالس

انّّنالط ≠ 1فصل 

0-1اًه عندما يطير نسمع له طنينّ ألنأو:  اًّا قويً له طنينّ ألنإجابة صحيحة:1

0-1  منطقةإجابة صحيحة:2

3mc

4mc

5mc

0-1 (نقطة واحدة):إجابة صحيحة6
أو:    صدرهُذي يّ الّني القويّبواسطة الطن•
أو:جاهات     ّ االتّبأن يطير في كل•
بأن يطير بسرعة كبيرة•

0-2 بند):ّالية (نقطة واحدة لكلّان التّنّلميذ ذكر غرائب الطّعلى الت7
جاهاتّ االتّيران في كلّيستطيع الط•
ب على طيور أكبر منهّيتغل•

0-2 (نقطتان):إجابة صحيحة8
  (١ نقطة)َمََّدتق.أ

ت  (١ نقطة)ََلَق  ن.ب

ان اجلليدّسك ≠ 2فصل 

0-2.(نقطتان): بدأ الوالد ببناء اإليچلوإجابة كاملة 1
أو:/  و الوالد الكالب, Iََ (١ نقطة): أوقةّإجابة جزئي

.         بدأ الوالد بكسر اجلليد باملنشار

2mc

3mc
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نوعرقم
إجابة صحيحة

مدى
عالمةالسؤالؤالّالس

0-2(نقطتان): ذكر فائدتني من القطعة:إجابة كاملة 4
.دفية ولصنع املالبسّيستعملون الفراء للت.١
.يستعملون اللحوم لتحضير الغذاء.٢

. (نقطة واحدة): ذكر فائدة واحدة فقطةّإجابة جزئي

0-1حافةّالزإجابة: 5

0-1.ةّ ذكر إجابة صحيحة ومنطقيإجابة:6
.ناعةّراعة أو الصّ: لعدم وجود مصادر أخرى للمعيشة كاالعتماد على الزًمثال

7mc

8mc

0-1بكسر اجلليدوبدأت  الكالب ّيأمأوقفت  إجابة:9

10mc

إنقاذ البيزان ≠ 3فصل 

1mc

2mc

3mc

4mc

5mc

0-2ذين حظينا بزيارات»,ّ: «نحن الوحيدون الً(نقطتان): نعم + مستند من القطعة (مثالإجابة كاملة 6
«نحن محظوظون», «املشكلة صارت مقلقة»).

 (١ نقطة): نعم, دون مستند.ةّإجابة جزئي
ى وإن كانت مع شرح.ّش» لن حتسب إجابة حتّ تعشّمالحظة:  «ترغب أال

0-5ة تعبير كتابيّمهم7
 (ص ٣)راجع تعليمات لتقييم  مهمة كتابة نص قصير 

تعبير كتابي ≠ 4فصل 

٥)-(ص ٤  عبير الكتابيّوجيهات لتقييم مهمة التّراجع الت

0-5مضمون.أ

0-5مبنى.ب

0-5لغة.ج
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تعليمات لتقييم كتابة نص قصير

ر عن رأيه بخصوص األشخاصّة:  على الطالب أن يعبّبات املهمّ متطلّ يستوفي كلّّصاملضمون: الن•5
ة واحدة ذات صلة.ّ حجّ), وأن يعرض على األقلّ مع أو ضد-كم ُذين عملوا من أجل انقاذ البيزان (حّالًاّد جدّجي

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

», «لذلك»).ّي», «من أجل», «رغم أنَ», «لكّ: «ألنً أو اجلملة (مثالّّصالن
رقيم, بدون أخطاءّ الترف, النحو, عالماتّة (الصّغويّ سليم وصحيح من الناحية اللّّصغة:  النّسالمة الل•

ة).ّإمالئي

4

كم.ُة دون حّة: كتابة وصفيّإجابة جزئي•3
ّ.صّب جهد لفهم مضمون النّا يتطلًأحيان•ّدط - جيّمتوس

ة مالئمة بشكل عام.ّالثروة اللغوي•
ة.ّة ونحويّا من ناحية منطقيًر متامَبلوُ غير مّّصمبنى الن•
.ل على فهم املضمونِثقُها ال تّهنالك أخطاء قواعد, لكن•

2

ا: عرض حجج بدونًّجدّ لبات بشكل جزئيّها تستوفي الطّة, أو أنّاإلجابة ال متت بصلة لطلبات املهم•1
Iكمُحضعي.

هنالك حاجة جلهد كبير لفهم مضمون األقوال.•
ة.ّة ومنطقيّمبنى القطعة غير مبلور من ناحية نحوي•
ّ.صّا أمام فهم النً عائقُلّشكُة كثيرة, تّهنالك أخطاء لغوي•

 من جملة.ّ شيء أو كتب أقلّلم يكتب التلميذ أي•0
ٍغير كاف
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توجيهات لتقييم التعبير الكتابي

وصS عام

 سرد+ات ّخصيّة يصI بها ماذا حدث للشّة: على الطالب أن يروي قصّبات املهمّ متطلّ يستوفي كلّّصالن∞5مضمون
.هايةّى النّاألحداث من البداية حتًاّد جدّجي

).ّ مفهوم وواضح للقارv (مبا في ذلك اخلطّّصالن∞

4

ا.ًّ, وصI األحداث ليس تامّ جزئيّّصالن∞3
ا لفهم مضمونه.ًا جهدًب أحيانّ يتطلّّصالن∞دّجي - ّطمتوس                

2

.هنالك حاجة جلهد كبير لفهم مضمون األقوال∞1
Iة ضعيفة املستوى.ّ القصّة, أو أنّص ال يستوفي طلبات املهمّالن∞ضعي

ة.ّة ومنطقيّر من ناحية نحويَص قصصي وهو مبلوّمبنى الن∞5مبنى
", "لكي",ّ: "ألنًتي تشير إلى العالقة بني أقسام اإلجابة أو اجلملة (مثالّهنالك استعمال للمصطلحات ال∞ًاّد جدّجي

.ح تسلسل األحداثّوضُة تّ"لكن", "رغم", "لذلك"). الكلمات الوظيفي

4

ة.ّة ومنطقيّا من ناحية نحويًر متامَوْغير مبله ّصي ولكنَقص ّّصمبنى الن∞3
بط بني مقوالت.ّة للرّيوجد استعمال قليل لكلمات وظيفي∞ّدجي - ّط متوس

2

ة.ّة ومنطقيّر من ناحية نحويَ ليس قصصي وغير مبلوّصّمبنى الن∞1
Iضعي

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

ة.ّغة مالئم لكتابة قصّمستوى الل∞

4



≤∞∞≥ ¨‚¢Ò˘˙ ¨ß· ÁÒÂ ¨ß‰ ‰˙ÈÎ ¨˙È·¯Ú· ·¢ˆÈÓ ÈÁ·Ó ˙Î¯Ú‰Ï ÔÂÂÁÓ  5

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

ة.ّغوي مالئم بشكل عام لكتابة قصّاملستوى الل∞

2

ة غير مالئمة.ّالثروة اللغوي∞1
Iّصثقل 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


