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 الحلوى حانوت في: األول الفصل

 رقم

 السؤال

 السؤال نوع

 الفهم بُعد

 العالمات الصحيحة اإلجابة/األداء مستويات بحسب لعالمةا

 الممكنة

 األخوان بها يأخذ كان التي النصيحة التلميذ كتابة تشمل اإلجابة =4 مفتوح 1
 يقّدموا أن أو/و باللُّطف الزبائن مع األخوان يتعامل أن: وهي دائًما

 .الحلوى للزبائن
 .للُّطفبا الناس ُخذوا: النصيحة الطالب نسخ إذا أو

 .أخرى إجابة كل =0

4,0 

 دمج تفسير،

 أفكار وتطبيق

 ومعلومات

 الرجال ال يدّققون في أنواع الحلوى  (1) :الصحيحة اإلجابة =4 مغلق 2
 .عند شرائها    

 .أخرى إجابة كل =0

4,0 

 دمج تفسير،

 أفكار وتطبيق

 ومعلومات

 .السخرية (4) :الصحيحة اإلجابة =4 مغلق 3
 .أخرى إجابة كل =0

4,0 

 المضمون تقييم

 ووظيفة

 المركبات

 اللغوية

 والنصية

 .أّن َمذاق الحلوى ال ُيْعِجُبه (3) :الصحيحة اإلجابة =3 مغلق 4

 .أخرى إجابة كل =0

3,0 

 المعنى فهم

 استنتاج/الخفي

 رغم الحلوى بيع محلّ  على الرجل تردُّد سبب كتابة تشمل اإلجابة =4 مفتوح 5
 . الحلوى تذّوق يريد كان أنه وهو نقوًدا يملك يكن لم أّنه

 :مثل
 .اآلالف هذه من حّبة بها يذوق وسيلة المحل دخوله كان -
 .الحلوى من اآلالف بين من حّبة ليتذوق وسيلة هي -
 لكي نقوًدا يملك ال أنه رغم الحلوى على يتردد الرجل كان -

 .الحانوت في التي الحلويات يتذوق
 .للحلوى الطفوليبُّه حُ  - 

 .أخرى إجابة كل =0

4,0 

 المعنى فهم

 تحديد/الصريح

 معلومات
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 الحلوى حانوت في: األول الفصل

 رقم

 السؤال

 السؤال نوع

 الفهم بُعد

 العالمات الصحيحة اإلجابة/األداء مستويات بحسب لعالمةا

 الممكنة

 الرجل نحو تصّرف األب أنّ  على تدل إجابة التلميذ كتابة تشمل =4 مفتوح 6
 كأيّ  عامله/مساعدته أراد/هدّية إعطاءه أراد: اإلحراج عدم بهدف
 .آخر زبون
 :مثل
 فكيف يتأّففون، ندماع أوالده على يغضب كان األب أنّ  كال، -

 !إحراجه؟ أجل من الحلوى يعطيه أن له
 يقصد ولم العيد بمناسبة للرجل الهدّية أعطى األب أنّ  كال، -

 .إحراجه
 .زبون فعالً  فهو كال، -
   أو 
 الرجل نحو تصّرف األب أنّ  على تدل إجابة التلميذ كتب إذا 

 .رجلال من َسِخر األب أنّ  على يدلّ  تعليل مع إحراجه بهدف
 :مثل
 قديًما؟ زبوًنا أَلْستَ  نعم، -
 له وقّدم يدفع أن دون من يأخذ كان ألّنه كثيًرا أحرجه نعم، -

 .وجهي عن اغرب: له يقول وكأّنه دفع بال هدية
 .صحيحة تعتبر منطقّية إجابة كل :مالحظة

 .أخرى إجابة كل =0

4,0 

 المضمون تقييم

 ووظيفة

 المركبات

 اللغوية

 والنصية

 .مرتبًكا (2) :الصحيحة اإلجابة =4 غلقم 7

 .أخرى إجابة كل =0

4,0 

 المضمون تقييم

 ووظيفة

 المركبات

 اللغوية

 والنصية
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 الحلوى حانوت في: األول الفصل

 رقم

 السؤال

 العالمات الصحيحة اإلجابة/األداء مستويات بحسب العالمة السؤال نوع

 الممكنة

 .ال (3) :الصحيحة اإلجابة =2 مغلق 8

 .أخرى إجابة كل =0

2,0 

 اللغوية المعرفة

 َقدِّموا كلمة وتحويل ُخْذَن، إلى خذوا كلمة تحويل تشمل اإلجابة =3 مفتوح 9
 .َقدِّْمنَ  كلمة إلى

 .صحيح بشكل فقط واحدة كلمة تحويل على تشتمل التي اإلجابة =1

 .أخرى إجابة كل =0

 .خذنا/خوذن: مثل فعلال كتابة في إمالئيًّا أخطأ إذا أو 

0–3 

 اللغوية المعرفة

 فتوحم 10

 اللغوية المعرفة

 الخبراء :الصحيحة اإلجابة =1   .أ

 .أخرى إجابة كل =0     

 

1,0 

= اإلجابة الصحيحة: استبيانان/ استبيانين 1    . بّ   

           يفحص هذا السؤال موضوع الصرف. وال  مالحظة:          

ت اإلعراب، لذا تُعطى للتلميذ الذي كتب الكلمة يفحص عالما

عالمة كاملة.  ""استبيانان  

   = كل إجابة أخرى.0         

1,0 

 .مفعول به (1) :الصحيحة اإلجابة =2 مغلق 11

 .أخرى إجابة كل =0

2,0 

 اللغوية المعرفة
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 األسود الصندوق: الثاني الفصل

 رقم

 السؤال

 السؤال نوع

 لفهما بُعد

 العالمات  الصحيحة اإلجابة/األداء مستويات بحسب العالمة 

 الممكنة

 الصفات من المراقبة لجهاز صفتَْين التلميذ كتابة تشمل اإلجابة =3 مفتوح 12
 :التالية

 .باالنفجارات يتأّثر ال .أ
 . الطائرات بتحّطم يتأّثر ال .ب
 .بالنيران يتأّثر ال .ج
 .الكيلومترات وآالف راتعش من بالسقوط يتأّثر ال .د
 .والمحيطات البحار بمياه يتأّثر ال .ه
 .مرادفة إجابة كل أو

   :مثل
 ".وقويّ  يتحّطم ال"

 .أعاله الصفات من فقط واحدة صفة التلميذ كتابة تشمل إجابة =1

 .أخرى إجابة كل =0

0–3 

 المعنى فهم

 تحديد/الصريح

 معلومات

13 

 

 :جميعها أو التالية الوظائف إحدى التلميذ كتابة تشمل اإلجابة =4 مفتوح
 .الطيران رحالت تفاصيل تسجيل -
 .القيادة مقصورة داخل تجري أحاديث تسجيل -
 . الطائرة أجهزة أداء تسجيل -
 .مرادفة إجابة كل أو

  :مثل

  .الطائرة في يحدث ما تسجيل -

 .أخرى إجابة كل =0

4,0 

 المعنى فهم

 تحديد/الصريح

 معلومات

 .الحاجة أّم االختراع (3) :الصحيحة اإلجابة =4 مغلق 14

 .أخرى إجابة كل =0

4,0 

 المضمون تقييم

 ووظيفة

 المركبات

 اللغوية

 والنصية

 .اعتقد (2) :الصحيحة اإلجابة =3 مغلق 15

 .أخرى إجابة كل =0

 

 

 

 

 

 

 

3,0 

 المعنى فهم

 استنتاج/الخفي

 3,0 التصوير غرفة بين لمشتركا التلميذ كتابة تشمل اإلجابة =3 مفتوح 16
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 األسود الصندوق: الثاني الفصل

 رقم

 السؤال

 السؤال نوع

 لفهما بُعد

 العالمات  الصحيحة اإلجابة/األداء مستويات بحسب العالمة 

 الممكنة

 دمج تفسير، 

 أفكار وتطبيق

 ومعلومات

 . الضوئّية التسّربات منع أو/و األسود اللون: وهو والمسّجالت
 أو

 .الضوئّية التسّربات يمنعان كالهما أو/و الداخل من أسود كالهما

 .أخرى إجابة كل =0

 .التعليل مع قالصندو  رقم التلميذ كتابة تشمل اإلجابة =3 مفتوح 17
 : مثل
 والقيم الرقمّية البيانات يحفظ ألنه األّول، األسود الصندوق -

 .( واالّتجاه السرعة الزمن،) الفيزيائّية
 الطّيارين حوارات أصوات يسّجل ألنه الثاني، األسود الصندوق -

 أنّ  التلميذ يذكر أن بشرط. )واالّتجاه والزمن الوقت على الداّلة
 .(واالّتجاه والزمن الوقت على تدلّ  نالطّياري حوارات

  .وظيفته ذكر خالل من الصندوق تحديد أو 
 :مثل

 بدون) الفيزيائّية والقيم الرقمّية البيانات يحفظ الذي الصندوق -
 (. صراحة األّول األسود الصندوق ذكر

 على الداّلة الطّيارين حوارات أصوات يسّجل الذي الصندوق -
 حوارات أنّ  التلميذ يذكر أن بشرط) واالتجاه والزمن الوقت

 .(واالّتجاه والزمن الوقت على تدلّ  الطّيارين

 .خاطئ تعليل مع أو التعليل دون األّول الصندوق ِذكر تشمل إجابة =1

 .خاطئة إجابة تعتبر تعليل، دون الثاني الصندوق ذكر إذا :مالحظة
 .أخرى إجابة كل =0

0–3 

 المعنى فهم

 استنتاج/الخفي
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 األسود الصندوق: الثاني الفصل

 رقم

 السؤال

 السؤال نوع

 الفهم بُعد

 العالمات  الصحيحة اإلجابة/األداء مستويات بحسب العالمة 

 الممكنة

18 

 

 3–0 :الصحيحة اإلجابات مفتوح

 المعنى فهم

 تحديد/الصريح

 معلومات
 الصندوق تستخدم التي الجهة

 األسود
 ماالستخدا من الهدف

 الطائرات يف السالمة مستوى رفع .أ الطائرات صناعة شركات
 (والقدمية احلديثة)  

حني مبستوى الرقيّ . ب الطيران حيمالّ  دوائر  تطوير/املال 
 حنياملالّ     

 األرصاد/اجلوي ة األرصاد خرباء دوائر .ج
 اجلوي ة     

 الظواهر على بعمق االّطالع
 الخطرة الجوّية

 .صحيحة إجابات ثالث كتابة =3

 .صحيحتَْين إجابتَْين كتابة =2

 .واحدة صحيحة إجابة كتابة =1

 .صحيحة غير اإلجابات كل =0

 :كلتيهما أو التاليتَْين الوظيفتَْين إحدى التلميذ كتابة تشمل اإلجابة =3 مفتوح 19
 المسجلة المعلومات لمسح التعّرض من التسجيل قطع تحمي -

 .عليه
 البحر، مياه بتأثير والتآكل العطب من التسجيل قطع يتحم -

 (.الزمنّية المّدة ِذكر بدون أو مع) يوًما 30 لمدة
 .أخرى إجابة كل =0

3,0 

 المعنى فهم

 تحديد/الصريح

 معلومات

 ما هي أسباب حوادث سقوط  (1) :الصحيحة اإلجابة =3 مغلق 20

 الطائرات؟    

 .أخرى إجابة كل =0

 

 

3,0 

 المعنى فهم

 تحديد/الصريح

 معلومات
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 األسود الصندوق: الثاني الفصل

 رقم

 السؤال

 السؤال نوع

 الفهم بُعد

 العالمات  الصحيحة اإلجابة/األداء مستويات بحسب العالمة 

 الممكنة

  مع األسود للصندوق آخر اسًما التلميذ كتابة تشمل اإلجابة =4 مفتوح 21
 .المالئم التعليل

 :مثل
 .اخترعه الذي هو ألنه - وارن داڤيد صندوق -
  الطيران ساعة خلل حدث إذا ألنه - المساعدة صندوق -

 .السبب معرفة يمكننا               
  يحتوي التي السجالت على ُيحافظ ألنه - القوي قالصندو  -

 .المهّمة األشياء مسح منها ويمنع عليها     
  تمييزه نستطيع الطائرة سقطت إذا ألنه - البرتقالي الصندوق -

 . الحطام بين من        
 يزودنا الطائرة سقوط بحالة ألنه - المعلومات صندوق -

 . الطائرة في يحدث ّماع/الطائرة سقوط مكان عن بالمعلومات
 المالئم، التعليل مع مالئم آخر اسم أيّ  التلميذ كتب إذا :مالحظة

 .كاملة إجابة ُتعتبر
 .حرفيّ  بشكل االسم ُيفّسر التعليل كان إذا =1

 :مثل
 .بالمعلومات يزودنا ألنه - المعلومات صندوق -
  وليس برتقالي لونه النّص  بحسب ألنه - البرتقالي الصندوق -

 .أسود                
 اسًما التلميذ كتب إذا أو فهم على تدل وال عاّمة اإلجابة كانت إذا =0

 .إجابتهُ  يعلل ولم األسود للصندوق آخر
 :مثل
 . لها كبيرة أهّمّية وله الطائرة يفيد ألنه الطائرة صندوق -
  .المساعد الصندوق -

0–4 

 المضمون تقييم

 ووظيفة

 المركبات

 اللغوية

 يّةوالنص
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 األسود الصندوق: الثاني الفصل

 رقم

 السؤال

 العالمات الصحيحة اإلجابة/األداء مستويات بحسب العالمة السؤال نوع

 الممكنة

 .المتبادلة (3) :الصحيحة اإلجابة =3 مغلق 22

 .أخرى إجابة كل =0

3,0 

 المعرفة

 اللغوية

 .صيّادونال (1) :الصحيحة اإلجابة =3 مغلق 23

 .أخرى إجابة كل =0

3,0 

 المعرفة

 اللغوية
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 التعبير الكتابي  : الثالثالفصل 

ي ة ومنع بيع األطعمة السريعة -الموضوع   السماح ببيع األغذية الصح 

 رقم

 السؤال

 العالمات الصحيحة اإلجابة/  األداء مستويات بحسب الترميز السؤال نوع

 الممكنة

 مفتوح 24

 

ة في المطلوب بالموضوع مطلقًا يتعل ق ال نص   كتابة =0   .التعبير مهم 

 (.واللغة المبنى المضمون،: التقييم مستويات جميع في تُعطى 0 عالمة)

 

 المضمون

 الموقف .أ

ا أو صراحة  ) موقفه عن التلميذ عب ر إذا =2   (.تلميح 

  .موقف يوجد ال =0 

 

2,0 

 

 التوضيح .ب

ي ة كتابة التلمي ذ موقفه من قرار إدارة المدرسة السماح ببيع أغذية صح 

في دك ان المدرسة، ومنع بيع األطعمة السريعة، محاواًل إقناع تالميذ 

ة القرار أو خطئه  .المدرسة بصح 

لموقفه من قرار المدرسة السماح ببيع  موس عتوضيح  =10–7

ق  ي ة ومنع األطعمة السريعة بواسطة التطر  األغذية الصح 

 .إلى سبب/أسباب معارضته أو تأييده لقرار المدرسة

لموقفه من قرار المدرسة السماح ببيع  مختصرتوضيح  =6–4

ق  ي ة ومنع األطعمة السريعة بواسطة التطر  األغذية الصح 

 .إلى سبب/أسباب معارضته أو تأييده لقرار المدرسة

لموقفه من قرار المدرسة السماح ببيع  محدودتوضيح  =3–1

ق األغذ ي ة ومنع األطعمة السريعة بواسطة التطر  ية الصح 

 .إلى سبب/أسباب معارضته أو تأييده لقرار المدرسة

0–10* 

يمكن إعطاء عالمات تقع بين العالمات المذكورة في توجيهات  *

 .الترميز
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 الفصل الثالث: التعبير الكتابي  

ي ة ومنع بيع ا -الموضوع   ألطعمة السريعةالسماح ببيع األغذية الصح 

 رقم

 السؤال

 العالمات الصحيحة اإلجابة / األداء مستويات بحسب الترميز السؤال نوع

 الممكنة

24 

 (تتّمة)

 مفتوح

 

 المبنى

ة، يتضم ن:  =5–4 /للمهم   كتابة موضوع مبناه مناسب للنص 

...( بين أجزاء  _ ، زمني  الحفاظ على التسلسل المنطقي  )سببي 

.  النص 

ع للروابط، بحسب ربط الجمل _   مع استعمال صحيح ومتنو 

 الحاجة.

ة، يتضم ن: =3–2 /للمهم   كتابة موضوع مبناه مناسب جزئيً ا للنص 

ة. _ /المهم   تسلساًل منطقيً ا جزئيً ا بين أجزاء النص 

 أو

ع للروابط. _  استعمااًل قلياًل/غير متنو 

 كتابة موضوع:  =1

ة.يكاد يخلو من التسلسل المنطقي  بين أ _ /المهم   جزاء النص 

 أو 

 .فيه استعمال غير صحيح/قليل جًد ا للروابط _

 كتابة موضوع:  =0

ة. _ /المهم   يخلو من التسلسل المنطقي  بين أجزاء النص 

 يخلو من استعمال الروابط. _

0–5 
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 التعبير الكتابي  : الفصل الثالث

ي ة ومنع بيع ا -الموضوع   ألطعمة السريعةالسماح ببيع األغذية الصح 

رقم 

 السؤال

نوع 

 السؤال

العالمات  اإلجابة الصحيحة / الترميز بحسب مستويات األداء

 الممكنة

24 

 (تتّمة)

 مفتوح

 

 اللغة

 : داللة األلفاظ أ.
استعمال لغة معياري ة )ليست لغة محكي ة( تشتمل على ثروة لغوي ة  =2

عة.  غني ة ومتنو 
غة محكي ة( تشتمل على ثروة لغوي ة استعمال لغة معياري ة )ليست ل =1

عة.  بسيطة وغير متنو 

 أو 

 استعمال لغة معياري ة مع إدخال ألفاظ محكي ة.
 .المحكي ة باللغة الكتابة معظم =0

 

0–2 

 الصرف والنحو:  ب.

ى خطأ بناء جمل سليمة نحًوا، وكلماتها صحيحة صرفًا )حت   =2

 واحد(.

 ركيب والصرف.أخطاء( في الت 2-3أخطاء قليلة ) =1

 أخطاء(. 3أخطاء كثيرة في المبنى اللغوي  )أكثر من  =0

 ال تخصم عالمات على أخطاء في التشكيل أو في عالمات مالحظة:

ة بالمثن ى وجمع المذك ر السالم.  اإلعراب الخاص 

 مثال: 

 ذهب المعلمين."" _

0–2 

 اإلمالء:  ج.

ة واحدة فقط. وال تخصم إمالء صحيح )الخطأ المتكر   =2 ر يحسب مر 

 عالمات على خطأ إمالئي  واحد(.

  مختلفة. أخطاء إمالئي ة 2-4إمالء يشمل  =1

 ّأخطاء إمالئي ة مختلفة.4ّّإمالء يشمل أكثر من =0

0–2 

 عالمات الترقيم: د.

 استعمال عالمات الترقيم المختلفة وبشكل صحيح. =2

 م و/أو غير صحيح لها.استعمال قليل لعالمات الترقي =1

عدم استعمال عالمات الترقيم بتاتًا أو استعمالها بشكل غير صحيح  =0

. ّفي كل  النص 

0–2 
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اِنتبِهوا إلى أن ه قد تكون  أمامكم نماذج إلجابات تالميذ مع اقتراح لتقييمها. تم  تحليل وتقييم اإلجابات بحسب دليل اإلجابات.

حين، لكن جميع التقييمات يجب أن تعتمد على دليل اإلجابات  .هناك اختالفات بسيطة بين تقييمات الُمصحِّ

 الكتابي   التعبير: الثالث الفصل

ي ة ومنع بيع األطعمة السريعة - الموضوع  السماح ببيع األغذية الصح 

ة  التعبير الكتابي   نماذج لتقييم إجابات التالميذ في مهم 

 اللغة المبنى المضمون موس ع بشكل

 درجات 8العالمة:  درجات 5العالمة:  ةدرج 12العالمة:  1النص  

أناّمعّأنّمتنعّإدارةّاملدرسةّبيعّالطعامّ
السريعّواملقايلّواملشروباتّالغازيةّوالتسايلّ

اليتّحتتويّعلىّموادّحافظةّألنّهذهّ
شكلّكبري،ّاألطعمةّتضرّجبسمّاالنسانّب

وبتواجدهاّيفّدكانّاملدرسةّسيشرتيهاّ
التالميذّيومًيا،ّويوجدّفرقّكبريّبنيّمدىّ
الضررّإذاّأكلتّهذهّاملأكوالتّيوميًاّأوّ

 مرةّكلّشهر.

ّأسهلّحتضريها،ّ ّالصحية ّاألغذية ّأن كما
ّاألغذيةّمنّ هذه ّأنّحيضروّا ّللتالميذ فيمكن

املنزل،ّتكونّمضمونةّبنظافتهاّومصدرهّا
ّالكثريّوصحتهاّّ ّالتالميذ توفرّعلى ّأهنّا كما

ّاملضرّيفّ ّالطعام ّتواجد ّإذا ّأم ا ّالنقود من
ّالتالميذّيفّمدىّ ّاملدرسةّفلنّيبايل دكان
باألكلّ ّالذيّيسببه،ّولنّيفكروّا األذى

ّاليتّيبذروهناّمنّ ّالنقود الصحيّبتاتًاّوكمية
ّأكلّغريّصحي.  أجلّشراء

كماّأنهّيفّعصرناّهذا،ّالعديدّمنّ
ّقلةّاالطفالّي ّبسبب ّالزائدة ّالسمنة عانونّمن

ّاالدارةّ ّالسريع،ّوقرار الرياضةّواحلركةّواألكل
ّالسمنة،ّوهذّا ّتلك ّإىلّختفيف سيؤدي هذّا

ّالطالب. ّأجلّمصلحة  بالطبعّمن

يفّالنهاية،ّطالبناّاألعزاءّمنعّإدارةّاملدرسةّ
للطعامّالسريعّملّيقررّهكذاّمنّالّشيء،ّ

منّأوّالضررّمبصلحتكمّومتعتكم،ّبلّ
أجلّصحتكمّومصلحتكمّفهوّيسببّ

 ضررّومسنةّزائدةّوكل هّيضرّبكم.

 : (2)الموقف 

في النص  تعبير عن الموقف 

أنا مع أن تمنع "بشكل صريح 

إدارة المدرسة بيع الطعام 

 ...".السريع

 :(10)توضيح الموقف 

أبدى التلميذ أسباب تأييده من 

قه إلى مضار  الطعام  خالل تطر 

هو يضر  السريع بتوس ع، ف

بالجسم "... تحتوي على مواد 

حافظة ألن هذه األطعمة تضر 

بجسم االنسان"؛ وتؤد ي إلى 

تبذير النقود "وكمية النقود التي 

يبذرونها من أجل شراء أكل 

غير صحي"؛ وتؤد ي إلى السمنة 

الزائدة "العديد من االطفال 

يعانون من السمنة الزائدة بسبب 

قلة الرياضة والحركة واألكل 

السريع، وقرار االدارة هذا 

 سيؤدي إلى تخفيف تلك السمنة".

ي   د فوائد الطعام الصح  كما عد 

"أسهل تحضيرها"، "مضمونة 

بنظافتها" و"توفر... النقود". 

وحاول إقناع تالميذ صف ه: 

"طالبنا األعزاء منع إدارة 

المدرسة للطعام السريع لم يقرر 

هكذا من ال شيء، أو الضرر 

عتكم، بل من أجل بمصلحتكم ومت

 صحتكم ومصلحتكم".

في النص  تسلسل منطقي  بين 

األفكار، وترابط جي د، 

ع للروابط:  واستعمال متنو 

ا"، "ألن"، "كما أن"،  "أم 

 "بل"...

 : (2) داللة األلفاظ

استعمال لغة معياري ة تشمل 

عة  ثروة لغوي ة غني ة ومتنو 

"مدى الضرر"، "لن 

يبالي"، "بتاتًا"، "يعانون 

 ن".م

 : (2)الصرف والنحو 

المبنى النحوي  سليم، وكذلك 

 ال توجد أخطاء في الصرف.

 :(2)اإلمالء 

يوجد خطأ إمالئي  واحد 

ر في عدم كتابة همزة  متكر 

القطع: "االنسان"، 

 "االطفال".

: (2)عالمات الترقيم 
استعمال صحيح لعالمتي 

الترقيم: النقطة والفاصلة في 

.  مواضع مختلفة في النص 
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ة التعبير الكتابي    نماذج لتقييم إجابات التالميذ في مهم 

 اللغة المبنى المضمون موس ع بشكل

 درجات 8العالمة:  درجات 5العالمة:  درجات 10العالمة:  2النص  

،ّقررتّإدارةّاملدرسةّالسماحّمنذّأيام
ببيعّاألغذيةّالصحي ةّيفّدكانّاملدرسةّ
دونّاألطعمةّالسريعةّواملقايلّوالتسايلّ

وغريها،ّوبسببّوجودّإجيابياتّ
وسلبياتّلكلّرأيّأوّفكرةّأوّقانونّ

ُيطرحّفقدّانقسمّالطالبّبنيّمؤي دينّ
 ومعارضنيّملثلّهذاّالقرار.ّ

ذاّمنُّوجهةّنظري،ّأناّأؤي دّمثلّه
القرار،ّملاّفيهّمنّمصلحةّتنعكسّ

ب،ّنظرًاّلكمي اتّالضررّ علىّالطال 
اليتُّتسب بهاّمثلّهذهّاألطعمةّالغريّ

مفيدة.ّفرغمُّزهدّمثنهاّوطعمهاّاللذيذّ
ّأن ّأضرارهاّتفوقّذلك،ّمثلّ إال 

احتواءهاّعلىّاملوادّاحلافظةّباإلضافةّ
ّبصح ةّاجلسم،ّ إىلّأهناُّمصن عةّوتضر 

الطالبّاآلنّيفّفرتةّبلوغّوخاص ةّبأن ّ
فقدُّيسب بّأكلّمثلّهذهّاألطعمةّ

إىلّالبناءّالغريّسليمّللجسمّمماّيؤد يّ
إىلّمضاعفاتّصحي ةّسيئةّعندّ

الِكرب.ّباإلضافةّإىلّتلكّفإن ّ
مكو ناتّهذهّاألطعمةّتسب بّ

الس منة،ّواليتّهيّخطٌرّأصبحّيهد دّ
ّكثريًا.ّ  جمتمعنا

ةّلذا،ّوبسببّسلبياتّهذهّاألطعم
واليتّتتعد ىّالسلبيات،ّأؤي دّقرارّ
املدرسةّبشأنّمنعّهذهّاألطعمة،ّ

فبسببّقضائناّأغلبّأوقاتناّداخلّ
املدرسةّفإن ّعدمّتناوهلاّهناكّيساهمّ
ّكبريةّبتقليلّاملضارّاملرتت بةّعلىّ بصورة

   أكلها.

 : (2)الموقف 

في النص  تعبير عن الموقف 

بشكل صريح "من ُوجهة 

مثل هذا نظري، أنا أؤي د 

 القرار".

 :(8)توضيح الموقف 

أبدى التلميذ أسباب تأييده من 

قه إلى مضار   خالل تطر 

الطعام السريع فهو يسب ب 

ة  أضراًرا كثيرة على الصح 

"مثل احتواء ها على المواد 

 الحافظة، باإلضافة إلى أنها

ة  ُمصن عة وتضر  بصح 

الجسم". كما أن ها تضر  بتكوين 

أكل مثل هذه الجسم "فقد يُسب ب 

األطعمة إلى البناء الغير سليم 

للجسم..."، كما أن ها تؤدي إلى 

 السمنة "تسب ب الس منة...".

في النص  تسلسل منطقي  بين 

األفكار، وترابط جي د، 

ع للروابط:  واستعمال متنو 

"باإلضافة إلى"، "إال أن"، 

 "لذا"، وحروف العطف.

 : (2) داللة األلفاظ

ة تشمل استعمال لغة معياري  

عة "لما  ثروة لغوي ة غني ة ومتنو 

فيه من مصلحة"، "نظًرا 

 لــ..."، "تفوق ذلك".

 : (2)الصرف والنحو 

المبنى النحوي  سليم، وكذلك ال 

 توجد أخطاء في الصرف.

 :(2)اإلمالء 

يوجد خطأ إمالئي  واحد 

 "احتواء ها".

استعمال : (2)عالمات الترقيم 

صحيح لعالمتي الترقيم: 

ة والفاصلة في مواضع النقط

.  مختلفة في النص 
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 الكتابي   التعبير: الثالث الفصل

ي ة ومنع بيع األطعمة السريعة - الموضوع  السماح ببيع األغذية الصح 

ة التعبير الكتابي    نماذج لتقييم إجابات التالميذ في مهم 

 اللغة المبنى المضمون ختصربشكل م

 درجات 6العالمة:  درجات 5 العالمة: درجات 8العالمة:  1النص  

املشروباتّالغازية،ّاملقايل،ّالتسايل،ّ
الشوكوالطةّوالطعامّالسريعّمجيعهاّ

مأكوالتّغريّصحيةّتضرّ
 باالنسانّوبصحته.

ّكثريًاّلقرارّاملدرسة،ّفمنّ فرحُت
املؤكدّبالنسبةّيلّانهّقرارّجيد.ّ

لطاملاّفكرتّباالقرتاحّعلىّادارةّ
دائًماّّّاملدرسهّهذاّالقرار.ّألنين

كنتّأقررّبعدمّأكلّهذهّ
املأكوالتّاملضره،ّفهيّتزيدّمنّ

 وزينّوتفقدينّتركيزي.ّ

هلذهّاملأكوالتّاليتّتباعّيفّدكانّ
مدرستناّالكثريّمنّالسلبياتّأم اّ
لألغذيةّالصحيهّاليتّقررتّادارةّ

املدرسةّبيعهاّمكانّتلكّ
املأكوالتّعدةّإجيابياتّومنّأمههاّ

الغذيةّوجودّالربوتيناتّداخلّا
الصحيةّاليتّتساعدّعلىّالرتكيزّ

ّكبريةّفهوّيساعدّيفّ وللرتكيزّأمهية
 العمليةّالتعليمية.

امتىنّمنّادارةّاملدرسةّتنفيذّهذاّ
القرارّيفّوقتّقريبّوامتىنّانّ

يكونّهذاّقرارّجيد،ّوامتىنّمنّ
طالبّصفيّوطالبّمدرسيتّ

 تأييدّهذاّالقرار.

 : (2)الموقف 
قف في النّص تعبير عن المو 

بشكل صريح "بالنسبة لي انه 
 قرار جيد".

 :(6)توضيح الموقف 
أبدى التلميذ أسباب تأييده من 

خالل تطّرقه إلى مضاّر 
األطعمة السريعة باختصار 

"المأكوالت المضره، فهي تزيد 
من وزني وتفقدني تركيزي" ثّم 

تطّرق إلى فوائد الطعام 
الصّحّي "لألغذية الصحية... 

أهمها عدة إيجابيات ومن 
وجود البروتينات... التي 

تساعد على التركيز... فهو 
 يساعد في العملية التعليمية".

في النّص تسلسل منطقّي بين 
األفكار، وترابط جّيد، 

واستعمال متنّوع للروابط: 
"ألن"، "لهذه"، "أّما"، وحروف 

 العطف.

 : (1) داللة األلفاظ

استعمال لغة معيارّية ليست 
 غنّية ومتنّوعة.

 : (2)لصرف والنحو ا

المبنى النحوّي سليم، وكذلك ال 
 توجد أخطاء في الصرف.

 :(1)اإلمالء 
يوجد خطأ امالئّي متكّرر في 

عدم كتابة همزة القطع: 
"االنسان"، "انه"، "ادارة"، وخطأ 
إمالئّي متكّرر في كتابة التاء 

المربوطة هاء: "المدرسه"، 
 "المضره".

استعمال : (2)عالمات الترقيم 
عالمتي الترقيم: النقطة 
 والفاصلة بشكل صحيح.
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 الكتابي   التعبير: الثالث الفصل

ي ة ومنع بيع األطعمة السريعة - الموضوع  السماح ببيع األغذية الصح 

ة التعبير الكتابي    نماذج لتقييم إجابات التالميذ في مهم 

 اللغة المبنى المضمون ختصرم بشكل

 درجات 4العالمة:  درجات 5العالمة:  درجات 7العالمة:  2النص  

إدارةّاملدرسةّدائًماّماّتريدّاألفضلّ
لطالهبا،ّوليسّاألفضلّفقطّيفّ

التعليم،ّإمناّبصحتهمّأيًضا.ّ
واملعارضونّهلذاّالقرارّجيبّانّ

نالحظّعليهمّّعالماتّالسمنةّاوّ
عالماتّاملرضّاوّباقيّاالمراضّ

اليتّتسببهّهذهّاألغذيةّاماّالطالبّ
ريدّانّتبقىّصحتهّجيدةّالذيّي

يكونّجسمهّخايلّمنّالدهنياتّ
السيئةّعليهّاملوافقهّعلىّهذاّالقرارّ
وإقناعّأصدقائهّهبذاّالقرارّوعليكّ

أنّتبدأّهبذاّالطريقهّحىتّتكملّ
ّحياتكّسليمة.

 : (2)الموقف 

في النص  تعبير عن الموقف 

تلميًحا "إدارة المدرسة دائًما ما 

 تريد األفضل لطالبها".  

 :(5)توضيح الموقف 

أبدى التلميذ أسباب تأييده من 

قه إلى  مضار   خالل تطر 

األطعمة السريعة باختصار 

"عالمات السمنة"، "يكون 

جسمه خالي من الدهنيات 

ه إقناعي   السيئة"؛ مع توج 

"عليه الموافقه..."، "عليك أن 

 تبدأ بهذا الطريقه".

في النص  تسلسل منطقي  بين 

بين الجمل، األفكار، وترابط 

واستعمال صحيح للروابط: 

"او"، "إنما" وحروف 

 العطف.

 : (1) داللة األلفاظ

استعمال لغة معياري ة ليست 

 غني ة.

 : (1)الصرف والنحو 

المبنى النحوي  سليم، هناك 

خطآن في الصرف: "تسببه" 

 و"بهذا الطريقه".

 :(1)اإلمالء 

ر في  يوجد خطأ امالئي  متكر 

طع: "ان"، عدم كتابة همزة الق

"او"، وخطأ إمالئي  واحد وهو 

كتابة التاء المربوطة هاء في 

 كلمة "الطريقه".

استعمال : (1)عالمات الترقيم 

عالمتي الترقيم: النقطة 

والفاصلة بشكل صحيح، لكن ه 

 قليل.
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 الكتابي   التعبير: الثالث الفصل

ي ة ومنع بيع - الموضوع  األطعمة السريعة السماح ببيع األغذية الصح 

ة التعبير الكتابي    نماذج لتقييم إجابات التالميذ في مهم 

 اللغة المبنى المضمون محدود بشكل

 درجات 6العالمة:  درجات 3العالمة:  درجات 5العالمة:  1النص  

اعتقدّأنّهذاّالقرارّقرارّصائبّ
ألنّكلّهذهّاملشروباتّوالطعامّ

السريعّيؤذيّصح ةّاإلنسانّ
إىلّأمراضّمثلّالسمنةّوقلةّّويؤدي

احلركة.ّوأقولّأنّاألهلّجيبّانّ
مينعواّاوالدهمّمنّشراءّهلذهّ

ّاألطعمةّوالتسايل.

 : (2)الموقف 

في النص  تعبير عن الموقف 

بشكل صريح "اعتقد أن هذا 

 القرار قرار صائب".

 :(3)توضيح الموقف 

أبدى التلميذ أسباب تأييده من 

قه إلى  مضار   خالل تطر 

طعمة السريعة بشكل محدود األ

ة اإلنسان"، "مثل  "يؤذي صح 

السمنة وقلة الحركة"، مع 

توجه إقناعي  "وأقول أن األهل 

يجب ان يمنعوا اوالدهم من 

 شراء لهذه األطعمة والتسالي".

في النص  تسلسل منطقي  بين 

األفكار، وترابط بين الجمل، 

اً للروابط:  واستعمال قليل جد 

 "ألن"، "الواو".

 : (1) داللة األلفاظ

استعمال لغة معياري ة ليست 

 غني ة.

 : (2)الصرف والنحو 

المبنى النحوي  سليم، وكذلك ال 

 توجد أخطاء في الصرف.

 :(2)اإلمالء 

ر  يوجد خطأ امالئي  واحد متكر 

في عدم كتابة همزة القطع: 

 "اوالدهم"، "ان".

 : (1)عالمات الترقيم 

استعمال عالمة ترقيم واحدة 

 ي النقطة.وه
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 الكتابي   التعبير: الثالث الفصل

ي ة ومنع بيع األطعمة السريعة - الموضوع  السماح ببيع األغذية الصح 

ة التعبير الكتابي    نماذج لتقييم إجابات التالميذ في مهم 

 اللغة المبنى المضمون محدود بشكل

 درجات 3العالمة:  ةة واحدالعالمة: درج درجات 3العالمة:  2النص  

اناّأقولّليمنعوّاملشروبّالغازيّ
لينشروّالصقاتّيفّكلّبلدّ

ويكتبوّعلىّمشروباتّالغازيةّ
ممنوعةّشربّالغازيةّوطعامّيقولوّ

ّكلّالطعامّايلّ للحكومةّانّيوقفو
مشّاكويسّواناّامتىنّانّيقوموّ

ّهبذاّاألعمالّالنشيط

 : (2)الموقف 

في النص  تعبير عن الموقف 

صريح "أنا أقول بشكل 

 ليمنعو".

 :(1)توضيح الموقف 

أبدى التلميذ أسباب تأييده لقرار 

اً "أنا  المنع بشكل محدود جد 

أقول ليمنعو المشروب"، 

"يقولو للحكومة أن يوقفو كل 

 الطعام الي مش اكويس".

في النص  تسلسل، استعمال 

قليل للروابط واستعمال واو 

 العطف فقط.

 : (1)الثروة اللغوي ة 

استعمال لغة معياري ة ليست 

غني ة وإدخال ألفاظ محكي ة 

 "الي مش اكويس".

 : (1)الصرف والنحو 

المبنى النحوي  سليم، يوجد 

خطآن في الصرف "يكتبو 

على مشروبات الغازية..."،  

 "هذا األعمال".

 :(1)اإلمالء 

ر في  يوجد خطأ إمالئي  متكر 

عدم كتابة األلف الفارقة: 

"، وعدم "ليمنعو"، "ينشرو

كتابة همزة القطع في أكثر من 

 موضع "انا"، "ان"، "اتمنى".

 : (0)عالمات الترقيم 

عدم استعمال عالمات الترقيم 

 بتاتًا.

 

 

 

 

 

 

 
 

 


