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 2023-2022 العربيّة اللغة في التقييم الخارجيّ مرّكبات 

ّالرابعّللصفّ 
 

قعّوالمهاراتّالمضامينّفحصإلىّّالرابعّللصفّ ّالعربي ةّاللغةفيّّالتقييمّالخارجيّ يهدفّ ّتالميذّيعرفهاّأنّالمتو 

 .اللغوي ةّالتربية موضوعّفيّالرابعّالصفّ 

 

 

ّ:علىّالتقييمّالخارجيّ أداةّّمرك باتّترتكز

ّ.2009ّاالبتدائي ة،ّللمرحلةّالعربي ةّاللغوي ةّالتربيةّمنهجّ

ّ.מיומנויות -תפיסת הלמידה המתחדשתّالمهاراتّوثيقة

ّ

 

 :التقييم الخارجيّ  مبنى

 .المقروءّفهمّمجالّتفحصّوأسئلةّنصوصّعلىّالتقييمّالخارجيّ أداةّّشتملت

عةّأنواعّمنّهيّاألسئلة  .المختلفةّالفهمّأبعادّتتناولّ،(ومغلقةّمفتوحة)ّمتنو 

 .التالميذ لدى الكتابة مهارةتفحص  سئلةوأ اللغوي ةّالمعرفةّمجالّفيّأسئلةّعلىاألداةّّشتملتّكما

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّالتقييمّوأبعادّالفهمّوأبعادّأداةّالتقييمّالخارجيّ ّتفحصهاّالتيّالمجاالتّيعرضّالتاليّالجدول

ّ

ّ
 
ّ.3ّصفحةّفيّمفص لّبشكلّمكتوبةّالفهمّأبعاد1ّ
2

ّ.4 صفحةّفيّمفص لّبشكلّمكتوبةّاللغوي ةّالمعرفةّفيّالتقييمّأبعاد 

  

 النسبة التفصيل المجالّ

 المئويّة

 مالحظات

  القراءة .1
 فهم)

 (المقروء

ّاألنواعّمنّالنصوص

ّ:التالية

  ّأدبيّ ّنص:ّ

 ة ّقص 

 ّذاتي ةّسيرة

  ّوظيفيّ ّنص:ّ

  ّّإخباري

  ّّإقناعي

  ّ(تفعيليّ ) إرشاديّ

ّ:1المقروءّفهمّأبعاد

 فيّّالصريحّالمعنىّفهم

 معلوماتّّتحديد/النصّ 

 ّاستنتاج/الخفيّ ّالمعنىّفهم

 ،أفكارّّوتطبيقّدمجّتفسير

ّومعلومات

 ووظيفةّّالمضمونّتقييم

ي ةّاللغوي ةّالمرك بات ّوالنص 

 حوالي

65% 

 

 

  

 500ّحواليّالنصّ ّطول

ّ.كلمة

 ّمجاالتّمنّالنصوص

ّ.مختلفة معرفة

 المقروءّفهمّأسئلةّتتناول 
ّ.الفهمّأبعادّجميع

 النصوصّبعضّتنقسمّقد 
 قصيرةّنصوصّإلى

ّ.سياقهاّفيّمترابطة

 علىّاالمتحانّيشملّقد 
 :مثلُّمرافقة،ّنصوص
ُّمخطَّطاتّخرائط،

ّ.توضيحي ة ورسوم

 ،ّالنصوصّانتبهوا

اسةّفي موجودة ّكر 

ىّمنفصلة اسة تسم  ّكر 

ّموجودة وغيرّالنصوص

اسةّفي ّ.األسئلةّكر 

 التعبير .2

 بيّ الكتا

حوالي ّمضمون،ّمبنى،ّلغة 

%10 

 ّّتقييمّمهارةّالكتابة يتم 

لدىّالتالميذّفيّأداةّ

ّمنّ التقييمّالخارجي 

خاللّاإلجاباتّعنّ

ّاألسئلةّالمفتوحة.

ّ

ةّّّ•    ّكتابيّ ّتعبيرّمهم 

  ّتقييمّإطارّفيّتتمّ ّإضافي ةّّّّ

ّ.المدرسةّفي داخليّ     

ّ

 المعرفة .3
 اللغويّة

ّ:2التقييمّأبعادّ

 ّالصرف

 ّالنحو

 ّاأللفاظّداللة

 ّوالترقيمّاإلمالء

 حوالي

25% 

 

 ّالنواحيّعلىّالتأكيد

ّ.التطبيقي ةّالوظيفي ة

 ّتعريفّإعطاءّيُطلبّال

ّأوّقاعدةّصياغة أو

ّالموضوعات فيّذكرها

ّ.المذكورة
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 الرابع للصفّ  أداة التقييم الخارجيّ  مرّكبات
 
 المقروء فهم أبعاد .1

 (%25 حوالي) معلومات تحديد/النصّ  في الصريح المعنى فهم .أ

 .(...األحداث، والمكان، الزمان الشخصي ات، كأسماء)ّالنصّ  في الصريحة المعلومات تحديد .1
 .النصّ  في صريحة وأفكار وتفسيرات تعريفات تحديد .2
 ...قائمة، جدول،: معطاة معايير بحسب النصّ  في صريحة معلومات تنظيم .3
ف .4  .الزمنيّ  التسلسل ذلك في بما الصريحة المنطقي ة العالقات على التعر 

 (%35 حوالي) استنتاج/الخفيّ  المعنى فهم .ب

 .السياق على باالعتماد والتعابير الكلمات فهم .5
، في الصريحة غير المنطقي ة العالقات فهم .6  .الزمنيّ  التسلسل ذلك في بما النص 
 .تعميمات صياغة .7
ح غير) المستنبطة المركزي ة األفكار فهم .8  .النصّ  من (بها المصر 
ة في الشخصي ات بين العالقة وصف .9  .القص 

 ...العطف، حروف اإلشارة، أسماء كالضمائر، بالروابط باالستعانة النصّ  أجزاء بين العالقات فهم .10

 (%20 حوالي) ومعلومات أفكار وتطبيق دمج تفسير، .ج

 .المكتوب على باالعتماد وحجج فرضي ات صياغة .11
 .المعلومات ومقابلة مقارنة .12
 .أساسي ة مغاز صياغة .13
ف .14  .المكتوب بحسب الشخصي ات ممي زات على التعر 
 .بالغي ة وسائل تمييز .15
 .النصّ  في الواردة والمعلومات األفكار تطبيق .16
 .النصّ  في والرأي الحقيقة/الواقعة بين التمييز .17

 (%20 حوالي) والنصيّة اللغويّة المرّكبات ووظيفة المضمون تقييم .د

 .النصّ  هدف تقييم .18
 .الكاتب موقف تقييم .19
 .المختلفة النصّ  أبعاد في معل ل موقف عن التعبير .20
 .المبنى مرك بات وظيفة فهم .21
 .واألسلوب اللغوي ة المرك بات وظيفة فهم .22
 .ودالالتها اللغة طبقة تحديد .23
 .المعلومات مصداقي ة تقييم .24
 .األدبيّ  النصّ  في الجوّ  تمييز .25
 .القصصيّ  النصّ  في الشخصي ات تقييم .26
 .النصّ  وضوح تقييم .27
 .المرويّ  واقعي ة تقييم .28
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 اللغويّة المعرفة موضوعات .2

 

 الصرف .أ
،ّومنّحيثّالجنسّ(مفرد،ّمثنًّى،ّجمع) معرفةّواستعمالّاألسماءّالمحسوسةّمنّحيثّالعدد .1

 .(مذك ر،ّمؤن ث)

 .اإلشارةّأسماءّواستعمالّمعرفة .2

 .الموصولةّاألسماءّواستعمالّمعرفة .3

 .المنفصلةّالضمائرّواستعمالّمعرفة .4

 .الضمائرّإلىّوالحروفّاألسماءّإسناد .5

 .(أسماءّوأفعال) مألوفةّلكلماتّاألصلي ةّالحروفّمعرفة .6

 .األمرّالمضارع،ّالماضي،:ّالصيغة/الزمنّحيثّمنّاألفعالّواستعمالّمعرفة .7

 .(فَعََل،ّفَعََّل،ّأفعلّوإسنادهّللضمائر) األوزان:ّمنّزوالمهموّالسالم:ّالصحيحّالماضيّالفعلّمعرفة .8

 .والعطفّوالنفيّالجرّ ّحروف:ّمثلّالشائعة،ّالمعانيّحروفّبعضّواستعمالّمعرفة .9

دّبينّالتمييز .10  .الزيادةّأحرفّمنّالمزيدّوتجريدّوالمزيد،ّالمجر 

 .10-1ّمنّ(المذك رّوالمؤن ث) المعدودّمعّالعددّاستعمال .11
 

 النحو .ب
 .والفعلي ة االسمي ة: بنوَعْيها المفيدة الجملة واستعمال معرفة .1
 :التالية النحوي ة الوظائف معرفة .2

 ظاهًراّاسًماّيكونّعندماّالفاعل. 
 ظاهًراّاسًماّيكونّعندماّبهّالمفعول.ّ

 

 األلفاظ داللة .ج
 ةّفيّاأللفاظّداللةّتُفحص ّعلىّتشتملّمعياري ةّلغةّاستعمالّخاللّمنّالداخليّ ّالكتابيّ ّالتعبيرّمهم 

عةّغني ة لغوي ةّثروة  .ومتنو 
 ةّفيّاأللفاظّداللةّتُفحص   .السياقيّ ّالمعنىّخاللّمنّالمقروءّفهمّمهم 

 
 والترقيم اإلمالء .د

 ّفيّّ(النقطة،ّعالمةّاالستفهام،ّالنقطتان،ّالفاصلة،ّإلخ) تُفحصّعالماتّالترقيم

تيّفهمّالمقروء . مهم   والتعبيرّالكتابي 

 ةّفيّاإلمالءّيُفحص  .الداخلي ةّالكتابيّ ّالتعبيرّمهم 
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