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 תשפ"א – הלכיתה  ערביתמחוון 
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 תשפ"א – הלכיתה  ערביתמחוון 

 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך    –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

 

 والحبل ياسمين: األّول الفصل

 رقم

 السؤال

 السؤال نوع

 الفهم بُعد

 العالمات الصحيحة اإلجابة/األداء مستويات بحسب عالمةال

 الممكنة

1 

 

 مفتوح

 المعنى فهم

 تحديد/الصريح

 معلومات

 /األعياد مواسم أحد في جرت األحداث أنّ  كتابة تشمل اإلجابة =2

 .العيد في/األعياد مواسم من موسم/األعياد أحد

 .أخرى إجابة كل =0
 :مثال 

 "األعياد في" -
 

0 ,2 

2 

 

 مغلق

 المعنى فهم

 تحديد/الصريح

 معلومات

 .المدينة في العروض يقد موا لكي (2) :الصحيحة اإلجابة =2

 .أخرى إجابة كل =0

0 ,2 

 مغلق 3

 المضمون تقييم

 ووظيفة

 المركبات

 والنصية اللغوية

 .فاجأ (4) :الصحيحة اإلجابة =4

 .أخرى إجابة كل =0

0 ,4 

 مفتوح 4

 مجد تفسير،

 أفكار وتطبيق

 ومعلومات

، على باالعتماد منطقي ة فرضي ة كتابة تشمل اإلجابة =3  ُيحد د النص 
 .للفندق الخلفية بالغرفة الرجل فرح سبب خاللها من
 السير على التدر ب إمكاني ة بين فرضيته في يربط أن التلميذ على
 في الخلفي ة الساحة على تطلّ  التي الغرفة موقع وبين الحبل، على
 .الفندق
 :مثال

 السير لممارسة منها القريبة الساحة باستخدام يرغب الرجل أنّ " -
 ".الحبل على

 الغرفة قرب أو الحبل على السير على التدر ب كتابة تشمل اإلجابة =1
 .للفندق الخلفية الساحة من

 .أخرى إجابة كل =0

0–3 

 مغلق 5

 المعنى فهم

 تحديد/الصريح

 معلومات

 .الحبل على السير يعل مها أن (1) :صحيحةال اإلجابة =3

 .أخرى إجابة كل =0

0 ,3 
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 תשפ"א – הלכיתה  ערביתמחוון 

 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך    –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

 والحبل ياسمين: األّول الفصل

 رقم

 السؤال

 السؤال نوع

 الفهم بُعد

 العالمات الصحيحة اإلجابة/األداء مستويات بحسب عالمةال

 الممكنة

 مغلق 6

 المعنى فهم

 استنتاج/الخفي

 .الحبل فوق الوقوف (3) :الصحيحة اإلجابة =2

 .أخرى إجابة كل =0

0 ,2 

 مغلق 7

 المعنى فهم

 استنتاج/الخفي

 .المحاولة تكرار (3) :الصحيحة اإلجابة =2

 .أخرى إجابة كل =0

0 ,2 

 مغلق 8

 المعنى فهم

 استنتاج/الخفي

 السير في نجاحها فأعجبه راقبها أن ه (2) :الصحيحة اإلجابة =2
 .الحبل على    

 .أخرى إجابة كل =0

0 ,2 

 مغلق 9

 المضمون تقييم

 ووظيفة

 المركبات

 والنصيّة اللغوية

 .باإلحراج شعر (2) :الصحيحة اإلجابة =3

 .أخرى إجابة كل =0

0 ,3 
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 תשפ"א – הלכיתה  ערביתמחוון 

 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך    –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

 والحبل ياسمين: األّول الفصل

 رقم

 السؤال

 السؤال نوع

 الفهم بُعد

 العالمات الصحيحة اإلجابة/األداء مستويات بحسب عالمةال

 الممكنة

 مفتوح 10

 المضمون تقييم

 ووظيفة

 المركبات

 اللغوية

 والنصيّة

 تعليل ذكر مع ياسمين شخصية تناسب صفة كتابة تشمل اإلجابة =4
 .الصفة هذه يناسب
 :وتعليلها لصفات أمثلة

 التعليل الصفة

 /المثابرة/التصميم

 اإلصرار

 الحبل على السير في محاولتها تكرار -

 .النجاح حت ى

 ولم الحبل عن مرات عد ة سقطت أن ها" -

 ."تحاول وبقيت تيأس
ّّعمله إلى الرجل تعيد أن إصرارهاّ -
 النجاح حت ىّ

 على المقدرة

 اإلقناع

 .عمله إلى بالعودة للرجل إقناعها -

 على معل مها وأقنعت نفسها شجعت" -

 ."للنجاح فرصة أمامهما أنّ 
 تستطيع أنها من واثقة كانت أنها - بالنفس الثقة

 .فيه تأثيروال معل مها إلى التحد ث
 :التالية الحاالت إحدى كتابة تشمل اإلجابة =1

 شخصية تناسب صفة: السؤال في المطلوبين البندين أحد ذكر .أ
 .الصفة تعليل أو ياسمين

 في يتناسب، ال تعليل كتابة مع الشخصية تناسب صفة ذكر .ب
 .لياسمين المعطاة الصفة مع مضمونه،

 يناسب تعليل كتابة مع ياسمين، شخصية تناسب ال صفة ذكر .ج
 .القصة بحسب ياسمين، شخصية على تنطبق أخرى صفة

 .أخرى إجابة كل =0

0 ,1, 4 

 مغلق 11

 دمج تفسير،

 أفكار وتطبيق

 ومعلومات

 واإلصرار الهدف، على التركيز أنّ  (4) :الصحيحة اإلجابة =4
 .النجاح إلى يؤديان تحقيقه على    

 .أخرى إجابة كل =0

0 ,4 
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 תשפ"א – הלכיתה  ערביתמחוון 

 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך    –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

 والحبل ياسمين: األّول لالفص

 رقم

 السؤال

 العالمات الصحيحة اإلجابة/األداء مستويات بحسب العالمة السؤال نوع

 الممكنة

 مغلق 12

 المعرفة

 اللغويّة

ّأ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّب

 

  : ثالثة/ ثالثه= اإلجابات الصحيحة2

يفحص هذا السؤال موضوع الصرف عند التلميذ، ال  مالحظة:     
للتلميذ الي كتب الكلمة منتهية بالهاء بظل اإلمالء. عليه، ٌتعطى 

 التاء المربوطة عالمة كاملة رغم الخطأ اإلمالئي في ذلك.

 كّل إجابة أخرى. = 0

   

 = اإلجابة الصحيحة: تسع.2

  = كل إجابة أخرى. 0

 

0 ,2 

0 ,2 

 مغلق 13

 المعرفة

 اللغويّة

 .فارغ (3) :الصحيحة اإلجابة =2
 .أخرى إجابة كل =0

0 ,2 

 مفتوح 14

 المعرفة

 اللغويّة

 في الالزَمين التغييرين إجراء مع الجملة كتابة تشمل اإلجابة =2
 :التالي النحو على" نبرته" وَ " أصرّ : "الكلمتين

 .الهادئة بنبراتهم الرفض على أصّروا الرجال -
 ََأو
 .الهادئة بنبرتهم الرفض على أصّرو/أصّروا الرجال -

 إلحدى فقط واحد تغيير إجراء مع الجملة كتابة تشمل اإلجابة =1
 .نبرته أو أصرّ : الكلمتين

 .أخرى إجابة كل =0

0-2 
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 תשפ"א – הלכיתה  ערביתמחוון 

 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך    –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

 البراكين: الثاني الفصل

 رقم

 السؤال

 السؤال نوع

 الفهم بُعد

 العالمات الصحيحة اإلجابة/األداء مستويات بحسب العالمة

 الممكنة

 مفتوح 15

 المعنى فهم

 تحديد/الصريح

 معلومات

 مدينة في"/"إيطاليا"/"إيطاليا جنوب" كتابة تشمل إلجابةا =3
 ".بومباي في"/"بومباي

 .أخرى إجابة كل =0
 :مثال

 ."الفاكهة حدائق بجانب" -

0 ,3 

 مفتوح 16

 المعنى فهم

 استنتاج/الخفي

 خصوبة وهو والبساتين، الحدائق كثرة سبب كتابة تشمل اإلجابة=3
 .األرض

 .أخرى إجابة كل =0

0 ,3 

 مفتوح 17

 المعنى فهم

 استنتاج/الخفي

 :التالي الترتيب بحسب الناقصة الكلمات كتابة تشمل اإلجابة =3
 الحيوانات 
 سك ان أحد/حفالّ /الفالحين أحد/مزارع/المزارعين أحد  

 رجل/السكان أحد/المدينة

 الباقون/"المدينة مواطنو/المواطنون/المدينة سك ان/السك ان"  

 وفي أعاله، البنود بين من صحيحتين بتينإجا كتابة تشمل اإلجابة =2
 .الصحيح مكانها

 أعاله، البنود بين من واحدة صحيحة إجابة كتابة تشمل اإلجابة =1
 .الصحيح مكانها وفي

 .أخرى إجابة كل =0

0–3 

 مغلق 18

 المعنى فهم

 تحديد/الصريح

 معلومات

 .ساخنة منصهرة صخور (2) :الصحيحة اإلجابة =3
 .أخرى إجابة كل =0

0 ,3 

19 

 

 مفتوح

 المعنى فهم

 تحديد/الصريح

 معلومات

 األرض جوف بين يربط الذي الجزء اسم أنّ  كتابة تشمل اإلجابة =3
 ".المدخنة" هو والفو هة

 .أخرى إجابة كل =0

0 ,3 
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 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך    –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

 البراكين: الثاني الفصل

 رقم

 السؤال

 السؤال نوع

 الفهم بُعد

 العالمات الصحيحة اإلجابة/األداء مستويات بحسب العالمة

 الممكنة

 مفتوح 20

 المعنى فهم

 تحديد/الصريح

 معلومات

 :هما أساسين أمرين كتابة تشمل اإلجابة =3
 .البراكين حدوث زمراك على التعر ف .أ
  .األرض لجوف الداخليّ  المبنى فهم .ب

 .أعاله األمرين أحد كتابة تشمل اإلجابة =1

 .أخرى إجابة كل =0

0–3 

21 

 

 مغلق

 المعنى فهم

 استنتاج/الخفي

 .ذلك رغم (4) :الصحيحة اإلجابة =3

 .أخرى إجابة كل =0

0 ,3 

 مغلق 22

 المعنى فهم

 استنتاج/الخفي

 .الكوارث (3) :يحةالصح اإلجابة =4

 .أخرى إجابة كل =0

0 ,4 

 مغلق 23

 المضمون تقييم

 ووظيفة

 المركبات

 والنصية اللغوية

 عن مختلفة بمعلومات القارئ تزويد (4) :الصحيحة اإلجابة =4
 .البراكين    

 .أخرى إجابة كل =0

0 ,4 
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 תשפ"א – הלכיתה  ערביתמחוון 

 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך    –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

 البراكين: الثاني الفصل

 رقم

 السؤال

  نوع

 السؤال

 العالمات الصحيحة اإلجابة/األداء مستويات بحسب عالمةال

 الممكنة

 مفتوح 24

 اللغويّة المعرفة

 = اإلجابات الصحيحة: بيتهم/ لهم1أ.  

 = كل إجابة أخرى.  0ّ   

0 ,2 

/ لهنَّ  اإلجابات الصحيحة:= 1ب.   تاجُهنَّ

 = كل إجابة أخرى.  0     

0 ,2 

 مفتوح 25

 اللغويّة المعرفة

 ".ثارَّ" الماضي الفعل كتابة تشمل جابةاإل =3

 .أخرى إجابة كل =0

0 ,3 
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 תשפ"א – הלכיתה  ערביתמחוון 

 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך    –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

َيومَفيَالمتنزّهَ/ التعبيرَالكتابيَّ: الثالث الفصل
 رقم

 السؤال

 نوع

 السؤال

العالمات  الصحيحة اإلجابة / األداء مستويات بحسب اتالعالم
 الممكنة

  0= ّ موضوعّالمطلوبّفيّمهم ةّالتعبيرّأوّمطلًقاّبالّالَيتعّلقكتابةّنص 
 .ّجملةَواحدةَفقطكتابةّ

 تُعطىّفيّجميعّمستوياتّالتقييم:ّالمضمون،ّالمبنىّواللغة(.0ّعالمةّ)

 

 المضمون مفتوح 26

 وصفَالتصّرفَ
 عرضّالتصر فّالمالئمّأوّطريقةّالتواصلّمعّالعائلة.ّ

 :قدّيتطر قّالتلميذّفيّعرضّالتصر فّإلىّالعناصرّالتالية
 العنصرّ=ّالفكرةّأوّالتصر ف()
هّالمباشرّإلىّالعائلة،ّالخطابّومحاولةّاإلقناع.ّ •  التوج 
 تركّالعائلةّفيّحالّسبيلهاّثم ّإرسالّرسالةّلها. •
هّإلىّالشرطةّأوّحمايةّالطبيعة.ّ •  التوج 
ّآخر. • ّتصر فّمنطقي   أي 

 رّدَفعلَالعائلة
ّللعائلة،ّأوّتغي رّ التحو لّفيّتصر فاتها،ّّأوموقفها،ّوصفّرد ّالفعلّالعملي 

ّوردودّفعلهاّالعنيفةّمثاًل.ّأو  رد هاّالسلبي 
 الوصفّالموس ع:

رد ّالفعل،ّمعّالتوس عّفيّوصفّكليهماّوالتطر قّإلىّالتصر فّ =12–11
 أحدهما.ّّأو

 رد ّالفعل،ّمعّالتوس عّفيّالوصف.ّأوالتطر قّإلىّالتصر فّ =10–9
 الوصفّالمختصر:

رد ّالفعل،ّمعّاالختصارّفيّوصفّوإلىّالتصر فّّالتطر ق =8–7
 أحدهما.ّّأوكليهماّ

 رد ّالفعل،ّمعّاالختصارّفيّالوصف.ّأوالتطر قّإلىّالتصر فّ =6–5
 الوصفّالمحدود:

 رد ّالفعلّبشكلّمحدود.والتطر قّإلىّالتصر فّ =4–3
 رد ّالفعلّبشكلّمحدود.ّأوالتطر قّإلىّالتصر فّ =2–1
 موضوعّليستّلهّصلة.ّأوةّغيرّمترابطةّكتابةّكلماتّقليل =0

0–12 
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 תשפ"א – הלכיתה  ערביתמחוון 

 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך    –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

َيومَفيَالمتنزّهَ/ التعبيرَالكتابيَّ: الثالث الفصل
 رقم

 السؤال

 نوع

 السؤال

 العالمات الصحيحة اإلجابة / األداء مستويات بحسب اتالعالم
 الممكنة

26 

 تتّمة()
 المبنى مفتوح

 استخدام مبنى مناسب للمهّمة، يتضّمن:  =5-4

ا منطقي ّا بين الجمل و/أو الفقرات )سببي ّا، مقارنة، ترابط   _

 زمني ّا...(.

ا للروابط )من حيث العدد والتنّوع( بحسب  _ ا مالئم  استخدام 

 الحاجة، مثل: ألّن، لذلك، بسبب، ألجل... إلخ.

استخدام مبنى مناسب جزئي ّا فيه حفاظ جزئّي على ترابط منطقّي  =3-2

 بين الجمل و/أو الفقرات.

 فيه استخدام قليل، أو غير متنّوع للروابط. وأ

 النّص يكاد يخلو من الترابط المنطقّي بين الجمل و/أو الفقرات.   =1

 يوظّف الروابط بشكل غير صحيح، أو قليل جد ّا. أو

النّص يفتقد إلى الترابط المنطقّي بين األجزاء، سواء من حيث   =0

 الروابط. العرض العاّم للموضوع، أو من حيث استعمال

0–5ّ
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 תשפ"א – הלכיתה  ערביתמחוון 

 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך    –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

ّيومَفيَالمتنزّهَ/ التعبيرَالكتابيَّ: الثالث الفصل

 رقم
 السؤال

 نوع

 السؤال

العالمات  الصحيحة اإلجابة / األداء مستويات بحسب اتالعالم
 الممكنة

26 

 تتّمة()
 اللغة مفتوح

 داللة األلفاظ  أ.

على ثروة لغويّة استعمال لغة معياريّة )ليست لغة محكيّة( تشتمل  =2

 غنيّة ومتنّوعة.

ثروة لغويّة  استعمال لغة معياريّة )ليست لغة محكيّة( تشتمل على =1

استعمال لغة معياريّة مع إدخال ألفاظ  أو ،بسيطة وغير متنّوعة

 محكيّة.

 معظم الكتابة باللغة المحكيّة. =0

0–2ّ

 الصرف والنحو  ب.

ا( وكلماتها ص =2  .(أخطاء 2–1) حيحة )صرف ا(.بناء جمل سليمة )نحو 

 أخطاء( في التركيب والصرف. 4–3أخطاء قليلة ) =1

 أخطاء(. 4 أخطاء كثيرة في المبنى اللغوّي )أكثر من =0

 ال يحاسب التلميذ على األخطاء في عالمات اإلعراب مالحظة:

 مثال: "حضر المعلمين".

0–2 

 اإلمالء  ج.

مّرة واحدة فقط. وال تخصم إمالء صحيح )يحسب الخطأ المتكّرر  =2

 عالمات على خطأ إمالئّي واحد(.

 أخطاء إمالئيّة(. 2-4إمالء يشمل أخطاء ) =1

 أخطاء إمالئيّة مختلفة. 4 إمالء يشمل أكثر من =0

: ال يحاسب التلميذ على أخطاء غير مطلوبة منه بحسب مالحظة

 المنهج، مثال الهمزة في وسط الكلمة.

0–2 

 يم عالمات الترق د.

استعمال صحيح ومتنّوع لعالمات ترقيم مناسبة بحسب ما يقتضيه  =2

 نقطتان،لاستفهام، اال عالمةالنّص )عالمات ترقيم مالئمة: النقطة، 

 والفاصلة المائل الخطّ  المزدوجان، االنفعال، عالمةالفاصلة، 

 (.المنقوطة

استعمال غير مناسب  أواستعمال جزئّي لعالمات ترقيم مناسبة  =1

 )عالمة ترقيم واحدة في مكانها الصحيح(. .لبعضها

 الكتابة بدون عالمات ترقيم. =0

0–2 

 

 

 

 



_____________________________________________________________________ 
 תשפ"א – הלכיתה  ערביתמחוון 

 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך    –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

 أمامكمّنماذجّإلجاباتّتالميذّمعّاقتراحّلتقييمها.ّتم ّتحليلّوتقييمّاإلجاباتّبحسبّدليلّاإلجابات.
حين،ّلكنّجميعّالتقييماتّبجبّأنّتعتمدّعلىّدليلِّانتبهواّإلىّأن هّقدّتكونّهناكّاختالفاتّبسيطةّبينّتقييماتّ الُمصحِّ

 اإلجابات.
َيومَفيَالمتنزّهَ/َالتعبيرَالكتابيَّ: الثالث الفصل

 فيَالقائمةَأدناهَنماذجَلتقييمَالتعبيرَالكتابيَّ

 :َالتطّرقَإلىَالتصّرفَورّدَالفعلَوالتوّسعَفيَوصفَأحدهماَعلىَاألقّل.1نموذجَ

 النّصَ
 اللغة نىالمب المضمون

 درجات8َعالمة:َال درجات5َعالمة:َال درجة12َعالمة:َال

توجهت اليهم بسرعة، وقلت هلم 
عفًوا. انتم غاَدْرمت َوتَ رَكتم االوساخ 

ورائكم، هذا تصرٌف غري الئق 
جيب عليكم ان تنظفوا وراَئكم 

لكي يكون املكان نظيف ومرتب. 
عيٌب عليكم ان ترتكوا االوساخ 

تنظفوا بيتكم وراَئكم، فكما 
فلتنظفوا املكان الذي جلستم فيه، 

فليكون جمتمعنا نظيف َومميز 
فأطفال يؤخذون افعالكم، هل 

يرضيكم ان يصبح أجيال املستقبل 
قذر ووسخ. هيا ارجوكم عودوا من 

حيث كنتم جالسني ونظفوا 
مكانكم، لريضى اهلل عنكم، 

خجلت هذه العائلة. وذهبت إىل 
ىت عاد كما  مكاهنا ونظفتُه جيًدا ح

كان، نظيف. ومجيل، وشكرتين 
هذه العائلة كثريًا، وقالت يل: شكرًا 

لَك يا بين النَك حذرتنا وقلت لنا 
نصيحة مين. ان يكون جمتمعنا 

 نظيفا وراقًيا

تطر قّالتلميذّإلىّالتصر فّ
ورد ّفعلّالعائلةّووصفهماّ

 بشكلّموس ع.ّّ
 وصفَالتصّرف

وصفّالتلميذّتصر فهّبشكلّ
ختارّالخطابّموس ع:ّا

المباشرّلإلقناع،ّوفعلّذلكّ
بشكلُّموس عّ)قلتّلهمّعفًوا،ّ

عليكمّأنّتنظفوا...،ّهلّ
يرضيكمّانّيصبح...،ّ
عودواّمنّحيثّكنتمّ

 جالسين...(.
 رّدَفعلَالعائلة

وصفّالتلميذّرد ّفعلّ
العائلةّبشكٍلّموس عّأيًضا،ّ
وبشكٍلّواضحّ)ذهبتّإلىّ
مكانهاّونظفتهّجيًداّحتىّ

ان،ّقالتّلي:ّادّكماّكع
 شكًرا...(.

ّاستخدامّمبنىّ فيّالنص 
ّ مناسبّفيهّترابطّمنطقي 

بينّالجملّواألفكار:ّ
خطابّمعّالعائلة،ّثم ّ

الطلبّ)أرجوكم...(،ّورد ّ
الفعل.ّكذلكّهناكّ

استخدامّمالئمّومتنو عّ
للروابطّ)هذا،ّلكي،ّ

ّالفاء...(.

 (2)داللةَاأللفاظَ
الثروةّاللغوي ةّغني ةّ)غادرتم،ّ

الئق...(ّواللغةّمعياري ةّغيرّ
نّكانتّمتأث رةّأحياًناّ وا 

 بالمحكي ةّ)تنظفواّورائكم...(.

 (2)الصرفَوالنحوَ
ّسليمّوهناكّ المبنىّالنحوي 

خطأّواحدّفيّالصرفّ)أجيالّ
المستقبلّقذرّووسخ(ّاألخطاءّ
المتعل قةّبعالماتّاإلعرابّالّ

ّتحسب.
 َ(2)اإلمالءَ

ليستّهناكّأخطاءّإمالئي ة.ّ
 الّيحسبان(.ّ-،ّيؤخدونّ)ورائكم

 ( 2)عالماتَالترقيمَ
استعمالّمتنو عّلعالماتّ
الترقيم.ّالفاصلة،ّالنقطة،ّ

والنقطتانّوغالًباّفيّالمكانّ
ّالصحيح.

 

 

 



_____________________________________________________________________ 
 תשפ"א – הלכיתה  ערביתמחוון 

 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך    –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

 يومَفيَالمتنزّه/ََالتعبيرَالكتابيَّ: الثالث الفصل

 فيَالقائمةَأدناهَنماذجَلتقييمَالتعبيرَالكتابيَّ

 فَأوَرّدَالفعلَوالتوّسعَفيَوصفَأحدهما.التطّرقَإلىَالتصرَّ :2نموذجَ

 النّصَ
 اللغة المبنى المضمون

 درجات6َعالمة:َال درجات4َعالمة:َال اتدرج10َعالمة:َال

أيتها العائلة اجليدة، ال جيب أن 
تذهبوا وترتكوا األوساخ ورائكم ألن 

األوساخ خترب منظر املكان وخترج 
رائحة نتنة وتلوث الطبيعة مما يؤدي 

 تلوثث اهلوا  وإىل أمرا  عديدة إىل
وسوف ميوت األشجار، مما يقل 
األكسجني وبعد ذلك إىل موت 

الكائنات احلية وسوف خيرب العامل 
وميوت كل البشر لذا أنصحكم 

أيتها العائلة بأن هذه األوساخ وإذا 
احتجتم أال مساعدة فسوف 

أساعدكم وأيضن ستأخذون 
حسنات إذا نظفتم والنظافة من 

 ن  االما

تطر قّالتلميذّإلىّالتصر فّ
 فقطّووصفهّبشكلّموس ع.

 وصفَالتصّرف
وصفّالتلميذّتصر فهّبشكلّ

موس ع:ّاختارّالخطابّ
المباشرّلإلقناع،ّوفعلّذلكّ

بشكلّموس عّ)األوساخّ
تخربّمنظرّالمكان،ّتلو ثّ

لىّأمراضّ الهواء...،ّوا 
عديدة...،ّالنظافةّمنّ

 االمان...(.
 رّدَفعلَالعائلةَ

ر قّالتلميذّإلىّرد ّلمّيتط
 ّفعلّالعائلةّقط .

ّاستخدامّمبنىّ فيّالنص 
ّ مناسبّفيهّترابطّمنطقي 

هّ بينّالجملّواألفكار:ّالتوج 
للعائلةّومخاطبتها،ّثم ّتقديمّ
عرضّبالمساعدة،ّولكنّ

الجملةّاألخيرةّيبدوّجاءتّ
فيّغيرّمحل ها.ّكذلكّهناكّ

استخدامّمالئمّومتنو عّ
،ّمما،ّلذا، ّللروابطّ)ألن 

ّفسوف...(.

 (2)داللةَاأللفاظَ
اللغةّمعياري ةّوالثروةّاللغوي ةّ
غني ةّنسبيًّاّ)نتنة،ّتلو ث،ّ

 حسنات...(.

 (2)الصرفَوالنحوَ
ّسليمّوهناكّ المبنىّالنحوي 

خطأّواحدّفيّالصرفّ
 )يموتّاألشجار(.

 َ(1)اإلمالءَ
وردتّثالثةّأخطاءّإمالئي ةّ

)إال،ّوأيضن،ّاالمان(،ّ
ّحسب(.خطأّالّيّ-)ورائكمّ

 ( 1)عالماتَالترقيمَ
ّلعالماتّ استعمالّجزئي 

الترقيم.ّالفاصلةّفيّمكانهاّ
 الصحيح.

 

 

 

 

 

 

 

 



_____________________________________________________________________ 
 תשפ"א – הלכיתה  ערביתמחוון 

 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך    –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

 يومَفيَالمتنزّه/ََالتعبيرَالكتابيَّ: الثالث الفصل

 فيَالقائمةَأدناهَنماذجَلتقييمَالتعبيرَالكتابيَّ

َىَاألقّل.التطّرقَإلىَالتصّرفَورّدَالفعلَواالختصارَفيَوصفَأحدهماَعل:3َنموذجَ

 النّصَ
 اللغة المبنى المضمون

 درجات6َعالمة:َال درجات3َعالمة:َال درجات7َعالمة:َال

عندماّذهبتّإلىّتلكّ
العائيلةّلكيّاقنعهمّقلتّلهمّ
هلّأنتمّراضونّعنّذلك؟ّ

 فقالواّال
لماذاّانتمّترمونّكلّهذهّ

النفايات؟ّفقالواّلكنّهذاّماّ
يفعلهّكلّالناسّفقلتّانظرواّ

الكمّانظرواّالىّإلىّحّو
الطبيعةّالخالبةّفقالواّليّ

وهمّشاعرونّبالخجلّحسًناّ
سوفّننظفّالمنطقةّفبدأناّ

فيّتنظيفّكلّالمنتزهّ
فذهبناّإلىّالبيتّونحنّ

 ّفرحون

تطر قّالتلميذّإلىّالتصر فّ
ورد ّالفعل،ّووصفهماّبشكلّ

 مختصر.
 وصفَالتصّرف

وصفّالتلميذّتصر فهّبشكلّ
مختصر:ّاختارّطريقةّ

ارّفجعلّبينهّوبينّالحّو
العائلةّحواًراّمختصًراّجدًّاّ
)هلّأنتمّراضون...،ّلماذاّ

 انتمّترمون...(.
 رّدَفعلَالعائلةَ

وصفّالتلميذّرد ّفعلّ
العائلةّبشكلّمختصرّأيًضاّ
)شاعرونّفيّالخجل...،ّ
ّحسًناّسوفّننظف...(.

ّاستخدامّمبنىّ فيّالنص 
مناسبّجزئيًّا،ّفاالنتقالّمنّ

الفعلّكانّّالتصر فّإلىّردّ 
سريًعا،ّولكنّهناكّترابطّ

ّبينّالجمل.  منطقي 
كذلكّهناكّاستخدامّمالئمّ
ّللروابطّ)لكي،ّف،ّلكن...(.

 (2)داللةَاأللفاظَ
اللغةّمعياري ةّومناسبةّتشملّ
المفرداتّالغني ةّ)راضون،ّ

النفايات،ّالخالبة،ّشاعرونّ
 بالخجل(.

 (2)الصرفَوالنحوَ
ّسليمّوليستّ المبنىّالنحوي 

أخطاءّفيّالصرف.ّّهناك
 َ(1)اإلمالءَ

وردّخطآنّإمالئي انّ
ّ)العائيلة،ّحوالكم(.

 ( 1)عالماتَالترقيمَ
ّلعالماتّ استعمالّجزئي 

الترقيم.ّعالمةّاالستفهامّفيّ
ّمكاَنْينّمختلَفْين.

 

 

 

 

 

 

 

 



_____________________________________________________________________ 
 תשפ"א – הלכיתה  ערביתמחוון 

 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך    –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

 يومَفيَالمتنزّهَ/َالتعبيرَالكتابيَّ: الثالث الفصل

 الكتابيَّفيَالقائمةَأدناهَنماذجَلتقييمَالتعبيرَ

َالتطّرقَإلىَالتصّرفَأوَرّدَالفعلَواالختصارَفيَوصفَأحدهما.:4َنموذجَ

 النّصَ
 اللغة المبنى المضمون

 درجات5َعالمة:َال درجات3َعالمة:َال درجات5َعالمة:َال

عندما أرى العائلة تغادر، من دون 
ان حتافظ على نظافة األوساخ اليت 

القيتموها، اذهب وأقول هلم، 
ان تلقوا االوساخ يف  تسمحوا

القمامة، الن النظافة من االمان 
وهذا يسبب امرا  كسرية، مما 

يؤدي اىل تلوث الشاطئ وتوسخه 
  وشكرًا لكم

 

تطر قّالتلميذّإلىّالتصر فّ
 فقطّووصفهّبشكلّمختصر.

 وصفَالتصّرف
وصفّالتلميذّتصر فهّبشكلّ
مختصر:ّاختارّالخطابّ

المباشرّلإلقناع،ّوفعلّذلكّ
لّأربعةّأفكارّمنّخال

مختصرةّ)تسمحواّانّ
تلقوا...،ّالنظافةّمنّ

االمان...،ّوهذاّيسببّ
امراض...،ّيؤديّالىّتلوثّ

 الشاطئ..(.ّ
 رّدَفعلَالعائلة

لمّيتطر قّالتلميذّإلىّرد ّ
 ّفعلّالعائلةّقط .

ّاستخدامّمبنىّ فيّالنص 
مناسبّجزئيًّا،ّفيهّحفاظّ
ّ ّعلىّترابطّمنطقي  جزئي 

 بينّالجمل.
ناكّاستخدامّمالئمّكذلكّه

ّ، للروابطّ)عندما،ّألن 
ّوهذا...(.

 (1)داللةَاأللفاظَ
الثروةّاللغوي ةّمعياري ةّ
ومناسبةّتشملّبعضّ

المفرداتّالغني ةّ)تغادر،ّ
نّكانتّ القيتموها،ّتلو ث(،ّوا 

متأث رةّبالمحكي ةّأحياًناّ
)تسمحواّأن،ّمنّدونّأن(.ّ

 (2)الصرفَوالنحوَ
ّسليم،ّوهناك ّالمبنىّالنحوي 

خطأّواحدّفيّالصرفّ
ّ)القيتموها(.

 َ(1)اإلمالءَ
وردّخطآنّإمالئي انّ

 )االمان،ّكسيرة(.
 ( 1)عالماتَالترقيمَ

ّلعالماتّ استعمالّجزئي 
الترقيم.ّالفاصلةّفيّمكانهاّ

ّ.الصحيح
 

 

 

 

 

 



_____________________________________________________________________ 
 תשפ"א – הלכיתה  ערביתמחוון 

 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך    –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

 يومَفيَالمتنزّه/ََالتعبيرَالكتابيَّ: الثالث الفصل

 تابيَّفيَالقائمةَأدناهَنماذجَلتقييمَالتعبيرَالك

َالتطّرقَإلىَالتصّرفَورّدَالفعلَبشكلَمحدود.:5َنموذجَ

 النّصَ
 اللغة المبنى المضمون

 درجات4َعالمة:َال درجتانعالمة:َال درجات4َعالمة:َال

كنت أنا وعائليت يف احلديقة ورأينا 
الناس ترمي االوساخ وعندما اتوا 

لكي يذهبوا ذهبت أنا ذهبت 
 مسرعة لكي ال يذهبوا وهم مل

ينظفوا ورائهم وقلت إذا ذهبتوا ولن 
امسح هلم ان تذهبوا ومل تنظفوا قالوا 

يل حسنن سوف ننظف وهذا هو 
  الناس اليت هتتم يف النظافا

 

تطر قّالتلميذّإلىّالتصر فّ
ورد ّالفعلّووصفهماّبشكلّ

 محدود.
 وصفَالتصّرف

وصفّالتلميذّتصر فهّبشكلّ
هّللعائلةّ محدود:ّاختارّالتوج 

هبتّمسرعة،ّمباشرةّ)ذ
قلت...ّلنّأسمحّلهمّ..ّ

 تنظفوا(.
 العائلةّرّدَفعل

وصفّالتلميذّرد ّفعلّ
العائلةّبشكٍلّمحدودّأيًضاّ

)قالواّليّحسننّسوفّ
 ّننظف(.

ّيكادّيخلوّمنّالترابطّ النص 
ّبينّالجملّ)ذهبتّ المنطقي 
أناّذهبتّمسرعةّلكيّالّ
يذهبوا...،ّإذاّذهبتواّولنّ
 أسمحّلهمّأنّتذهبوا...(.

هناكّاستخدامّقليلّللروابطّّو
ّ)عندما،ّلكي(.

 (1)داللةَاأللفاظَ
الثروةّاللغوي ةّبسيطةّوغيرّ
متنو عةّوقريبةّمنّالمحكي ةّ

)لنّأسمحّلهمّأنّتذهبواّولمّ
تنظفوا...،ّإذاّذهبتوا،ّهذاّ

ّهوّالناس(.

 (2)الصرفَوالنحوَ
ّسليمّوليستّ المبنىّالنحوي 
ّ.هناكّأخطاءّفيّالصرف

 َ(1)اإلمالءَ
دّخطآنّإمالئي انّ)حسنن،ّوّر

خطأّالّّ-النظافا(.ّ)ورائهمّ
 ُيحسب.(

 ( 0)عالماتَالترقيمَ
ّ.كتابةّبدونّعالماتّترقيم
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 يومَفيَالمتنزّه/ََالتعبيرَالكتابيَّ: الثالث الفصل

 فيَالقائمةَأدناهَنماذجَلتقييمَالتعبيرَالكتابيَّ

َلَمحدود.التطّرقَإلىَالتصّرفَأوَرّدَالفعلَبشك:6َنموذجَ

 النّصَ
 اللغة المبنى المضمون

 درجات4َعالمة:َال درجةعالمة:َال نعالمة:َدرجتاال

كنتّاناّوصديقيّنتجولّفيّ
احدّالمنتزهاتّوشفناّرجلّ
يريدّكبّالوساخّعلىّترابّ
المنتزهّويغادرونّبسورعةّ

وذهبناّولميناّالوساخّ
 وضعناهمّفيّكيس

تطر قّالتلميذّإلىّالتصر فّ
 شكلّمحدود.فقطّووصفهّب

 وصفَالتصّرف
وصفّالتلميذّتصر فهّبشكلّ

محدود:ّاختارّتنظيفّ
المكانّبنفسهّمعّصديقهّ

 )ولميناّالوساخ...(.
 رّدَفعلَالعائلة

لمّيتطر قّالتلميذّإلىّرد ّ
ّفعلّالعائلةّقط .

ّيكادّيخلوّمنّالترابطّ النص 
ّبينّالجمل،ّ المنطقي 

التصر فّأتىّسريًعاّدونّ
يلّجدًّاّمقد مات.ّاستخدامّقل

ّللروابطّ)الواو(.

 (1)داللةَاأللفاظَ
الثروةّاللغوي ةّبسيطةّوغيرّ

متنو عةّ)لمينا،ّشفنا،ّ
 وضعناهم(.

 (2)الصرفَوالنحوَ
المبنىّالنحو يّسليم،ّوهناكّ

خطأّواحدّفيّالصرف،ّ
مالءمةّالفعلّللفاعلّ)الرجلّ

 يغادرون(.ّّ-
 َ(1)اإلمالءَ

وردّخطآنّإمالئي انّ
 )الوساخ،ّبسورعة(.

 ( 0)عالماتَالترقيمَ
 .كتابةّبدونّعالماتّترقيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_____________________________________________________________________ 
 תשפ"א – הלכיתה  ערביתמחוון 

 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, משרד החינוך    –כל הזכויות שמורות לראמ"ה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


