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  وتقييمها تعليمات لتمرير مهّمة التعبير الكتابيّ 

  
  عزيزي المعّلم/ عزيزتي المعّلمة؛

  

فهم المقروء والمعرفة  في مجاَليْ  مهّمة التعبير الكتابّي هي مهّمة ُمكملة لالمتحان الخارجّي في اللغة العربّية، والذي يمَتِحن التالميذ
  اللغوّية.

  ونوصي بتمريرها بعد عّدة أّيام ِمن إجراء االمتحان الخارجّي.، تهدف المهّمة إلى تقييم قدرة التالميذ على الكتابة (تقييم داخلّي)
ى وقت إضافّي للتالميذ الذين أن ُيعط المهمّ  المتوّقع أن ينجح معظم التالميذ بإنهاء المهّمة خالل ساعة واحدة، لكن ِمن ِمن

  الكتابة براحة. يتّم تقييم نصوص التالميذ بحسب دليل اإلجابات الُمعطى. يحتاجون ذلك لكي يتمّكنوا ِمن
نشّدد أّن هنالك أهّمّية كبيرة إلعطاء التالميذ مردود حول أدائهم في المهّمة، لذلك نوصي بإجراء محادثات المردود مع التالميذ 

  يرة أو بشكل فردّي بحسب الضرورة.بمجموعات صغ
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  التعبير الكتابيّ 

  "لنفسك وتتمّناهاقدرة تمتلكها الحيوانات "

  
  المضمون معايير التقييم:

  .في مهّمة التعبير مطلًقا بالموضوع المطلوب ال يتعّلقكتابة نّص   درجات 0
  ُتعطى في جميع مستويات التقييم: المضمون، المبنى واللغة). 0(عالمة 

  :قسَمْينينقسم المضمون إلى 

  درجات): 2–0( اختيار القدرة   أ.

    .بشكل واضح أو ضمنيّ  اختيار قدرة موجودة عند الحيوانات ويتمّناها التلميذ لنفسه،
  التالية: إلى القدراتقد يتطّرق التلميذ 

  . الطيران  

  .التنّفس تحت الماء  

  . السرعة  

  الحيوانات وال يمتلكها اإلنسان.قدرة أخرى موجودة عند أّي   

  .بشكل واضح أو ضمنيّ  القدرةِذكر   )درجتان (2

  .إطالًقا القدرةعدم ِذكر   درجات 0

  درجات): 10–0( األمور اّلتي سيفعلها بمساعدة القدرة أو سبب اختيار هذه القدرة   ب.

  التالية: لألمور التلميذقد يتطّرق 

 يحصل.ستمّكنني من أن أرى كّل ما   

 .ستمّكنني من التعّرف على عاَلم األسماك عن ُقرب  

 .ستساعدني في الوصول إلى أّي مكان أريده بشكل سريع والتنّقل في أكثر من مكان في نفس اليوم  

  بشكل منطقّي. بالقدرة ترتبط أمور أو أسبابأي   

  .سبب اختيار هذه القدرة و/أو القدرة بمساعدة لألمور اّلتي سيفعلهاموّسع  َوْصف  اتدرج 10–7

  .سبب اختيار هذه القدرة و/أو القدرة بمساعدة سيفعلها اّلتي لألمورمختصر  َوْصف  درجات  6–4

  .القدرة هذه اختيار سبب أو/و القدرة بمساعدة سيفعلها اّلتي لألمور محدود َوْصف درجات 3–1

تيار هذه سبب اخ أو سيفعلها بمساعدة القدرة اّلتي اختارهاأمور عدم كتابة  أوكتابة كلمات قليلة غير مترابطة  درجات 0
  .أحّب أن أمتلك هذه القدرة لتساعدني، مثًال أن يكتب التلميذ: القدرة
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  المبنى معايير التقييم:

  :استخدام مبنى مناسب للمهّمة، يتضّمن  درجات  5–4

  .زمنيا...)ت (سببيا، مقارنة، ترابًطا منطقيا بين الجمل و/أو الفقرا  
  .استخداًما مالئًما للروابط (من حيث العدد والتنّوع) بحسب الحاجة، مثل: ألّن، لذلك، بسبب، ألجل... إلخ  

  .استخدام مبنى مناسب جزئيا فيه حفاظ جزئّي على ترابط منطقّي بين الجمل و/أو الفقرات  درجات  3–2
  أو

  .فيه استخدام قليل، أو غير متنّوع للروابط

  .النّص يكاد يخلو من الترابط المنطقّي بين الجمل و/أو الفقرات  درجة واحدة
   أو

  .يوّظف الروابط بشكل غير صحيح، أو قليل جدا

مال النّص يفتقد إلى الترابط المنطقّي بين األجزاء، سواء من حيث العرض العاّم للموضوع، أو من حيث استع  درجات 0
  الروابط.
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 كلمة. 30كتابة نّص يحتوي على أكثر من 

 

  د��لة ا��لفاظ –اللغة  التقييم: معايير

  استعمال لغة معيارّية (ليست لغة محكّية) تشتمل على ثروة لغوّية غنّية ومتنّوعة.  )درجتان (2
  متنّوعة.استعمال لغة معيارّية (ليست لغة محكّية) تشتمل على ثروة لغوّية بسيطة وغير   درجة واحدة

  أو

  استعمال لغة معيارّية مع إدخال ألفاظ محكّية.

  معظم الكتابة باللغة المحكّية.  درجات 0

  

  ال"!ف والنحو  –اللغة معايير التقييم:

  ).أخطاء 3 حّتى( ).صرًفا( صحيحة وكلماتها ،)نحًوا( سليمة جمل بناء  )درجتان (2

  أخطاء) في التركيب والصرف. 4-6أخطاء قليلة (  درجة واحدة

  أخطاء). 6أخطاء كثيرة في المبنى اللغوّي (أكثر من   درجات 0
  .ب التلميذ على األخطاء في عالمات اإلعرابحاسَ يُ  ال مالحظة:

  ".حضر المعّلمين" مثال:

  

  ا�%م$�ء –معايير التقييم: اللغة 

  .)خصم عالمات على خطأ إمالئّي واحدوال تُ  ،واحدة فقطالخطأ المتكّرر مّرة  ُيحَسب( إمالء صحيح  )درجتان (2

  ).أخطاء إمالئّية 2-4( أخطاء يشمل إمالء  درجة واحدة

  .أخطاء إمالئّية مختلفة 4 من أكثر يشمل إمالء  درجات 0

 األخطاء حَسبتُ  فال الهمزة، كتابة إلى بالنسبة أّما ُتحَسب؛ ال والوصل القطع بهمزَتي المتعّلقة األخطاء :مالحظة  
  .المتوّسطة الهمزة كتابة في

  

  ع$�مات الترقيم –اللغة معايير التقييم: 

رقيم عالمات ت( مواضع صحيحة ثالثةعلى األقّل من عالمات الترقيم في  مختلفَتْيناستعمال دقيق لعالمَتْين   )درجتان (2
لفاصلة االنفعال، المزدوجان، الخّط المائل واالنقطة، عالمة االستفهام، النقطتان، الفاصلة، عالمة : مالئمة

  المنقوطة).
لصحيح ترقيم واحدة في مكانها ا (عالمة استعمال غير مناسب لبعضها أواستعمال جزئّي لعالمات ترقيم مناسبة   درجة واحدة

  النّص).  تكون نقطة في نهاية، بشرط أالّ موضَعْينفي 

     .الكتابة بدون عالمات ترقيمعالمة واحدة في مكانها الصحيح أو   درجات 0
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 كلمة. 30كتابة نّص يحتوي على أقّل من 

 

  د��لة ا��لفاظ –اللغة  معايير التقييم:

  .ومتنّوعة غنّية لغوّية ثروة على تشتمل) محكّية لغة ليست( معيارّية لغة استعمال  درجة واحدة
  .متنّوعةغير و  بسيطة لغوّية ثروة على تشتمل) محكّية لغة ليست( معيارّية لغة استعمال  درجات 0

  أو

  .محكّيةومباٍن  ألفاظ إدخال مع معيارّية لغة استعمال
   أو

  .محكّيةال معظم الكتابة باللغة
  

  ال"!ف والنحو –اللغة  معايير التقييم:

  ).أخطاء 3 حّتى( ).صرًفا( صحيحة وكلماتها ،)نحًوا( سليمة جمل بناء  درجة واحدة
  .في التركيب والصرف) أخطاء 4-6( أخطاء قليلة  درجات 0

   أو

  ).أخطاء 6أكثر من ( أخطاء كثيرة في المبنى اللغويّ 
  .ب التلميذ على األخطاء في عالمات اإلعرابحاسَ ال يُ  مالحظة:

  ".حضر المعّلمين" مثال:
  

  ا�%م$�ء –اللغة معايير التقييم: 

  ).خصم عالمات على خطأ إمالئّي واحدوال تُ  ،فقط الخطأ المتكّرر مّرة واحدة ُيحَسب( إمالء صحيح  درجة واحدة
   ).أخطاء إمالئّية 2-4( إمالء يشمل أخطاء  درجات 0

   أو

  .أخطاء إمالئّية مختلفة 4إمالء يشمل أكثر من 
 األخطاء حَسبتُ  فال الهمزة، كتابة إلى بالنسبة أّما ُتحَسب؛ ال والوصل القطع بهمزَتي المتعّلقة األخطاء :مالحظة  

  .المتوّسطة الهمزة كتابة في
  

  ع$�مات الترقيم –معايير التقييم: اللغة 

رقيم تمواضع صحيحة (عالمات  ثالثةعلى األقّل من عالمات الترقيم في  مختلفَتْيناستعمال دقيق لعالمَتْين   درجة واحدة
 لفاصلةمالئمة: النقطة، عالمة االستفهام، النقطتان، الفاصلة، عالمة االنفعال، المزدوجان، الخّط المائل وا

  المنقوطة).

صحيح ترقيم واحدة في مكانها ال استعمال غير مناسب لبعضها (عالمة أواستعمال جزئّي لعالمات ترقيم مناسبة   درجات 0
  النّص).  تكون نقطة في نهاية، بشرط أالّ موضَعْينفي 
  أو

  .عالمة واحدة في مكانها الصحيح أو الكتابة بدون عالمات ترقيم
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  أمامك نماذج ��جابات ت"!ميذ مع اقتراح لتقييمها، تّم تحليل وتقييم ا��جابات بحسب دليل ا��جابات.

  

 أو/و ا()مور اّلتي سيفعلها بمساعدتها َوْصفوالتوّسع في  القدرةالتطّرق إلى  – 1 نموذج
  .القدرة هذه اختيار سبب

 

  أمتّىن أن أطري فأنا أريد أن أكون ُحرّة، وأريد أن أشعر بتناسق اهلواء معي.
األزهار املتفّتحة  ي به الطبيعة ذاتفاخر اّلذَمل الأريد أن أشعر بنفحات اهلواء الطلق، وأريد أن ألوّح بأجنحيت، وأريد أن أطري عاليا ألرى العا

بتسامة  اصفورة مجيلة ذات ع نأريد أن أكو  واأللوان الساطعة، وأريد أن أسافر إىل مدن أخرى واهلواء يسافر معي. أريد أن أكتشف العاَمل،
  كبرية، ألوان رائعة وصوت مبدع، فهذا ما أمتنّاه.

  
  المضمون

  درجة 12

  .موّسع بشكل اختيارها وسببالقدرة وَوَصف األمور اّلتي سيفعلها بواسطتها  إلى التلميذ تطّرق

  

  )2القدرة (

  ).الطيران(القدرة  التلميذ َذَكر
  

  )10( القدرة هذه اختيار سبب أو/و ا"!مور اّلتي سيفعلها بواسطة القدرة

 أريد، ...اسقبتن أشعر أن وأريد ُحّرة، أكون أن أريد( موّسع بشكل القدرة بواسطة سيفعلها اّلتي األمور التلميذ َوَصف
  )....جميلة عصفورة أكون أن أريد ،...الفاخر العاَلم ألرى عاليا أطير أن وأريد ،...بنفحات أشعر أن

  المبنى 

  درجات 5
ب االختيار َذَكر القدرة ثّم انتقل لشرح أسبا: واألفكار الجمل بين منطقيّ  ترابط فيه مناسب مبنى استخدام النّص  في

  وماذا سيفعل بمساعدة القدرة. 
  ).ِل... الواو، َف،( للروابط ومتنّوع مالئم استخدام هناك كذلك،

  اللغة

  درجات 8

  )2(د"-لة ا"!لفاظ 

  ...).الفاخر، الساطعة تناسق،( متنّوعةو  غنّية لغوّية ثروة على تشتمل معيارّية لغة استعمال
 )2(ال01ف والنحو 

  . المبنى النحوّي سليم، وليست هناك أخطاء في الصرف
  )2( ا"4م3-ء

  .ليست هناك أخطاء إمالئّية
 )2(ع3-مات الترقيم 

 ة مواضعأكثر من ثالث في) الفاصلة النقطة،( الترقيم عالمات من األقلّ  على مختلفَتْين لعالمَتْين دقيق استعمال
    .صحيحة
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 هاا()مور اّلتي سيفعلها بمساعدت َوْصفوالتوّسع في  القدرةالتطّرق إلى  – 2 نموذج
  .و/أو سبب اختيار هذه القدرة

 

األمور و حلّية والنباتات لكائنات ااا هي أمتنّا أن يكون يل القدرة بالتنّفس حتت املاء، لكي أستكشف احمليطات واألار والبحار، وم
دالفني يانًا يتم علق اللصيد، وأحاشباك  الكائنات املائّية عندما ينزلون البحاروناألخرى اّليت توجد حتت املاء، وأستطيع أن أساعد 

اك ت من العلق يف شبه الكائنانع هذوالكائنات األخرى اّليت ال جيب التقاا يف الشباك ومن املمكن أن يأذيها. ميكنين عندها م
 .ور رائعح إنّه شعما أسبوجهة نظري لطيف ومريح فعندالصيادين، وأنا أحب السباحة كثريًا والغوص حتت املاء، وهذا من 

  
  المضمون

  درجات 10

  .موّسع بشكلها اختيار  وسبب بواسطتها سيفعلها اّلتي األمور وَوَصف القدرة إلى التلميذ تطّرق
  

  )2القدرة (

  ).الماء تحت التنّفس( القدرة َذَكر التلميذ
  

  )8( القدرة هذه اختيار سبب أو/و القدرة بواسطة سيفعلها اّلتي ا"!مور

 ،...روالبحا واألنهار المحيطات أستكشف كي( موّسع بشكل القدرة بواسطة سيفعلها اّلتي األمور التلميذ َوَصف
 والغوص كثيًرا السباحة أحب وأنا ،...الصيد شباك البحارون ينزلون عندما المائّية الكائنات أساعد أن وأستطيع

  .الماء) تحت

  المبنى 

  درجات 4

ّلتي افي النّص استخدام مبنى مناسب فيه ترابط منطقّي بين الجمل واألفكار: بدأ بالقدرة وتوّسع في األمور 
 لك فإنّ إضافة إلى ذ صّيادين.سيفعلها بواسطتها، رغم بعض التكرار في موضوع الحيوانات اّلتي تعلق في ِشباك ال

  ها.نهاية النّص مفاجئة وغير مترابطة مع األفكار اّلتي سبقت

  ...).عندها الواو، لكي،( للروابط ومتنّوع مالئم استخدام هناك ،كذلك
  اللغة

  درجات 7

  )2(د"-لة ا"!لفاظ 

  ..)..التقاطها ،الكائنات المائّية ،استكشف( متنّوعةو  غنّية لغوّية ثروة على تشتمل معيارّية لغة استعمال
 )2(ال01ف والنحو 

  (يكون لي القدرة).المبنى النحوّي سليم، مع خطأ صرفي واحد 
  )1( ا"4م3-ء

  .). الهمزة المتوّسطة ال ُتحَتسب (يأذيهاخطآن إمالئّيان (أتمّنا، التقاتها) َوَرد
 )2(ع3-مات الترقيم 

  .ةضع صحيح) في ثالثة مواالفاصلةاستعمال دقيق لعالمَتْين مختلفَتْين على األقّل من عالمات الترقيم (النقطة، 
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 هابمساعدت سيفعلها اّلتي ا()مور َوْصف في وا(3ختصار القدرة إلى التطّرق – 3 نموذج
 .القدرة هذه اختيار سبب أو/و

 
  أحّب أن أكون ليوم واحد على األقّل عصفورة لكي ترى كيف يكون شعور العصفور عندما يطري.

  وأريد أيضا أن أرى العصافري عن قرب.
  وأريد أن أحتّدث بلغة العصافري.

  وأشعر بذلك.
  ولكي أرى ألوام بشكل صحيح ودقيق.

  وأرى الغيوم جلذابة ولذي لوا أبيض.
  لكن ال أحب الطريان كثريا ألنين ممكن أمسع صوت الطيارة عن قرب وأنزعج جدا.

  لكن بالنسبة يل احب الطريان كثريًا وأمتىن يوم واحد أن جيرب الشعور.
  

  المضمون

  درجات 8

  .مختَصر بشكل اختيارها وسبب بمساعدتها سيفعلها اّلتي األمور وَوَصف القدرة إلى التلميذ تطّرق

  

  )2( القدرة

  ).الطيران( القدرةَذَكر التلميذ 
  

  )6(القدرة  هذه اختيار سبب أو/و القدرة بواسطة سيفعلها اّلتي ا"!مور

 شعور يكون كيف أرى (لكي بحيث انحصرت بعاَلم العصافير فقط َصف التلميذ عّدة أسباب بشكل مختَصروَ 
  )...الغيوم ، وأرى...ألوانهم أرى العصافير، ولكي بلغة أتحّدث قرب، أن عن العصافير أرى العصفور، أن

  المبنى 

  درجات 3

عن ّدمة بين الجمل واألفكار: بدأ بمق منطقيّ  ترابطحفاظ جزئي على فيه  جزئيا في النّص استخدام مبنى مناسب
 للغةا كموضوع( تعميمها وٕاّنما األسباب شرح وعدمتشّتت الموضوع  منفردة. أسطرضمن  القدرة ثّم كتب األسباب

 تبدو األفكار نّ أ كما والجمل، األفكار بين الترابط ُيضِعف) منه سيستفيد ماذا فهم دون عامّ  بشكل ُذكر – مثًال 
ا (لكن ال أحّب (وأشعر بذلك) أو دون عالقة مع المطلوب أو تناقض ما ُكِتب سابقً مفهومة  غير أحياًنا

  الطيران...).
  ...).لكن، أيًضا، الواو، لكيكذلك، هناك استخدام مالئم للروابط (

  اللغة

  درجات 6

  )2(د"-لة ا"!لفاظ 

  ...).أنزعج، جّذابة، دقيق( متنّوعةاستعمال لغة معيارّية تشتمل على ثروة لغوّية غنّية و 
 )2(ال01ف والنحو 

  .أخطاء في الصرف (ترى، اّلذي لونها، يجّرب) وهناك ثالثةالمبنى النحوّي سليم، 
  )1( ا"4م3-ء

  خطآن إمالئّيان (لجّذابة، لذي). َوَرد
 )1(ع3-مات الترقيم 

 ).النقطة( لعالمة ترقيم مناسبة في موضَعْين صحيَحْين على األقل جزئيّ استعمال 
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  10    ארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוךהרשות ה –כל הזכויות שמורות לראמ"ה  
  

 هابمساعدت سيفعلها اّلتي ا()مور َوْصف في وا(3ختصار القدرة إلى التطّرق – 4 نموذج
  .القدرة هذه اختيار سبب أو/و

 

  اء.ت املأنا أحّب الغطس حتت املاء لكي أرا املناظر احللوة وأيضن أن نرا كيف األمساك تقظي وقتها حت
  وأريد أيًضا أن أستكشف إذا احلوريات حقيقة أم خيال وهل يوجد أسرار حتت املاء.

 الناس.اخرتت هذه القدرة لكي أقدر أن أساعد 

  
  المضمون

  درجات 6

  .القدرة وَوَصف األمور اّلتي سيفعلها بمساعدتها وسبب اختيارها بشكل مختَصرتطّرق التلميذ إلى 
  

  )2القدرة (

  .القدرة (الغطس تحت الماء)التلميذ  َذَكر

  

  )4(القدرة  هذه اختيار سبب أو/ا"!مور اّلتي سيفعلها بواسطة هذه القدرة و

الماء،  تحت وقتها تقظي األسماك كيف نرا ، أنالحلوة المناظر أرا عّدة أسباب بشكل مختَصر (لكيَوَصف التلميذ 
  الناس). أساعد أن أقدر الماء، لكي تحت أسرار يوجد خيال، وهل أم حقيقة الحوريات إذا أستكشف أن

  المبنى 

  درجات 3

 ثمّ قدرة ال َوْصفبين الجمل واألفكار:  منطقيّ  ترابطحفاظ جزئي على فيه  جزئيا في النّص استخدام مبنى مناسب
 أقدر مختصر ألسباب اختيار القدرة. ثّم إنهاء النّص بجملة عاّمة ال ترتبط مع ما سبق من أسباب (لكي َوْصف

  الناس). أساعد أن
  ...).أيًضا، الواو، لكيهناك استخدام مالئم للروابط ( ،كذلك

  اللغة

  درجات 5

  )1(د"-لة ا"!لفاظ 

   .متنّوعة وغير بسيطة لغوّية ثروةاستعمال لغة معيارّية تشتمل على 
 )2(ال01ف والنحو 

   مع خطأ صرفّي واحد (نرا).المبنى النحوّي سليم 
  )1( ا"4م3-ء

 ، تقظي).أيضنوردت ثالث أخطاء إمالئّية (أرا، 
 )1(ع3-مات الترقيم 

 .(النقطة) األقل على صحيَحْين موضَعْين في مناسبة ترقيم لعالمة جزئيّ  استعمال
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 سبب أو/و بمساعدتها سيفعلها اّلتي ا()مور َوْصفو القدرة إلى التطّرق – 5 نموذج
  .بشكل محدود القدرة هذه اختيار

 

  أن أصبحا زي الفهد ألنّه هلم سرعه كبريةأريد 
  إىل املدرسة بسرعة وانا متأخرين كثريا  أذهب

  رات.ميني ومشال فأستعمل السرعة فهكذا ال يدعسونين السيا انا أقطاع الشارع بسرعة بدون أن أنظر

  
  المضمون

  درجات 4

  .  بشكل محدود اختيارها وسبب بمساعدتها سيفعلها اّلتي األمور وَوَصف القدرة إلى التلميذ تطّرق
  

  )2القدرة (

  َذَكر التلميذ القدرة (سرعة الفهد).
  

  )2القدرة ( هذه اختيار سبب أو/و بمساعدتها سيفعلها اّلتي ا"!مور

  عة...).بسر  الشارع كثيرا، وأقطاع متأخرين وانا بسرعة المدرسة إلى أذهب(محدود بشكٍل  األسبابف التلميذ صَ وَ 

  المبنى 

  حدةاة ودرج

  النص يكاد يخلو من الترابط بين الجمل. 
  ب.غير مناس مع استعمال الرابط "فهذا" في مكان ...)الواو ألّنه،( استخدام قليل وغير متنّوع للروابط هناك كذلك،

  اللغة

  درجات 4

  )1(د"-لة ا"!لفاظ 

  ...).زي(مع استعمال ألفاظ محكّية  متنّوعةبسيطة وغير  لغوّيةاستعمال لغة معيارّية تشتمل على ثروة 
  )2(ال01ف والنحو 

   ).يدعسوننيألّنه لهم، وأنا متأّخرين، (وهناك ثالثة أخطاء في الصرف  سليم، النحويّ  المبنى
  )1( ا"4م3-ء

   خطآن إمالئيان (أصبحا، أقطاع). َوَرد
 )0(ع3-مات الترقيم 

  كتابة دون عالمات ترقيم (النقطة في نهاية النّص ال تحتسب).
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 سبب أو/و بمساعدتها سيفعلها اّلتي ا()مور َوْصفو القدرة إلى التطّرق – 6 نموذج
   .محدود بشكل القدرة هذه اختيار

  )كلمة 30 من أقلّ  على يحتوي نصّ (

 

  أنا أمتّىن أن أكون عصفور وأطري عاليا قثري وأذهب على أماكن بعيد ومجيلة التلون األسهار.

  
  المضمون

  تادرج 3

  .محدود بشكل اختيارها وسبب بمساعدتها سيفعلها اّلتي األمور وَوَصف القدرة إلى التلميذ تطّرق

  

  )2( القدرة

  .)الطيران(القدرة التلميذ َذَكر 

  

  )1( القدرة هذه اختيار سبب أو/و بمساعدتها سيفعلها اّلتي ا"!مور

  .)األسهار وجميلة التلون بعيد أماكن على أذهب(محدود بشكل  سبًبا واحًداالتلميذ  َوَصف

  المبنى 

  ان)درجت( 2

  .فجأة النّص  ينتهي ثمّ  السبب، إلى القدرة من التلميذ فينتقل، مناسب جزئيافي النّص استخدام مبنى 
سهار" للروابط (الواو) مع استعمال "على" في موضع غير صحيح، كما أّن "التلون األ جزئيّ كذلك، هناك استخدام 
  وردت بال رابط قبلها.

  
  اللغة

  ة واحدةدرج

  )0(د"-لة ا"!لفاظ 

  .متنّوعةبسيطة وغير  لغوّية استعمال لغة معيارّية تشتمل على ثروة
 )1(ال01ف والنحو 

  . المبنى النحوّي سليم، وليست هناك أخطاء في الصرف
  )0( ا"4م3-ء

  خطآن إمالئّيان (قثير، األسهار). َوَرد
  )0(ع3-مات الترقيم 

 كتابة دون عالمات ترقيم (النقطة في نهاية النص ال تحتسب).
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 ببس أو/و بمساعدتها سيفعلها اّلتي ا()مور َوْصف عدمو القدرة إلى التطّرق – 7 نموذج
  .القدرة هذه اختيار

 
ك يسبحون يف رة ألّن األمساقددي هذه الن عينقدرة األمساك أنا أمتّنا أن تكون عندي مثل هذه القدرة أنا أحيب هذه القدرة أمتنّا أن تكو 

  البحر
  وأحب األحصنة ألّن احلصان صديق لإلنسان وهو عايل ويوحّب األطفال كثريًا

  
  المضمون

  (درجتان) 2

  .اختيارها وسبب بمساعدتها سيفعلها اّلتي األمور َيِصف ولم القدرة إلى التلميذ تطّرق
  

  )2القدرة (

  .)قدرة األسماك(بشكل ضمنّي  القدرةالتلميذ َذَكر 

  

  )0( القدرة هذه اختيار سبب أو/و بمساعدتها سيفعلها اّلتي ا"!مور

رة المذكو  األمور( القدرة هذه اختيار ألسباب أو القدرة اّلتي اقترحها بمساعدة سيفعلها اّلتي لألمورلم يتطّرق التلميذ 
  ال عالقة واضحة لها بالقدرة المذكورة).

  المبنى 

  جة واحدةدر

ألفكار ابعض  : يبدأ ويكّرر األفكار وينتهي النّص فجأة. كما أنّ النّص يكاد يخلو من الترابط المنطقي بين الفقرات
  ال عالقة لها بالموضوع (األحصنة).

  كذلك، هناك استخدام قليل للروابط (ألّن، الواو).

  اللغة

  تادرج 4

  )1(د"-لة ا"!لفاظ 

  .متنّوعةبسيطة وغير  لغوّية استعمال لغة معيارّية تشتمل على ثروة

 )2(ال01ف والنحو 

   هناك خطأ صرفي واحد (األسماك يسبحون).و المبنى النحوّي سليم، 
  )1( ا"4م3-ء

  ).وردت أربعة أخطاء إمالئّية (أتمّنا، أحيب، عيندي، يوحب
 )0(ع3-مات الترقيم 

 .كتابة دون عالمات ترقيم
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  יתבלמבחן בער משימת הבעה בכתב מחוון

   דכיתה 


