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 في ما يلي نموذج لنص قرأه التالميذ في االمتحان، يليه نماذج أسئلة عن هذا النص.

 مرفق مع كّل واحد من نماذج األسئلة دليل تقييم وعرض خصائص مختلفة له.

 

ن،!" الكَْنز؟ أْين" َنص   اْقرأ  .الأَسئِلةِ  َعن أَِجبْ  ُثم   ِبَتمعُّ

 !الَكْنز؟ أْين

ْتَحتَْْغريبًاْشي ئًاْرأَتاْحينَْْالَمدرسةِْْإلىْطريِقهماْفيَْوصديَقتُهاَْمي سونْكانَتْ 

ْدَعينا:ْ"صديقَتُهاْفأَجاَبتها!"َْهذا؟ْما:ْ"َمي سونْسأَلَتْ .ْالقريبةِْْالغابةِْْفيْاألش جارِْ

ُْمهتِرئْ ْاألَحمرُْْوغالفُهُْْالغُباِر،ْبَع ضْعلَيهِْْأَنْ ْالحظتاْفقدْقديًما،ْكتابًاْكان".ْنَقتِربْ 

ْ".الدفينةُْْالُكنوزُْ:ْ"َعلي هِْْوَمطبوعْ 

ْكثيرة ،ْومع لوماتْ َْخرائطُْْإِن ها:ْ"الغُبارَُْْمثيرةًْْالصفحاتِْْتُقل ِبَُْْمي سونْصديقةُْْبدأَتْ 

ْعلىْالَمدرسةِْْفَجرسُْْلتَصفُِّحه،ْوقتَْْال!ُْمدِهشْ :ْ"َمي سونْأَجاَبت ها".ُْكنوزْ ْإلىْتوِصلُْ

ْ.وانطلقَتاْحقيبتهاْفيْالكتابََْْمي سونْوضعَتْ ".ْيُقَرعَْْأَنَْوَشكِْ

ُْْتَن ظرُْْكانَتْ ْاألولىْالحَصِصْْفطيلَةَْْالكتاِب،ْلتَصفُّحِْْشديدْ ْبَشوقْ ْشعَرتا ْالواحدَة

ْجاَءتِْ!".ْالكتاَب؟ْلنَتصف حَْْالفُرَصةُْْتأتيْمتى:ْ"تقولُْْكأَن هاْوتبتَسُم،ْاألخرىْإلىِْمنُهما

ْالكتابَْْتَتَصف حانِْْبعيدَة ْْةْ زاويْفيْوجلَستاْالساحِة،ْإلىْالصديقَتانِْْفانطلقَتِْْالفُرَصةُ،

تَرئَةً،ْالصفحاتُْْكانَتِْ.ُْمت ِسعتَي نِْْبَعيَني نِْ ،ُْرسوماتْ َْوسِطهاْفيُْمه  ،ْلُسفُن  ْوغابات 

، ْ:َمي سونْقالَتْ .َْكن زْإلىْتُوِصلُْْخريطة ،ْةْ صفحَُْْكلْ ْأَسفَلِْْوفيْوِبحار 

ْ:صديقتُهاْفَأَجابَتهاْ،"الواسعِ؟ْالعالَمَِْْهذاْفيُْمَخب أَة ْْالُكنوزَُْْهذهُِْْكلْ !ْإِلَهيْيا –

،ْقديمْ ْكتابْ ْهو – تقدُْْالَْلِكن نيْوُمدِهش  ْفاألَماكنُُْْوجودًا،ْالُكنوزِْْلَهذهِْْأَنْ ْأَع 

صوفَةُْ ْ.غريبة ْْالَمو 

ا – تقدُْْأَناْأَم  ًماْأََحِدهاْعلىْنَحُصلُْْوقدْحقيقي ة ،ْالكنوزَْْأَنْ ْفَأَع  ْ.َيو 

ْ
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ُْرب ما...ُْمهتِرئْ ِْكتابْ ْإِن هُْ.ْ"الصفحاتِْْإِحدىِْمنهُْْفسقَطتْ ْ،ةْ بُسرعْالكتابََْْمي سونَْطَوتْ 

َمالِت،ْسل ةِْْفيْأَلقي ناهُْْحت ىْأَوَْمتَحفْ ْفيَْوَضعناهُْ ْوانَحنَتْ ْالصديقةُْْقالَتِْ"ْفائدتُهُ؟ْفَماْالُمه 

،ْال تيْالصفَحةْلتَل تِقطَْ ْأَيًضاْوبل دتُنا:ْ"فَضِحَكتْ !ْعلَيهاْمكتوبًاْبل دتِِهماْاسمَْْفَوجدَتْسقَطت 

،ْبانِفعالْ ْالصفَحةَْمي سونْأَخذتْ !".ْانُظريَْهذا،ْالَخيالي ةِْْالكنوزِْْكتابِْْفيْتد خلُْ ْشديد 
ْ".!َكن زْ ْبل دِتناْفي!ْإِلَهيْيا:ْ"وقالَتْ 

ْ:لصديَقتِهاَْمي سونْقالَتْ ْالدوامُْْانتَهىْأَنْبَعدَْ

ثُِْْمغامَرةَْْلنب دَأَْْمساًء،ْالخاِمسةَْْالساَعةَْْالمدينَةِْْساحةِِْْعندَْْاليومَْْنل تقي – ْ!الَكن زَِْْعنْالبح 

ْ!مكانْ ْأَق ربِْْفيْالبوَظةِْْلتَناُولِْْبَلْ ْالَكن ز،َْعنْلل بَحثِْْليسَُْْهناكَْْسأل تقيكِْْههه –

اْالكتاَب،ْتحِملَْمي سونْكاَنتْ .ْالخاِمسةْالساَعةِْعندَْْالتَقتاْوبِالِفعِل، ْضِحكَْْأَثارَْْمم 

ْ:صديقَتها

ْ!َكن ًزا؟ْسنِجدْأََنناْحقًّاْتعتَقدينَْْهلْ  –

،ْدَعينا – ب  ْ.حسابِهِْْعلىْالبوَظةْفستَكونُْْيَخَسرَْمنْشي ئًا،ْنِجدَْْأَنْأتحد اكِْْنُجِر 

رُْْطالَما – انًاْالبوَظةَْْسآكلَُْْهي ا،ْكذلكَْْاألَم  ْ!اليومَْْمج 

ْ:فسأَلَتْ ْصغيرة ،ْءْ ماْبُحي رةِِْْمنْتبدأُْْالخريطةَْْأَنْ ْفَرأتْ ْالورقةِْْإلىَْمي سونْنظَرتْ 

ًُْْهناكَْْأَنْ ْأَعتقدُْْالبل دَة؟ْفيْبُحي رة ْْلدَي ناْهلْ  – ْ!ماَْخطأ

َْمعَْجف تْ ْولِكن هاْبُحي رة ُْْهناكَْْكانَتْ .ْبل دتِناْتاريخَِْْعنْقَرأتُْْوأَناَْمي سون،ْياْقديمْ ْالكتابُْ –

ْْ.الوق تِْ

ْ
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؟كانَْوأَي نَْْحقًّا؟" –  (سأَلَتَْمي سونْوقدْعادَْإلي هاَْحماُسها)ْت 

ْ...َمضىْماْفيْقَل عةًْْكانَْْال ذيْالَمتَحفِِْْجوارِْْإلىْاالت ِجاِه،ْذاكَْْفي –

ْالقديمةُ،ْالبُحي رةُْْأَن هاْعرَفتاْبالعُش ِب،ُْمَغط اةًِْْمنطقةًْْرأَتاْحت ىْاالتِ جاهِْْذِلكَْْفيْاالث نتانَِْْمَشت

ْ.الطريقِْْبدايةُْْأَيْ 

تقيمْ ْبَشكلْ ْتَسيراْثُمْ ْأَماَمهُ،ْوتتَوق فاْالَمتَحِف،َْحولَْْتَلف اْأَنْالخريطةِْْبَحَسبِْْعلي ِهماْكانَْ ْمس 

تَعتا.ْة ْمرْ ْلِْألَوْ ْتَرياِنهاْالزهورِِْْمنْةْ حديقْإلىْفََوَصلَتاْذِلَك،ْفعََلتا.ِْمترْ 200َْْحوالَيْ  ْاستم 

ْإلىْنَع لوَْْأَنَْعلي ناْالخريطةَِْْحَسبَْ:ْ"الصديقةْقالَتِْْثُمْ ْالَجميِل،ْوَشكِلهاُْوروِدهاْبرائحةِْ

تَْْوقفَتاْبانِدفاع ،ْذهبَتا".ْالحديقةِْْآِخرْفيْال تيْالتل ة لَتاُْهناَك،ْال تيْالشجرةِْْتح  ْ.البل دَةْوتأَم 

ْ،"ُهناْالَكن زُْْيكونَْْأَنْالَمف روِضِْْمن.ْ"ُمتَناِسقًاْبَي َضِويًّاْشكاًلْْلبل دتِِهماْأَنْ ْتعِرفانِْْة ْمرْ ْلِْألَوْ 
فِل،ْاألَعلىْإلىْنظَرتا.َْمي سونْقالَتْ  فورةًْْرسالةًَْْمي سونْصديقةُْْفرأَتْ ْواألَس  عِْْعلىَْمح 

ِْجذ 

ضَْْإِنْ :ْ"معًاْوقَرأَتاهاَْمي سونْاقتَربَتْ .ْالشجرةِْ كنُكََْْكن زْأَغ لىْهوْصديقَْمعُْمغامَرة َْْخو  ْيُم 

ْ...".علي هِْْالُحصول

تضنَت هاَْمي سونْإلىْالصديقةُْْنظَرتِْ ْعلىْالبوَظةُْ...ْالتحد يَْرِبحتِْْلقَد:ْ"تقولْوهيْواح 

ْ".ِحسابي
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 بناًءْعلىْالمقالة:

Unofficial Royalty, " Margherita of Savoy, Queen of Italy" 

https://www.unofficialroyalty.com/argherita-of-savoy-queen-of-italy/ 

 Shutterstock.com من الجبل صورة
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 :ِصِفْالكتاَبْال ذيَْوجدت هْالصديقَتان .1

ْ

 

ْج.-إجاباتْصحيحةْللبنودْأْثالث تدرجا 3

ْج.-صحيحتانْللبنودْأْإجابتان )درجتان (2

ْج.-صحيحةْللبنودْأْواحدةْإجابة درجة واحدة

ْمنْالبنودْأ تدرجا 0 ْجْبشكلْصحيح.-عدمْاإلجابةْعنْأي 

 بند أال
ْإجابةْأخرى.ْإلجابة غير الصحيحة:                أحمرْاإلجابة الصحيحة: ْكل 

 بند بال
ْإجابةْأخرى.ْاإلجابة غير الصحيحة:      الكنوزْالدفينةْاإلجابة الصحيحة: ْكل 

 بند جال
 .صورْ/الكنوزْعنْ/رسوماتْ/معلوماتخرائط/ْخرائطْكثيرة/ْْاإلجابة الصحيحة:

ْإجابةْأخرى.ْالصحيحة:اإلجابة غير   كل 

 

 : فَْهم المعنى الصريحبُعد الفهم

 .النّص تتعلّق بالكتاب في صريحة وأفكار وتفسيرات تعريفات : تحديدهدف السؤال

 منخفضمستوى  مستوى األداء:

 %64 :ة للمجيبين بشكل صحيح على السؤالالنسبة المئوي

ْ

ْ

 

   :الِغالفِْْلونُْْ.أ

   :الكتابُِْْعنوانُْْ.ب

تَوياتُْْ.ج    :الكتابُِْْمح 



جودة ؟َْغيرُْْالكتابِْْفيْالمذ كورةَْْالُكنوزْأَنْ َْمي سونْصديقةُْْاعتقَدتْ ِْلماذا.2ْ ْمو 

  

 

ْاإلجابةْالصحيحةْتشملْكتابةْ تدرجا 3 ْغريبة.ْْاألماكنْالموصوفةْفيْالكتابأن 

ْأمثلة:

صوفَةُْغريبة .ْ ْلهذِهْالُكنوِزُْوجودًا،ْفاألَماكُنْالـُمو  تقدُْأَن   هوْكتابْقديمْومدهشْلكن نيْالْأَع 

 غريبة.ألن هْكتابْقديمْواألماكنْالموصوفةْفيهْْ
ْالمكانْالمرسومْبالكتابْقديمْوغريب.ْ  ألن 

ْإجابةْأخرى تدرجا 0 ْ.كل 

ْأمثلة:

ْالنْالكتابْقديمةْويمكنْاخذوْالكنوز.ْْْ

 راتاْشيئاْتحتْاألشجارْفيْالغابةْالقريبة.ْْْ

ْ

 

 فَْهم المعنى الخفّي/ استنتاج بُعد الفهم:

النّص بين ما استنتَجتْه الصديقة وما َوَرد عن الكتاب، عن طريق  في الصريحة غير المنطقيّة العالقات : فَْهمهدف السؤال

 الرابط "فَـ".

 توسطممستوى  مستوى األداء:

 %24 :النسبة المئوية للمجيبين بشكل صحيح على السؤال

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

  



ْ.آخرْشيئًاْوجدتاْلَِكن هماْالمال،ْأوْالذهبِْمنَْكن زَْعنْالصديقَتانْبحثَتِْ. 3

ْحقًّاْماْوجدتاهْهوْشيءْثمين؟ْاشرحْرأيكْبالتفصيلْْ  .َهل 

  

  

 

ْاإلجابةْالصحيحةْتشملْ )درجتان (2 ْالصداقةْهيْأغلىْكنزْأوْأي  ْيدعمْرأيه،ْمثاًلْأن  كتابةْالتلميذْ"نعم"ْوإعطاءْشرحْمنطقي 

/ْاألهمْ  ْالصداقةْهيْالكنزْالحقيقي  ْيدعمْرأيهْمثاًلْأن هْْ.شرحْآخرْيُبي نْأن  أوْكتابةْالتلميذْ"ال"ْوإعطاءْشرحْمنطقي 

 توق عْأنْتجداْكنًزاْماد يًّا.

ْأمثلة:

مكتوبْعليهاْانهْاذاْخرجتْمعْصاحبكْبمغامرةْمعْصديقْهذاْشيءْجميل،ْوهناكْناسْْنعم،ْوجدواْرسالةْ

الْيوجدْعندهمْأصحابْوانتْمحظوظْانهْعندكْأصحابْوفيْناسْماْعندهنْيمكنْعشانْشكلْاوْالْ

هنْعرفواْانهْالكنزْليسْْ.يعرفونْأنْيعملواْأصحاب.ْبرأييْهذاْكنزْانْتخوضْمغامرةْمعْصديقتك

ْْالماسْوالْشيءْانهْالكنزْبالصداقة.بالمصاريْوال

أشخاصْممكنْْوجدوهْشيءْثمينْألن هْمنْالصعبْأنْتجدْأصدقاءْوتجدْأحدْيقضيْمعكْوقتْولكنْهناكْماْ

ولكنْهناكْأشخاصْالْيهمهاْماْْتعتبرهاْمشْثمينْأن همْأضاعواْوقتهمْبالبحثْعنْالكنزْدونْأنْيجدواْشيء

 تُْممتع.تجدْويهمهاْأنْقضتْمعْأصدقائهاْوق
حسبْرأييْماْوجدوهْهوْشيءْثمينْألنهْأفضلْشيءْتذهبْفيْمغامراتْمعْاألصدقاءْألنهْبنفسْالوقتْْ

ْنستطيعْأنْنلعبْمعْبعض.

ْ

 .عامّ رأيهْولكن هْ يدعم منطقيْ  شرح اإلجابةْالجزئيةْتشملْكتابةْالتلميذْ"نعم"ْأوْ"ال"ْوإعطاء ة واحدةدرج

ْأمثلة:

ْْهوْشيءْ ْالصداقةْشيءْمهم ْفيْالحياة.ثمينْألن 

ْطبعاْألنْالصداقةْشيءْجميل.ْْ

ْإجابةْأخرى تدرجا 0 ْ.كل 

ْأمثلة:

ْلمْيجداْالكنزْالكنْوجداْشيئاْعلىْالجذعْالشجر.ْْْْ

ْنعمْوجدواْشيءْثمينْالذهبْوالمالْفيْالكنز.ْْْْ

ْ

 

 والنّصيّة اللغويّة المرّكبات ووظيفة المضمون تقييم بُعد الفهم:

.الصداقة قيمة بيان وهو أال النصّ  هدف تقييم: السؤال هدف  

عال   مستوى مستوى األداء:  

 %17 :النسبة المئوية للمجيبين بشكل صحيح على السؤال

 

  



ْالُمغامَرةْشيءُْمفيدْومسل ْ .4ْ  .ترىَْمي سونْوصديقَتُهاْأَن 

 .َعنهاْتقرأْأوْبِهاْتقومْوأنتْشعوركْواشرحَْعنهاْقرأ تَْْأوْبِهاْقُمتَُْْمغامَرةِْصفْْْْْ

  

  

  

  

 

قْإلىْشعورهْوهوْيقومْْمعاإلجابةْالصحيحةْتشملْكتابةْالتلميذْبالتفصيلْعنْمغامرةْقامْبهاْأوْقرأْعنها،ْ تادرج 4 التطرُّ

ْبهاْأوْيقرأْعنها.

قْإلىْشعورهْوهوْيقومْْدوناإلجابةْالجزئي ةْتشملْكتابةْالتلميذْبالتفصيلْعنْمغامرةْقامْبهاْأوْقرأْعنها،ْ تادرج 3 التطرُّ

ْبهاْأوْيقرأْعنها.

قْإلىْشعورهْوهوْيقومْبهاْأوْيقرأْعنها.ْمعاإلجابةْالجزئي ةْتشملْإعطاءْفكرةْواحدةُْمختَصرة،ْ )درجتان (2 ْالتطرُّ

قْإلىْشعورهْوهوْيقومْبهاْأوْيقرأْعنها.ْدوناإلجابةْالجزئي ةْتشملْإعطاءْفكرةْواحدةُْمختَصرة،ْ درجة واحدة ْالتطرُّ

ْإجابةْأخرى تدرجا 0 ْ.،ْيشملْكتابةْكلماتْمنفردةكل 

 

 والنّصيّة اللغويّة المرّكبات ووظيفة المضمون تقييم بُعد الفهم:

 هدف السؤال: التعبير عن موقف معلّل في أبعاد النّص المختلفة وفي رأسها التمتّع بخوض مغامرة واالستفادة.

 عال   مستوى مستوى األداء:

 %16 :النسبة المئوية للمجيبين بشكل صحيح على السؤال

 

 كتابتك، في

 كتابة على حافظ  

 استعمال على واضحة،

 الترقيم، لعالمات سليم

 صحيح إمالء على

 .واضح خط   وعلى


