
 ورقة حساب العالمات 
اللغة العربية للصف الثاني - ميتساڤ داخلي 2016

القسم األّول

 تساعد هذه الورقة في حساب العالمة لكّل تلميذ. الهدف من هذه الورقة مساعدة المعّلم في استخالص إدراك تربوّي وهي ال ُتعاد للتلميذ.
لتعبئة الورقة، يجب اإلشارة إلى عدد الدرجات التي حصل عليها التلميذ في كل سؤال أو بند بحسب المفّصل في دليل اإلجابات.

اسم التلميذ/ة:                                                    
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المهّمة والسؤال
التمّكن 

من حروف 
الهجاء

اإلمالء 
10السؤال 1أ1

10السؤال 1أ2

10السؤال 1أ3

10السؤال 1ب1

10السؤال 1ب2

10السؤال 1ب3

10السؤال 1ج1

10السؤال 1ج2

10السؤال 1ج3

10السؤال 1د1

10السؤال 1د2

10السؤال 1د3

10السؤال 1د4

إحاطة الكلمة المناسبة

10السؤال 2أ

10السؤال 2ب

10السؤال 2ج

10السؤال 3أ

10السؤال 3ب

10السؤال 3ج

10السؤال 3د

هذه الورقة مخّصصة لالستعمال املدرسي فقط، وليست للتحويل إلى أّي جهة.

فهم المهّمة والسؤال
المقروء

ملء الفراغ من المخزن

10السؤال 4

10السؤال 5

10السؤال 6

10السؤال 7

إكمال الجمل بحسب الرسمة
20السؤال 8أ

20السؤال 8ب

20السؤال 9أ

20السؤال 9ب

20السؤال 10أ

20السؤال 10ب

 المهّمة
التعبير الكتابّي  ومعيار التقييم

كتابة قّصة 
43210س.11 مضمون أ

654210س.11 مضمون ب

43210س.11 مبنى

210س.11 لغة أ

210س.11 لغة ب

10س.11 لغة ج

10س.11 لغة د

דף חישוב ציונים למיצ"ב פנימי בשפה הערבית לכיתה ב



ورقة حساب العالمات - فهم المقروء 
القسم األّول )تكملة(

المعرفة فهم المقروءالمهّمة والسؤال
اللغوية

نّص قصصّي

20السؤال 12

30السؤال 13

30السؤال 14

30السؤال 15

30السؤال 16

20السؤال 17

20السؤال 18

30السؤال 19

30السؤال 20

30السؤال 21

20السؤال 22

20السؤال 23

30السؤال 24

10السؤال 25أ

10السؤال 25ب

20السؤال 26

20السؤال 27

10السؤال 28

10السؤال 29

10السؤال 30أ

10السؤال 30ب

 

هذه الورقة مخّصصة لالستعمال المدرسي فقط، وليست للتحويل إلى أّي جهة.

 العالمة
بالنسبة 
المئوية

( )

20
100 ___%× =

( )
___%50 100# =

( )

20
100 ___%× =( )

10
100 ___%× =

 العالمة في التمكن
من حروف الهجاء )%(

 العالمة في
فهم المقروء )%(

 العالمة في
التعبير الكتابي )%(

 العالمة في
المعرفة اللغوية )%(

       درجة )مجموع الدرجات في كل االمتحان(العالمة الكلية

דף חישוב ציונים למיצ"ב פנימי בשפה הערבית לכיתה ב'
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 ورقة حساب العالمات 
اللغة العربية للصف الثاني - ميتساڤ داخلي 2016

القسم الثاني
 تساعد هذه الورقة في حساب العالمة لكّل تلميذ. الهدف من هذه الورقة مساعدة المعّلم في استخالص إدراك تربوّي وهي ال ُتعاد للتلميذ.

لتعبئة الورقة، يجب اإلشارة إلى عدد الدرجات التي حصل عليها التلميذ في كل سؤال أو بند بحسب المفّصل في دليل اإلجابات.

اسم التلميذ/ة:                                                    

المهّمة 
المعرفة فهم المقروءوالسؤال

اللغوية
نّص إخبارّي

310السؤال 1

30السؤال 2

30السؤال 3

30السؤال 4

30السؤال 5

30السؤال 6

30السؤال 7

320السؤال 8

40السؤال 9

المهّمة 
المعرفة فهم المقروءوالسؤال

اللغوية
30السؤال 10

30السؤال 11

20السؤال 12أ

20السؤال 12ب

20السؤال 12ج

10السؤال 13أ

10السؤال 13ب

10السؤال 14أ

10السؤال 14ب

 العالمة
بالنسبة المئوية

( )
___%34 100# =

العالمة في فهم المقروء )%(

( )

10
100 ___%× =

العالمة في المعرفة اللغوية )%(

العالمة الكلية
        درجة )مجموع الدرجات في القسم الثاني(

( )
___%44 100# = العالمة الكلية في القسم الثاني:  

هذه الورقة مخّصصة لالستعمال املدرسي فقط، وليست للتحويل إلى أّي جهة.
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