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           مقّدمة

(school based evaluation).التقييم الداخلي المدرسي

لتقييم. كوسيلة. الخارجية. المدرسة(. في. والنماء. النجاعة. )مقاييس. "الميتساڤ". امتحانات. ُتستخدم.

المسؤولية. تحّمل. تشجيع. هو. التقييم. هذا. من. الهدف. التعلّم".. "تقييم. باسم. أيضا. ُيعرف. وإجمالي. واسع.

التالميذ تحصيل. مستوى. حول. وخارجها،. المدرسة. داخل. المختلفين. المتلّقين. إلى. تقرير. .وتقديم.

)בודנביום,.4ממ ;.כממ .,Furtak(..أّدت.الرغبة.في.تقليص.االنعكاسات.السلبية.لالمتحانات.الخارجية.على.

الدراسية.כממ —עממ )1(..في.إطار. القطري.في.السنة. التقييم. المدرسة،.قدر.اإلمكان،.إلى.تحديث.مبنى.

هذا.التحديث،.تّم.التأكيد.على.أهمية.التقييم.الداخلي.التكويني،.الذي.تقوم.به.الطواقم.المدرسية.وَيتالَءم.مع.

الحاجات.الخاصة.لهذه.الطواقم.

خارجي". )"ميتساڤ. خارجية. وسائل. بواسطة. يتّم. الذي. المدرسي. التقييم. بين. الجديد. المبنى. َيدمُج.

المدرسة. وتخدم. المدرسة. داخل. ُتجَرى. خارجية. امتحانات. وبين. المدارس(. تالميذ. ربع. فيه. ويمتحن.

فقط.)"ميتساڤ.داخلي"(..َيقوم.الميتساڤ.الداخلي.على.دمج.ثالثة.مركبات:.)أ(.إجراء.امتحان.قطري.

.تطويره.في."راما".)السلطة.القطرية.للقياس.والتقييم(.بمشاركة.لجان.مهنية. خارجي-.موضوعي،.تمَّ

ومفتشين.مرّكزين،.يعكس.منهج.التعليم.ومعايير.المعرفة.والفهم؛.)ب(.فحص.داخلي.لالمتحان.يقوم.به.

طاقم.معلمي.المدرسة.)بمساعدة.دليل.إجابات.ُمْرفق.مع.االمتحان(،.يساعد.في.الحصول.على.مردودية.

فردية.وجماعية.سريعة.حول.مدى.تمّكن.التالميذ.من.المادة.في.كل.مجال.من.مجاالت.المعرفة،.ويساعد.

المعلَم.في.بلورة.تبّصرات.تعليمية.على.مستوى.الصف؛.)ج(.المقارنة.بين.تحصيل.التالميذ.في.المدرسة.

الميتساڤ. امتحانات. معطيات. معالجة. عن. الناجمة. قطرية(،. )معايير. المقارنة. مجموعات. ومعطيات.

الخارجي.في.بداية.السنة.الدراسية.القادمة.)ב ד,.עממ (.

والتنبيه. التالميذ،. لدى. التعلّم. في.تحسين. تساعد. فورية. مردودية. توفير. إلى. الداخلي. الميتساڤ. يهدف.

ع.. إلى.وجود.تالميذ.غير.ُمتمّكنين.من.المضامين.والمهارات.المطلوبة،.وتحديد.الفجوات.بين.األداء.الُمَتَوقَّ

التقييم. جوهر. إّن. الفجوات.. لتقليص. المدرسة. تتخذها. التي. الخطوات. فعالية. وتقييم. الفعلي،. واألداء.

الداخلي.التكويني.يكمن.في.تعددية.استعماالته.)998ת.,Black & Wiliam(.وفي.قدرته.على.المساعدة.في.
..)Airasian, 994ת; Dann,  تحسين.عملية.التعلّم.خالل.تكّونها.) ממ

استخدام.امتحانات.الميتساڤ.ألغراض.داخلية.قد.يشّكل.حافًزا.للنماء.والتحسين:.فالمعطياُت.قد.توّفر.

والصفية. والطبقية. المدرسية. المختلفة:. المستويات. على. القرارات. اّتخاذ. لعملية. المطلوبَة. المعلوماِت.

التالميذ،.وتكون.أداة.لفحص. المتوقع.والمستوى.المطلوب.من. والفردية؛.وتساعد.في.تحديد.التحصيل.

الخطط.التعليمية.المدرسية..قد.تساعد.امتحانات.الميتساڤ.الداخلية.في.كشف.نقاط.الضعف.ونقاط.القوة.

على.مستو.ى.الفرد.وعلى.مستو.ى.الصّف،.وتوفير.المعلومات.حول.الحاجات.المتغّيرة.الجديرة.بالعناية،.

وتطوير.التفكير.التخطيطي.المدرسي،.وتحديد.األهداف.القائمة.على.المعطيات،.والمساهمة.في.خلق.رؤية.

أكثر.شمولية.للجهاز،.وبلو.رة.معايير.لتحّمل.المسؤولية.

إّن.استخدام.أوسع.تشكيلة.من.المعطيات.الداخلية.والخارجية.يساعد.في.فهم.أفضل.للواقع.المدرسي.

)נבי,.תממ (..
תمعلومات.حول.حتديث.مبنى.التقييم.وردت.في.חיזדמ נא" מסחו3)כ(מסךוףמ -ת.4:מ“ ןאינןמההךדאהמהכדצוןמי ורך

ממך מה וצ"במהחוצינומיהפנו ו". מ
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المراجع

בודנביום,מ 'מ)4ממ (.מיחידה 7: משוב והערכה בכיתה.מבןיע:מ 'מבודנביום,מצ'מויךר,מש'מא"ץמיה'מקו דית,מ
בהבנוהמ ן רןמ—מסבובהמ פוןיחמ קציךומש מ ידוםמבנישכמןדביןמה "המה טפחןמהאיינהמךצ וןמ

ב  ורה.מודיש ום:מ שדרמהחוניע,מהןדביןמיהספידט.
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محتويات مرشد "الميتساڤ" الداخلي

ُأجري.امتحان.مقاييس.النجاعة.والنماء.)"الميتساڤ"(.في.موضوع.اللغة العربية للصف الثاني.في.المدارس.

في.السنة.الدراسية.الحالية.)תתמ — תמ (.في.إطار.الميتساڤ.الخارجي.بصيغتين.)صيغة."أ".وصيغة."ب"(.
احتوت.كل.صيغة،.إلى.جانب.مهاّم.االمتحان.األخرى،.على.نّص.من.نوع.واحد:.قصصي.أو.إخباري.

امتحان."الميتساڤ.الداخلي".يقسم.إلى.قسمين:

ا.واحًدا.لفحص.فهم. القسم.األّول:.الصيغة.)أ(.من.امتحان.الميتساڤ.الخارجي.بأكمله،.وهو.يشمل.نّصً

المقروء..القسم.الثاني:.يشمل.النّص.اإلخباري.من.الصيغة.)ب(.المتحان.الميتساڤ.الخارجي.

تّم.تطوير.االمتحان.في.السلطة.القطرية.للقياس.والتقييم.)"راما"(،.بمشاركة.لجنة.توجيه.ضّمت.مفتشين،.

ومرشدين،.ومعلمين،.ومستشارين.أكاديمّيين..مواضيع.االمتحان.تعكس.منهج.التعليم،.وتتالءم.مع.المواد.

التي.يتعلمها.التالميذ.حتى.نهاية.الصف.الثاني.

يجب.اعتبار.هذا.االمتحان.أداة.تقييم.داخلية.– مدرسية.تضاف.إلى.أدوات.التقييم.األخرى.المستعملة.

في.المدرسة.طوال.السنة.الدراسية..كذلك.يمكن.أن.يستعمل.كبديل.المتحان.مدرسي.نهائي،.على.أن.يقوم.

طاقم.من.معلمي.المدرسة.بفحص.دفاتر.االمتحان،.وتحليل.النتائج.ودراستها..من.الجدير.بالذكر.أن.نتائج 

تقارير  تقديم  المدرسة  من  يطلب  ال  إذ  الداخلي،  لالستعمال  الداخلي مخّصصة  الميتساف  امتحان 

عن هذه النتائج ألّي جهة كانت..الهدف.هو.تمكين.طاقم.المدرسة.من.أن.يستخلص.من.عملية.فحص.

العمل. وعلى.مستوى.خطة. الصف. وعلى.مستوى. التلميذ،. )على.مستوى. رات. تبصُّ ونتائجها. االمتحانات.

المدرسية(.تساعد.في.التركيز.على.األهداف.التربوية.والتعليمية.وتحسين.تحصيل.التالميذ.

المرجّوة. الفائدة. االمتحان،.وفحصه.واستخالص. المدرسة.في.إجراء. لمساعدة.طاقم. المرشد.معّد. هذا.

منه..كجزء.من.االستعداد.إلجراء.االمتحان.في.المدرسة،.نوصي.بقراءة.المرشد.بتمّعن.والعمل.بموجب.

فيه تجرى. مختلًفا. إطاًرا. تحدد. أن. تستطيع. المدرسة. أّن. بالذكر. الجدير. من. فيه.. ترد. التي. التعليمات.
.

التي  والتقييم  التنفيذ  قواعد  المحافظة على  أنه كلما تمت  تتذكر  أن  عليها  لكن. االمتحان،. تقّيم. َو/أو.

نوصي بها، تكون نتائج االمتحان أكثر موثوقيًة ومصداقيًة وقابليًة للمقارنة مع معطيات مجموعات 

الميتساڤ. امتحان. نتائج. على. بناء. تحسب. المقارنة. مجموعات  معطيات. القطرية(.. )المعايير  المقارنة 

،.التي.ستنشرها.السلطة.القطرية.للقياس.والتقييم.)راما(.بعد.عدة.أشهر.
ّ
الخارجي

في كل ما يتعلق بمضامين االمتحان َوِصَلِتها بمنهج التعليم، يمكن التوّجه إلى المرشدين والمفتشين على موضوع

اللغة العربية في األلوية.

.والمواّد.المساعدة.في.موقع
ّ
يمكنك.إيجاد.المزيد.من.المعلومات.عن.امتحان.الميتساف.الداخلي

.
.السلطة.القطرية.للقياس.والتقييم.)راما(.الذي.عنوانه:

 http://rama.education.gov.il،.ضمن.الفئة."מיצ"ב פנימי תשע"ב".

 يمكنك التوّجه بالسؤال بواسطة:
ّ
لالستفسار عن الميتساف الداخلي

 	.meitzav@education.gov.il.:البريد اإللكتروني

الهاتف رقم:.03-7632888 	 

 	 
ّ
.-.في.موقع.راما.تحت.عنوان.مجموعات المناقشة.<<."منتدى الميتساڤ الداخلي

ّ
منتدى الميتساف الداخلي

المستخدم:.. اسم. بواسطة. ويتّم. فقط. للمعلمين. مخصص. المنتدى. إلى. الدخول. أخرى".. داخلية  وامتحانات 

.pnimi7.:وكلمة.السّر..pnimi
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تحتوي كراسة التوجيهات التي بين يديك على أربعة فصول:

الفصل أ - وصف االمتحان:.مرّكبات.االمتحان.ومسح.االمتحان.

وتفصيل. المدرسة،. في. االمتحان. إلجراء. االستعداد. االمتحان:. إلجراء  توجيهات   - الفصل ب 

واقتراحات. الخاّصة،.وتوجيهات.عامة.إلجراء.االمتحان،. للممَتَحنين.ذوي.االحتياجات. المالَءمات.

لمالءمة.االمتحان.الحتياجات.المدرسة.

الفصل ج - توجيهات لفحص االمتحان: دليل.اإلجابات.والتوجيهات.الستعماله.عند.فحص.دفاتر.

االمتحان،.توجيهات.لحساب.العالمات.)بشكل.يدوي.أو.بشكل.محوسب(.وشرح.حول.مقارنة.النتائج.

المدرسية.مع.نتائج.مجموعات.المقارنة.)جميع.المدارس.الناطقة.بالعربية(.

ومثمًرا! ممتًعا  عماًل  لك  نتمنى 
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الفصل أ:   وصف االمتحان

مرّكبات االمتحان أ.1 

مرّكبات امتحان "الميتساڤ" في اللغة العربية للصف الثاني للسنة الدراسية 2011—2012

يفحص هذا االمتحان أربعة مجاالت:

.. فهم المقروء:.ُيفحص.فهم.املقروء.من.خالل:.جملة،.فقرة.ونص..في.االمتحان.نوعان.من.النصوص:.. ת..

وظيفّي.وأدبّي..أسئلة.الفهم.تفحص.أبعاد.الفهم.املختلفة.)انظر.ص..תת(. .

التعبير الكتابّي:.ُيفحص.من.خالل.كتابة.نّص.مستقّل،.باالعتماد.على.سلسلة.من.رسومات.معطاة.)انظر.ص.. ת(. .. 

المعرفة اللغوّية:.ُتفحص.من.خالل.أسئلة.لغة.مباشرة.في.الصرف.والنحو.ضمن.فصل.فهم.املقروء،.ومن מ3..

خالل.فصل.التعبير.الكتابّي.)معيار.اللغة،.انظر.ص.. ת(. .

األصوات اللغوّية وتمثيلها الكتابّي )فّك الشيفرة(:.ُتفحص.من.خالل.قراءة.كلمات.و/أو.جمل.بسيطة.ومن.. ..4

خالل.مهّمة.اإلمالء.)انظر.ص.. ת(. .

النسبة التفصيلالمجال

المئوّية 

مالحظات

.1 
فهم.املقروء*

فهم.املقروء.من.خالل.	 

جملة..

فهم.املقروء.من.خالل.	 

فقرة.

فهم.املقروء.من.خالل:	 

-..نّص.وظيفّي.

-..نّص.أدبّي.

أبعاد.الفهم:

فهم.املعنى.الصريح.في.النّص/	 

حتديد.معلومات.

فهم.املعنى.اخلفّي./.استنتاج.	 

تفسير،.دمج.وتطبيق.أفكار.	 

ومعلومات.

تقييم.املضمون.ووظيفة.املرّكبات.	 

اللغوّية.والنصّية.

حوالي 

מ%5

يقيَّم.فهم.املقروء.بشكل.	 

ج.من.خالل.جملة،. متدرِّ

فقرة.ونّص.

طول.النّص.األدبّي.	 

يتراوح.ما.بني.מ ת-מ8ת.
كلمة.

طول.النّص.الوظيفّي.	 

يتراوح.ما.بني.ממת-מ5ת.
كلمة.

ُتكتب.النصوص.	 

مشكولة.وتتناول.

مواضيع.قريبة.من.

عالم.الطفل.

..2 
التعبير.الكتابّي*

كتابة.قصصّية./.	 

سردّية

معايير.التقييم:

.املضمون	 

.املبنى	 

.اللغة	 

حوالي 

מ %

كتابة.قّصة.)بناء.على.	 

سلسلة.رسومات(.

ُانظر.معايير.التقييم.	 

)امللحق.ص.. ת(.

* انظر الملحق صفحة תת— ת.
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النسبة التفصيلالمجال

المئوّية 

مالحظات

..3 
املعرفة.اللغوّية*

الصرف	 

النحو	 

حوالي حّل.أسئلة.لغة.مباشرة	 

מת%

ُانظر.املعرفة.اللغوّية.	 

)امللحق.ص.. ת(.

..4 
األصوات.

اللغوّية.ومتثيلها.

الكتابّي
.

)فّك.الشيفرة(

القراءة	 

الكتابة	 

.قراءة.كلمات.و/أو.جمل.بسيطة	 

كتابة.كلمات.و/أو.جمل.بسيطة	 

حوالي 

מ %

ُانظر.األصوات.	 

اللغوّية.ومتثيلها.

.الكتابّي.)فّك.الشيفرة(

)امللحق.ص.. ת(

بناء.على.منهج.تعليمي-.التربية.اللغوية.العربية:.لغة،.أدب،.ثقافة.للمرحلة.االبتدائية،.السكرتارية.التربوية،.مركز.تخطيط.وتطوير. .*.

املناهج.التعليمية..وزارة.التربية.والتعليم.2009..

  http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Arabic/ChinuchLeshoni.pdf  
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مرّكبات امتحان مقاييس النجاعة والنماء للصف الثاني

ملحق لمرّكبات االمتحان

أبعاد فهم المقروء ..1

فهم المعنى الصريح في النّص/تحديد معلومات أ. 

حتديد.املعلومات.الصريحة.في.النّص.)كأسماء.الشخصّيات،.الزمان.واملكان،.األحداث...(.. ת.. מ
حتديد.تعريفات.وتفسيرات.وأفكار.صريحة.في.النّص. מ ..

تنظيم.معلومات.صريحة.في.النّص.بحسب.معايير.معطاة:.جدول،.قائمة... ..3 מ
التعّرف.على.العالقات.املنطقّية.الصريحة.مبا.في.ذلك.التسلسل.الزمنّي. ..4 מ

فهم المعنى الخفّي/استنتاج ب. 

فهم.الكلمات.والتعابير.باالعتماد.على.السياق... ..5 מ
فهم.العالقات.املنطقّية.غير.الصريحة.في.النّص،.مبا.في.ذلك.التسلسل.الزمنّي. כ.. מ

صياغة..تعميمات. ע.. מ
فهم.األفكار.املركزّية.املستنبطة.)غير.املصّرح.بها(.من.النّص.. ..8 מ

وصف.العالقة.بني.الشخصّيات.في.القّصة. ..9 מ
فهم.العالقات.بني.أجزاء.النّص.باالستعانة.بالروابط.كالضمائر،.أسماء.اإلشارة،.حروف.العطف..... מת.. מ

تفسير، دمج وتطبيق أفكار ومعلومات ج. 

صياغة.فرضّيات.باالعتماد.على.املكتوب. תת.. מ
مقارنة.ومقابلة.املعلومات. מ ת..

صياغة.حجج.ومغاز.أساسّية. 3ת.. מ
التعّرف.على.ممّيزات.الشخصّيات.بحسب.املكتوب. 4ת.. מ

متييز.وسائل.بالغّية. 5ת.. מ
تطبيق.األفكار.واملعلومات.الواردة.في.النّص. כת.. מ

التمييز.بني.الواقعة/احلقيقة.والرأي.في.النّص. עת.. מ

تقييم المضمون ووظيفة المرّكبات اللغوّية والنصّية د. 

تقييم.هدف.النّص. 8ת.. מ
تقييم.موقف.الكاتب. 9ת.. מ

التعبير.عن.موقف.معلّل.في.أبعاد.النّص.املختلفة. מ .. מ
فهم.وظيفة.مرّكبات.املبنى. ת .. מ

فهم.وظيفة.املرّكبات.اللغوّية.واألسلوب. מ  ..
حتديد.طبقة.اللغة.ودالالتها. 3 .מ מ
تقييم.مصداقّية.املعلومات. .. 4 מ

متييز.اجلّو.في.النّص.األدبّي. .. 5 מ
تقييم.الشخصّيات.في.النّص.القصصّي. כ .. מ

تقييم.وضوح.النّص. ע .. מ

تقييم.واقعّية.املروّي. .. 8 מ
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التعبير الكتابّي – تفصيل معايير التقييم  .2

المضمون )50%( أ. 

كتابة.قّصة.تصف.األحداث.الرئيسّية.املبّينة.في.الرسومات.املعطاة. ת..

تفصيل.األحداث.عن.طريق.التطّرق.إلى.جوانب.مستنبطة.من.الرسومات.مثل:.األحاسيس. .. 

ومشاعر.الشخصّيات،.الزمان.واملكان.وغيره.

المبنى )20%( ب. 

وجود.عالقات.منطقّية.بني.األحداث.عن.طريق.استعمال.روابط.سبب.ونتيجة.وغير.ذلك.. ת.מ

وجود.تسلسل.زمني.عن.طريق.استعمال.روابط.الزمن.ومالءمة.أزمنة.األفعال.لألحداث. .. 

الثبات.في.تسمية.الشخصّيات.واألشياء. ..3

التخفيف.من.التكرار.باستعمال.الضمائر. ..4

اللغة )30%( ج. 

الكتابة.بلغة.معيارّية.مالئمة. ת..

الثروة.اللغوّية:.التنويع.في.اختيار.املفردات. .. 

كتابة.جمل.مببنى.لغوي.سليم.دون.تشكيل. ..3

استعمال.صحيح.لعالمات.الترقيم:.النقطة.وعالمة.االستفهام.والنقطتان. ..4

إمالء.صحيح**.... ..5

المعرفة الّلغوية   .3

الصرف أ. 

معرفة.واستعمال.االسم.املذّكر.واالسم.املؤّنث. ת..

مالءمة.الفعل.لالسم.من.حيث.التذكير.والتأنيث. .. 

معرفة.واستعمال.املفرد.واجلمع.ألسماء.من.البيئة.القريبة. ..3

معرفة.كلمات.مألوفة.تنتمي.إلى.جذر/أصل.معنّي.)عائلة.اجلذر(. ..4

معرفة.وإنتاج.كلمات.مألوفة.تنتمي.إلى.نفس.الوزن.الصرفّي. ..5

معرفة.واستعمال.أسماء.اإلشارة:.هذا،.هذه،.هؤالء. כ..

معرفة.واستعمال.أسماء.املوصول:.الذي،.التي،.الذين. ע..

معرفة.واستعمال.أدوات.االستفهام:.هل،.أين،.متى،.من،.ما،.كم،.ملاذا،.كيف. ..8

مالءمة.الصفة.للموصوف.من.حيث:.التذكير.والتأنيث،.اإلفراد.واجلمع.في.كلمات.مألوفة. ..9

النحو ب. 

معرفة.بعض.التراكيب.اللغوّية.البسيطة.كإضافة.االسم.إلى.ضمير.أو.إلى.اسم.ظاهر. ת..

معرفة.واستعمال.اجلملة.املفيدة.البسيطة.بنوعيها. .. 

מ
األصوات اللغوّية وتمثيلها الكتابّي )فّك الشيفرة(   .4

القراءة   أ. 

قراءة.كلمات.و/أو.جمل.بسيطة.

اإلمالء  ب. 

.كتابة.كلمات.ُيليها.املعلم.

يشمل.اإلمالء:.كلمات.ذات.مبنى.أورتوغرافي.شّفاف.أي.تكتب.كما.تلفظ.
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مسح االمتحان أ.2 

يشتمل.مسح.االمتحان.على.قسمي.االمتحان:

.من.الصيغة.)ب(.
ّ
(.والقسم الثاني.)النّص.القصصي

ّ
القسم األول.)الصيغة.)أ(.المتحان.الميتساڤ.الخارجي

.)
ّ
المتحان.الميتساڤ.الخارجي

القسم األّول:
الجنس(. الصف،. من. )الشعبة. الشخصية. تفاصيله. إلى. يتطّرق. للتلميذ. استبيان. يظهر. االمتحان. بداية. في.

ويحتوي.على.أسئلة.تتعلق.بموقف.التلميذ.من.القراءة.والكتابة.وقدرته.عليهما.

يشتمل.االمتحان.على.أربعة.مواضيع:

التمكن من حروف الهجاء )الشيفرة الهجائية(: 

المهّمة.)أ(.-.اإلمالء.)السؤال:.ת(..

المهّمة.)ب(.-.قراءة.كلمات

•.إحاطة.الكلمة.المالئمة.للصورة.)األسئلة:. ،.3،.4(.. מ

•.إحاطة.الكلمات.التابعة.للمجموعة.)األسئلة:.5،.כ(. .

فهم المقروء: 

ת. فهم.المقروء.في.مستوى.الجملة:

المهّمة.)ج(.-.ملء.الفراغ.بالكلمة.المالئمة.من.المخزن.)األسئلة:.ע،.8،.9،.מת،.תת(..

-.إكمال.الناقص.في.الجمل.بحسب.الرسمة.)األسئلة:. תأ،. תب،.3תأ،.3תب(. .

 . فهم.المقروء..في.مستوى.النّص:

المهّمة.)هـ(.-.نّص.إخبارّي.)األسئلة:.5ת،.כת،.עת،.8ת،.9תأ،.9תب،.מ ،.ת ،.  ،.3 ،.4 ،.5 (.

المعرفة اللغوّية: 

أسئلة.المعرفة.اللغوية.مدمجة.ضمن.أسئلة.فهم.المقروء.)األسئلة:.כ أ،.כ ب،.ע ،.8 أ،.8 ب،.9 أ،.9 ب(..

.:
ّ
التعبير الكتابي

المهّمة.)د(.-.التعبير.الكتابي.)السؤال:.4ת(.

الجدول.الذي.أمامك.يشمل.مسًحا.لألسئلة.المتعلّقة.بفهم.المقروء.للنّص.اإلخبارّي.بموجب.أبعاد.الفهم..

أسئلة النّص اإلخبارّي

أبعاد الفهم 

5ת،מעת،.ת ،.3 فهم.المعنى.الصريح.في.النّص/تحديد.معلومات

./.استنتاج
ّ
כת،.8ת،.4 فهم.المعنى.الخفي

9תأ،.9תب،.מ ،.5 تفسير،.دمج.وتطبيق.أفكار.ومعلومات

  تقييم.المضمون.ووظيفة.المرّكبات.اللغوّية.والنصّية

*.من.اجلدير.ذكره.أّن.بعض.األسئلة.يكن.أن.تنتمي.ألكثر.من.ُبعد.من.أبعاد.الفهم.الفرعّية،.وليس.لُبعد.واحد.فقط..املهّم.

تطوير.الوعي.لُبعد.الفهم.الذي.ينتمي.إليه.السؤال،.ما.يساعد.في.اختيار.اإلستراجتية.املالئمة.للتوّصل.إلى.اإلجابة.الصحيحة..
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الجدول.الذي.أمامك.يشمل.مسًحا.لمهام/أسئلة.االمتحان.بحسب.المجال.المفحوص/أبعاد.الفهم.وبحسب.

موقعه.في.المنهج.التعليمي.

المجال ومقاييس التقييمالمهّمة/السؤال
من المنهج التعليمي - التربية 

اللغوية

كتابة/إمالء جمل  أ. 

السؤال: ת

التمكن من حروف الهجاء )الشيفرة 

 الهجائية(

كتابة.كلمات.أو.جمل.لها.تمثيل.صوتي.

كامل.

.التحصيل.رقم.5:.

اإلمالء،.ص..99.

 ب.

إحاطة الكلمة المالئمة 

 للصورة

األسئلة:. ،.3،.4

إحاطة الكلمات التابعة   

لمجموعتها

ממממממاألسئلة:.5،.כ

التمكن من حروف الهجاء )الشيفرة 

 الهجائية(

قراءة.كلمات.ومالءمتها.لكلمات.معطاة.

التحصيل.رقم.5:.األصوات.من.نفس.العائلة.

اللغوية.وتمثيلها.الكتابي،.ص..94.

 ج.

ملء الفراغ بالكلمة 

المالئمة من المخزن

ממממממاألسئلة:.ע،.8،.9،.מת،.תת

إكمال الناقص في الجمل  .

بحسب الرسمة

ממממממاألسئلة:. תأ،. תب،.3תأ،..

.....3תب

فهم المقروء في مستوى الجملة

ملء.الفراغ.في.جمل.معطاة،.بحسب.

مخزن.كلمات.أو.صورة.معطاة.

.التحصيل.رقم.3:

فهم،.تفسير.وتقييم.نصوص.من.

أنواع.مختلفة.

.-.إكمال.جمل.تحتوي.على.

....معلومات.ناقصة.من.النّص.

...مع/أو.بدون.مخزن.معطى.

.-.اإلجابة.عن.أسئلة.تتطلب.

....تحديد.معلومات.باالعتماد.على.

....الرسم.التوضيحي.المرافق

...بالنّص،.ص..84.

كتابة قصة بناء على صور  د..

 متسلسلة معطاة

السؤال:.4ת

ّ
التعبير الكتابي

 
المضمون،.المبنى.واللغة.

.التحصيل.رقم.4:

كتابة.نصوص.سليمة.لغوّيًا.

لمتلقين.مختلفين.لغرض.القّص،.

.ص..89.
النص.القصصي:.كتابة.نص.

قصصي.من.الواقع.أو.من.

الخيال.أو.من.كليهما،.يشتمل.

على.أحداث.متسلسلة.وشخصية.

واحدة.على.األقل.
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هـ – فهم المقروء في مستوى النّص

نّص.إخبارّي - الباندا

ُبعد الفهمالمهّمة/السؤال
من المنهج التعليمي - 

التربية اللغوية

فهم المعنى الصريح في النّص/تحديد أين.يعيش.الباندا؟15

 معلومات

تحديد.المعلومات.الصريحة.في.النّص.

)كأسماء.الشخصّيات،.الزمان.والمكان،.

األحداث...(.

التحصيل.المطلوب.3:.

فهم،.تفسير.وتقييم.

نصوص.من.أنواع.

.مختلفة.

الهدف.الفرعي.الثاني:.

فهم،.تفسير.وتقييم.

نصوص.وظيفية:.

إخبارية.-.وصفية.

إقناعية،.تفعيلية،

ص..84.

لماذا.يظهر.الباندا.كأّنُه.يضع.16

نّظارات.على.عينيه؟

/استنتاج
ّ
فهم المعنى الخفي

 

فهم.العالقات.بين.أجزاء.النّص.

باالستعانة.بالروابط،.كالضمائر،.أسماء.

اإلشارة،.حروف.العطف...

.للباندا؟17
ّ
فهم المعنى الصريح في النّص/تحديد ما.هو.الغذاء.الرئيسي

 معلومات

تحديد.المعلومات.الصريحة.في.النّص.

)كأسماء.الشخصّيات،.الزمان.والمكان،.

األحداث...(.

الفئران.والجرذان.)السطر.5(.18
هي.أنواع.من:

/استنتاج
ّ
فهم المعنى الخفي

 

فهم.العالقات.بين.أجزاء.النّص.

باالستعانة.بالروابط،.كالضمائر،.أسماء.

اإلشارة،.حروف.العطف...

 19 
أ + ب

أكمل.الناقص.في.الجدول.

بحسب.النص.

 تفسير، دمج وتطبيق أفكار ومعلومات

مقارنة.ومقابلة.معلومات.

ما.هو.الفرق.بين.الباندا.األّم.20

والباندا.األب؟

 تفسير، دمج وتطبيق أفكار ومعلومات

مقارنة.ومقابلة.معلومات.

لماذا.كان.اإلنسان.يصطاد.21

الباندا.بكثرة.في.الماضي؟

فهم المعنى الصريح في النّص/تحديد 

 معلومات

التعّرف.على.العالقات.المنطقّية.

..
ّ
الصريحة.بما.في.ذلك.التسلسل.الزمني

ما.هي.الجملة.من.النّص.التي.22

تدّل.على.أّن.الباندا.األّم.تعتني.

بابنها؟.اكتبها.

تقييم المضمون ووظيفة المرّكبات 

اللغوّية والنصّية.
 

فهم.وظيفة.المرّكبات.اللغوّية.واألسلوب.

لماذا.تتمّنى.حدائق.الحيوان.23

تربية.الباندا؟

فهم المعنى الصريح في النّص/تحديد 

 معلومات

التعّرف.على.العالقات.المنطقّية.

..
ّ
الصريحة.بما.في.ذلك.التسلسل.الزمني

لماذا.تصعب.تربية.الباندا.في.24

حدائق.الحيوان؟

/استنتاج
ّ
فهم المعنى الخفي

 

فهم.العالقات.بين.أجزاء.النّص.

باالستعانة.بالروابط،.كالضمائر،.أسماء.

اإلشارة،.حروف.العطف...

كيف.يمكن.أن.نحمي.الباندا.25

وننقذه.من.خطر.االنقراض،.

بحسب.النّص؟

 تفسير، دمج وتطبيق أفكار ومعلومات

تطبيق.األفكار.والمعلومات.الواردة.في.

النّص..
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هـ – المعرفة اللغوّية

نّص.إخبارّي.- الباندا

المرّكباتالمهّمة/السؤال
من المنهج التعليمي - 

التربية اللغوية

 26 
أ + ب

ِامإل.الفراغ.من.المخزن.بكلمة.

جديدة.من.نفس.العائلة.

الصرف

معرفة.كلمات.مألوفة.تنتمي.إلى.جذر.

معّين.

التحصيل.رقم.5:.

معرفة.وفهم.واستعمال.

الصرف،.ص..95.

ِامإل.الفراغ.بكلمة.مناسبة.من. 27

المخزن.

الصرف

معرفة.واستعمال.أسماء.اإلشارة.

 28 
أ + ب

أكمل.الناقص.من.المخزن.لكي.

تحصل.على.سؤال.مناسب.

لإلجابة.

الصرف

معرفة.واستعمال.أدوات.االستفهام.

 29 
أ + ب

ما.هي.الكلمة.المالئمة.إلكمال.

الجملة؟

الصرف

مالءمة.الفعل.لإلسم/الفاعل.من.حيث.

التذكير.والتأنيث.
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مسح االمتحان -  القسم الثاني

هذا.القسم.يشمل.الموضوعين:

: )األسئلة:.ת،. ،.3،.4،.5،.כ،.ע،.8،.9،.מת،.תת(.
ّ
فهم المقروء للنّص القصصي

المعرفة اللغوّية:.)األسئلة:. תأ،. תب،.3ת،.4תأ،.4תب،.5תأ،.5תب(.

.بموجب.أبعاد.الفهم..
ّ
الجدول.الذي.أمامك.يشمل.مسًحا.لألسئلة.المتعلّقة.بفهم.المقروء.للنّص.القصصي

ّ
أسئلة النّص القصصي

أبعاد الفهم 

ת،. ،.4،.כفهم.المعنى.الصريح.في.النّص/تحديد.معلومات

/استنتاج
ّ
3،.5،.ע،.8،.תתفهم.المعنى.الخفي

מתتفسير،.دمج.وتطبيق.أفكار.ومعلومات

تقييم.المضمون.ووظيفة.المرّكبات.اللغوية.

والنصية

9
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فهم المقروء في مستوى النّص

.- الرّسامة الصغيرة
ّ
نّص.قصصي

ُبعد الفهمالمهّمة/السؤال
من المنهج التعليمي - 

التربية اللغوية

لماذا.قلق.األب.عندما.كان.1

يستعّد.للنوم؟

فهم المعنى الصريح في النص/تحديد 

 معلومات

التعّرف.على.العالقات.المنطقّية.الصريحة.

.
ّ
بما.في.ذلك.التسلسل.الزمني

التحصيل.المطلوب.3:.

فهم،.تفسير.وتقييم.

نصوص.من.أنواع.

.مختلفة.

الهدف.الفرعي.

الثاني:.فهم،.تفسير.

وتقييم.نصوص.أدبية.

معاصرة،.دينية.ومن.

.التراث،

ص..8ע.

ماذا.فعل.األب.عندما.شعر.2

بالقلق؟

فهم المعنى الصريح في النص/تحديد 

 معلومات

تحديد.المعلومات.الصريحة.في.النّص.

)كأسماء.الشخصّيات،.الزمان.والمكان،.

األحداث...(.

"الحظ األب ذلك".)السطران.3

4-5(.تعني.أّن.األب.انتبه.أّن.
مرح:

/استنتاج
ّ
فهم المعنى الخفي

 

فهم.العالقات.بين.أجزاء.النّص.باالستعانة.

بالروابط،.كالضمائر،.أسماء.اإلشارة،.

حروف.العطف...

ماذا.فعلت.مرح.عندما.اجتمعت.4

العائلة.للسهر؟

فهم المعنى الصريح في النّص/تحديد 

 معلومات

تحديد.المعلومات.الصريحة.في.النّص.

)كأسماء.الشخصّيات،.الزمان.والمكان،.

األحداث...(.

لماذا.تفاجأ.األب.عندما.دخل.5

إلى.غرفة.ابنته؟

/استنتاج
ّ
فهم المعنى الخفي

 
فهم.العالقات.المنطقّية.غير.الصريحة.في.

.
ّ
النّص،.بما.في.ذلك.التسلسل.الزمني

أين.كانت.الدفاتر.والكتب.عندما.6

كانت.مرح.جالسة.ترسم؟

فهم المعنى الصريح في النّص/تحديد 

 معلومات

تحديد.المعلومات.الصريحة.في.النّص.

)كأسماء.الشخصّيات،.الزمان.والمكان،.

األحداث...(.

لماذا.كانت.مرح.ترسم.في.الليل.7

بالذات؟

/استنتاج
ّ
فهم المعنى الخفي

 
فهم.العالقات.المنطقّية.غير.الصريحة.في.

.
ّ
النّص،.بما.في.ذلك.التسلسل.الزمني

/استنتاجأين.وجدت.مرح.الهدّية؟8
ّ
فهم المعنى الخفي

 
فهم.العالقات.المنطقّية.غير.الصريحة.في.

.
ّ
النّص،.بما.في.ذلك.التسلسل.الزمني

لماذا.اختار.األب.أن.يهدي.ابنته.9

أدوات.الرسم،.بحسب.رأيك؟

تقييم المضمون ووظيفة المرّكبات 

اللغوّية والنصّية
 

التعبير.عن.موقف.معلّل.في.أبعاد.النّص.

المختلفة.

كيف.شكرت.مرح.والدها.على.10

الهدّية؟

 تفسير، دمج وتطبيق أفكار ومعلومات

صياغة.فرضّيات.باالعتماد.على.المكتوب.

ما.هو.الصوت.الغريب.الذي.11

سمعه.أبو.مرح.في.بداية.القّصة؟

/استنتاج
ّ
فهم المعنى الخفي

 
فهم.األفكار.المركزية.المستنبطة.)غير.

المصّرح.بها(.في.النّص.



19חוברת הנחיות 1135 — מיצ"ב פנימי בערבית לכיתה ב', התשע"ב
©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

المعرفة اللغوّية

.- الرّسامة الصغيرة
ّ
نّص.قصصي

المرّكباتالمهّمة/السؤال
من المنهج التعليمي - 

التربية اللغوية

 12 
أ + ب

ِامإل.الفراغ.من.المخزن.بكلمة.

جديدة.من.نفس.العائلة.

الصرف

معرفة.كلمات.مألوفة.تنتمي.إلى.جذر.

معّين.

التحصيل.رقم.5:.

معرفة.وفهم.واستعمال.

الصرف،

ص..95.

ِامإل.الفراغ.بكلمة.مناسبة.من. 13 

المخزن.

الصرف

معرفة.واستعمال.أسماء.اإلشارة.

 14 
أ + ب

أكمل.الناقص.من.المخزن.لكي.

تحصل.على.سؤال.مناسب.

لإلجابة.

الصرف

معرفة.واستعمال.أدوات.االستفهام.

 15 
أ + ب

ما.هي.الكلمة.المالئمة.إلكمال.

الجملة؟

الصرف

مالءمة.الفعل.لإلسم/الفاعل.من.حيث.

التذكير.والتأنيث.
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الفصل ب:   توجيهات إلجراء االمتحان

يحتوي.هذا.الفصل.على.معلومات.تهدف.إلى.مساعدة.المدرسة.على.االستعداد.مسبًقا.إلجراء.امتحان.

الميتساڤ.الداخلي..تتعلق.هذه.المعلومات.بموعد.إجراء.االمتحان،.المحافظة.على.سرية.االمتحانات.

والتعامل.مع.التالميذ.ذوي.االحتياجات.الخاصة،.وطريقة.إجراء.االمتحان.في.الصف.ومالَءمة.االمتحان.

الحتياجات.المدرسة..من المهم قراءة هذا الفصل قبل إجراء االمتحان في المدرسة واالستعداد بموجبه.

االستعداد إلجراء االمتحان ب.1 

من. )أ(. الصيغة. يحوي. وهو. األّول. القسم. قسمين،. على. الداخلي. االمتحان. يشتمل. االمتحان:. صيغة 

الميتساڤ. من. )ب(. الصيغة. من. .
ّ
القصصي النّص. يحوي. الثاني. والقسم. بأكمله،. الخارجي. الميتساڤ.

الخارجي.

.أو.إخبارّي(.وذلك.للتخفيف.من.عبء.
ّ
ُيمتحن.التالميذ.في.الميتساڤ.الخارجي.في.نّص.واحد.فقط.)قصصي

االمتحان.الطويل.ولكي.ال.نحّمل.التالميذ.أكثر.من.طاقتهم.

بناًء.على.ذلك،.نوصي.بإجراء.كل.قسم.من.قسمي.امتحان.الميتساڤ.الداخلي.في.موعد.خاّص.به،.كما.

نوصي.بأن.ُيمتحن.التالميذ.بالنّص.الثاني.بشكل.منفصل،.فيما.بعد.

موعد إجراء االمتحان: هذا.االمتحان.معّد.إلجرائه.ُقَبْيل.نهاية.السنة.الدراسية.للصف.الثاني..يجب.إجراء.

االمتحان.في.المدرسة.في.يوم الثالثاء الموافق 29 أّيار 2012.أو.في.موعد.أقصاه.خمسة.أّيام.تدريس.من.

هذا.التاريخ.)بموافقة.المدير(.

إبالغ التالميذ: نوصي.بإبالغ.تالميذ.الصفوف.الذين.سوف.ُيمتحنون.بموعد.االمتحان.مسبًقا،.وبالمادة.

التي.سوف.يشملها.االمتحان.وبالمجاالت.التي.سوف.ُتستعمل.فيها.نتائُجُه،.وذلك.وفًقا.لقرار.المدرسة.)هل.

لَّم.العالمة.للتلميذ؟.هل.تظهر.العالمة.على.الشهادة؟.هل.ُترسل.إشعارات.ألولياء.األمور؟.وما.شابه(.
َ
ُتس

المحافظة على سّرّية أسئلة االمتحان داخل المدرسة وخارجها: نوصي.بإجراء.االمتحان.لجميع.الصفوف.

الثانية.في.المدرسة.في.اليوم.نفسه.وفي.الساعة.نفسها..قد.يؤدي.إجراء.االمتحان.في.ُشعب.مختلفة.في.

أوقات.مختلفة.إلى."تسّرب".األسئلة..إضافة.إلى.ذلك،.وبما.أّن.االمتحان.ُيجرى.في.مدارس.كثيرة،.فيجب.

الحرص.قدر.اإلمكان.على.سّرّية.االمتحان.وسّرّية.كراسة.التوجيهات.هذه،.حتى.بعد.إجراء.االمتحان..

مالَءمة مضمون االمتحان الحتياجات المدرسة:.انظر.البند.ب.4.
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ليوم.االمتحان.تطّرًقا. تشمل.االستعدادات. التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة:  االستعدادات المتحان 

لغة.األم،. لتعليم. والكتابة.هما.حجرا.األساس. القراءة. الخاصة.. التالميذ.ذوي.االحتياجات. إلى. مناسًبا.

ولذلك.االستعدادات.الخاصة.ستكون.عملية.فقط.في.الحاالت.التي.توافق.فيها.المدرسة.على.ظروف.امتحان.

مالَءمة.لهؤالء.التالميذ،.كما.هو.مفصل.في.البند.ب. .بناًء.عليه،.على.المدرسة.أن.تجهز.مسبًقا.وسائل.

امتحان.خاصة.)مثل.دفاتر.امتحان.ُمَكبََّرة.للتالميذ.الذين.يعانون.من.صعوبة.في.الرؤية(،.وأن.تبلغ.التالميذ.

الذين.يستحقون.هذه.المالَءمات.بأنها.ستوفرها.لهم.)مثل.غرفة.هادئة،.استراحات.خالل.االمتحان،.تمديد.

وقت.االمتحان.وما.شابه.ذلك(.وإبالغ.التالميذ.أيًضا.بالمالَءمات.التي.لن.يحصلوا.عليها.)قراءة.األسئلة.و/

أو.كتابتها(..في.البند.ب. ..يوجد.تفصيل.لمجموعات.التالميذ.ذوي.االحتياجات.الخاصة.وكيفية.التعامل.
معهم.خالل.إجراء.امتحان.الميتساڤ.الداخلي.

 إعادة دفاتر االمتحان: يمكن.إعادة.دفاتر.االمتحان.للتالميذ.بعد.أسبوَعْين.تقريًبا.من.إجراء.االمتحان

)العتبارات.تتعلق.بسّرّية.االمتحان(.
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التعامل مع التالميذ ذوي االحتياجات الخاّصة ب.2 

يتناول.هذا.البند.المالَءمات.الُمْمكنة.التي.يحصل.عليها.التالميذ.ذوو.االحتياجات.الخاّصة.في.إطار.

الميتساڤ.الداخلي2..يجب.توفير.ظروف.امتحان.مالئمة.ومنصفة.لهؤالء.التالميذ،.وذلك.لتمكينهم.من.

التعبير.عن.قدراتهم.التعليمية.كاملًة،.مع.الِحْرص.على.عدم.المّس.بجودة.المعطيات.المتلقاة..أحد.

أهداف.االمتحان.في.لغة.األم.هو.فحص.تمكن.التالميذ.من.استخالص معنى.من.نّص.مكتوب..من.

هنا.فإن.مالَءمًة.من.نوع.القراءة.تسيء.إلى.جوهر.االمتحان،.ولذلك.نوصي.بعدم إتاحة المجال لقراءة 

بحسب. وفهمه. نّص. قراءة. يواجهون. الخاصة،. االحتياجات. ذوو. التالميذ. للتالميذ.. واألسئلة  النّص 

قدراتهم..ومع.ذلك،.تستطيع.المدرسة.أن.تتيح.لهم.مالَءمات.أخرى.مثل.أن.يمتحنوا.في.صفوف.هادئة،.

وإعطائهم.استراحات.أثناء.االمتحان.وتمديد.وقت.االمتحان.وتكبير.دفتر.االمتحان.

فيما يلي، تفصيل لكيفّية التعامل مع مجموعات من التالميذ ذوي االحتياجات الخاّصة:
 

التالميذ الذين يتعلمون في صفوف التعليم الخاّص: االمتحان.المذكور.ُمخّصص.لفحص.مستوى.

تمّكن.التالميذ.من.المواد.التعليمية.بحسب.منهج.التعليم.العام..لذلك،.يمكن.أن.تتيح.المدرسة،.وفق.ما.

تراه.مناسًبا،.لهؤالء.التالميذ.مالَءمات.بموجب."البرنامج.التربوي.الفردي".الخاّص.بكل.تلميذ..مع.ذلك،.

وكما.هو.الحال.في.الميتساڤ.الخارجي،.ال.يتوّجب.إجراء.امتحان.لهؤالء.التالميذ.

تالميذ الصفوف العادية الذين يستحقون تلّقي الدعم من برنامج الدمج: من.حّق.طاقم.المدرسة.أن.

يقّرر.كيف.ُيجري.امتحان.الميتساڤ.الداخلي.لتالميذ.الدمج..بما.أن.االمتحان.قائم.على.منهج.التعليم.

العام،.فقد.ال.يتالَءم.مع.ما.َتَعلََّمُه.هؤالء.التالميذ..مع.ذلك،.نرى.أن.هناك.أهمية.عاطفية.واجتماعية.ألن.

ُيمتحن.التالميذ.مع.زمالئهم..لذا،.يجب.على.طاقم.المدرسة.أن.يقرر.كيف.ُيمتَحُن.هؤالء.التالميذ،.وذلك.بناًء.

على.قدراتهم.العقلية.والعاطفية.واالجتماعية،.وبناًء.على.البرنامج.التربوي.الفردي.لكل.تلميذ..كما.يمكن.

للمدرسة.أن.تعفي.هؤالء.التالميذ.من.أقسام.معّينة.من.االمتحان،.أو.أن.تعفيهم.من.أسئلة.صعبة،.أو.تقّسم.

االمتحان.إلى.عدة.أقسام.

هذه. تشمل. الدمج:. برنامج  من  الدعم  تلّقي  يستحقون  وال  تعّلمي  من عسر  يعانون  الذين  التالميذ 

لهم.عملية. ُأجريت. الدمج.)سواء. برنامج. الذين.ال.يستحّقون.الحصول.على.دعم.من. التالميذ. المجموعة.

تشخيص.من.قبل.طرف.خارجي.أو.لم.ُتجَر(،.لكنهم.يواجهون.صعوبات.في.التعلُّم،.خاّصة.في.القراءة.

والكتابة..ُيمتحن.هؤالء.التالميذ.في.صفوف.عادية.بدون.أّية.مالَءمات.خاصة،.ويجب.تشجيعهم.على.أن.

يجيبوا.على.عدد.أكبر.من.األسئلة..عند.الحاجة،.يمكن.منح.هؤالء.التالميذ.مالَءمات.كما.هو.مفّصل.أعاله،.

لكن.دون.أن.تشمل.قراءة.أو.كتابة.إجابات.التالميذ.من.ِقبل.المعلّم.

التالميذ ذوو عسر في السمع:.هؤالء.التالميذ،.معفّيون.من.مهّمة.اإلمالء.التي.ُتجرى.لبقّية.تالميذ.الصف.

التالميذ ذوو عسر في الرؤية:.هؤالء.التالميذ،.معفّيون.من.مهّمة.اإلمالء.التي.ُتجرى.لبقية.تالميذ.الصف..

نوصي.بإجراء.مهّمة.اإلمالء.لهؤالء.التالميذ.بنفس.الطريقة.التي.ُتجرى.فيها.لهم.بشكل.عاّم.في.المدرسة.
.

סךוףמ3-ת.4מ "הידכיןמקבך"מסחו3)כ(מ חיזדמ נא" מ في. جاء. ما. موحدة،.حسب. ظروف. الخارجي. الميتساڤ. امتحانات. في. تتوفر. מ .
הח "ר(מ )ה וצ"בו" כהמ ישגום"ו בחנומ כדצווםמ ב בחנוםמ צדאוםמ ויחרוםמ בך ומ הןכ יןמ ן  ורוםמ בנישכמ מ ממ

הבונוום. יבחטוביןמ הוסירווםמ בבןו–הספדמ מ מ
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في الصف توجيهات عاّمة إلجراء االمتحان  ب.3 

يتضّمن.هذا.البند.توجيهات.عاّمة.إلجراء.االمتحان.في.الصف..إجراء.االمتحان.وفق.توجيهات.موّحدة.

ُيساهم.في.ضمان.موثوقية.االمتحان،.ويوّفر.لكل.تلميذ.فرصة.متساوية.للتعبير.عن.معلوماته.وعن.

مستوى.تمكنه.من.مادة.التعليم.

توقيت االمتحان ومّدته: 

نوصي.بإجراء.االمتحان.في.الساعات.)الِحَصص(.التي.يكون.التالميذ.فيها.يقظين،.وال.توجد.في.	 

الحصَتْين. في. الخارجي. الميتساڤ. امتحان. ُيجرى. عليهم.. ُتَشوِّش. قْد. عوامل. أّي. االمتحان. محيط.

الثالثة.والرابعة.من.اليوم.الدراسي،.ونوصي.بإجراء.االمتحان.الداخلي.في.هذه.الِحَصص.أيًضا.

الوقت.المخّصص.لالمتحان.الذي.يتّم.إجراؤه.كاماًل.بكل.أقسامه،.هو.90.دقيقة بدون استراحات..	 

وقد.تّم.تحديد.هذا.الوقت.بحيث.يستطيع.التالميذ.اإلجابة.بهدوء.عن.جميع.أسئلة.االمتحان..إذا.احتاج.

وقًتا.إضافًيا.قصيًرا،.وفق. ُيكملوا.االمتحان،.يمكن.منحهم. لكي. إلى.بضع.دقائق.إضافية. التالميذ.

ما.تقّرره.المدرسة..على.كل.حال،.نوصي.بعدم.إعطاء.وقت.إضافي.يزيد.عن.5ת.دقيقة..قبل.بداية.

االمتحان.يجب.إبالغ.التالميذ.بالوقت.الُمخّصص.له،.لكن.ال.يجوز.حّثهم.على.اإلسراع.أثناء.سير.

االمتحان..كما.ال.يجوز.كتابة.عدد.الدقائق.المتبقية.النتهاء.االمتحان.على.اللوح.

إنهاء االمتحان قبل انتهاء الوقت المخّصص له: على.المدرسة.أن.تقّرر.إذا.كان.بإمكان.التلميذ.الذي.

ينهي.االمتحان.قبل.انتهاء.الوقت.أن.يبقى.في.الصف.أو.يخرج.منه..من.المفّضل.تشجيع.التالميذ.الذين.

أنَهْوا.االمتحان.قبل.انتهاء.الوقت.على.مراجعة.إجاباتهم.مرة.أخرى.ومن.ثم.تسليم.دفاترهم..

انتبه،.في.آخر.الدفتر.توجد.أوراق.فارغة.يستطيع.التلميذ.الذي.أنهى.االمتحان.أن.يرسم.عليها.

التالميذ الذين يستحقون ظروَف امتحان ُمالَءمة: سيحصل.هؤالء.التالميذ.على.الظروف.المفّصلة.في.

البند.ب. .أعاله.في.الصفوف.الرئيسية.)مثال:.دفاتر.امتحان.ُمَكبَّرة(.
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 المراقبة في الصف:.

يراقب.مرّبي.الصف.على.التالميذ.خالل.االمتحان.ويساعد.على.إجرائه.

فيما يلي تفصيل وظائفه:

قبل. للتالميذ. )"توجيهات. التاليين. البندين. في. المفّصلة. التوجيهات. بحسب. االمتحان. إجراء. ..1
توزيع.دفاتر.االمتحان.عليهم"،."توجيهات.للتالميذ.بعد.توزيع.دفاتر.االمتحان.عليهم"(.

هذه. الوقت.. ناحية. من. حالة.ضغط. في. إدخالهم. دون. ومريحة. هادئة. عمٍل. أجواء. يهّيئ. أن. ..2
األجواء.تتيُح.المجال.أمام.التالميذ.للتعبير.عن.معلوماتهم.بأفضل.حال.

أن.يشرف.على.سير.االمتحان.بشكل.سليم.وأن.يحافظ.على.النظام.ونزاهة.االمتحان. ..3

.كل.تلميذ.يحّل.االمتحان.بشكل.مستقّل. أن.يتأكد.من.أنَّ ..4

َأْن.يساعد.التالميذ.في.حّل.المشاكل.الفنية.التي.قد.تواجههم.)طباعة.غير.واضحة،.دفتر.غير. ..5
صالح.وما.شابه(،.أو.أن.يساعد.في.حّل.المشاكل.الشخصية.التي ال عالقة لها بمضمون 

االمتحان.)السماح.بتناول.الطعام.والشراب.خالل.االمتحان.وفق.سياسة.المدرسة،.معالجة.

مشاكل.خاصة.وما.شابه.ذلك(..

ع.التالميذ.على.اإلجابة.عن.جميع.أسئلة.االمتحان.وأن.يطلب.منهم.مراجعة.إجاباتهم. َأْن.ُيَشجِّ ..6
قبل.تسليم.الدفتر.للمعلّم.

الداخلي.هو.مساعدة. أثناء.سير.االمتحان..أحد.أهداف.االمتحان. التالميذ. ُيوّثق.أسئلة. أن. ..7

المعلّم.في.إجراء.مسح.لمعلومات.التالميذ.وللصعوبات.التي.تواجههم..وبموجب.أسئلة.التالميذ.

ونتائج.االمتحان،.يمكن.للمعلّم.أن.يتوّصل.إلى.تبّصرات.تعليمية.واشتقاق.استنتاجات.تؤّثر.

على.طريقة.التدريس.في.الصّف.

توجيهات للتالميذ قبل توزيع دفاتر االمتحان عليهم:

يجب.شرح.الهدف.من.االمتحان.للتالميذ. ..1

يجب.اإلشارة.إلى.أن.االمتحان.مكّون.من.أسئلة.مغلقة.)متعّددة.الخيارات(.وأسئلة.مفتوحة.. ..2
في.األسئلة.المغلقة.هناك.إجابة.واحدة.صحيحة.وعلى.التلميذ.أن.يشير.إليها..في.األسئلة.

المفتوحة،.يجب.كتابة.اإلجابة.في.المكان.المخّصص.لذلك.

يجب.الشرح.للتالميذ.ماذا.يجب.أن.يفعلوا.إذا.َأْنَهْوا.حّل.االمتحان.قبل.انتهاء.الوقت.. ..3
يمكن.أن.تعرض.على.التالميذ.أن.يرسموا.على.األوراق.الفارغة.الموجودة.في.نهاية.دفتر.

االمتحان،.أو.أن.ينشغلوا.في.فعاليٍة.ما.بموجب.رأيك.

يجب.الطلب.منهم.أن.يتعاملوا.مع.االمتحان.بِجّدّية.ُقصوى،.وأن.يجيبوا.عن.جميع.األسئلة.. ..4
يجب.االقتراح.عليهم.أن.يحاولوا.اإلجابة.عن.كل.سؤال،.حتى.إذا.ظّنوا.أّنهم.ال.يعرفون.

اإلجابة،.أو.كانوا.غير.متأّكدين.أّن.إجابتهم.صحيحة.

يجب.شرح.قواعد.السلوك.أثناء.االمتحان.)الخروج.إلى.المراحيض،.األكل.وتوجيه.األسئلة. ..5
وما.شابه.ذلك(.
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توجيهات للتالميذ بعد توزيع دفاتر االمتحان عليهم:

يجب.توجيه.التالميذ.إلى.فتح.الدفتر.على.ص.. .)االستبيان.للتلميذ(،.وقراءة.األسئلة.بصوت.عاٍل.. ..1

توجيهات.لإلمالء: ..2 
.قبل.بداية.اإلمالء.يجب.أن.تقول.للتالميذ:

"افتحوا.الدفتر.على.الصفحة.5.املهّمة.)أ(.-.اإلمالء..سُأملي.عليكم.جماًل.اكتبوها.على.

.األسطر.الفارغة.املوجودة.على.الصفحة.5..

.سأقول.كل.جملة.ثالث.مرات:.

 في املرة األولى.انصتوا.إلّي.وال.تكتبوا.اجلملة..

في املرة الثانية.سأملي.عليكم.اجلملة.ببطء.وعندها.اكتبوا.اجلملة.في.املكان.املناسب.

وافحصوا.كتابتكم..ال.تتشاوروا.مع.زمالئكم..إذا.لم.يستطع.أّي.تلميذ.كتابة.أّيِة.كلمة،.

َفَعلَْيه.أن.ال.يتوّقف.عندها.بل.عليه.أن.يتابع.كتابة.الكلمات.التي.تليها..ال حاجة.إلى.

.تشكيل.اجلمل..

وفي املرة الثالثة واألخيرة.سأقرأ.عليكم.جميع.اجلمل.بشكل.متواصل..انصتوا.إلّي.

جّيًدا.وافحصوا.ما.كتبتم.واكملوا.الناقص.إن.كانت.هناك.حاجة."

جمل اإلمالء هي:

َنهيل. ُعْصفور. طاَر. ِمثال: 

َأْخَضر. خالي. َزْوَرق. 3.מ َسريع.   َاأْلَْرَنب. ת. 

َكبير. َمْقَعد. َعلى. ِهالل. َجلََس. ..4 َكثير.. ُتّفاح. ظاِفر. ِعْنَد.  . 

بعد.اإلمالء،.يجب.توجيه.التالميذ.لالنتقال.إلى.الصحفة.כ.ولفت.انتباههم.إلى.وجود.نموذج. ..3
للحل.في.بداية.الفصول.التالية،.وأّنه.عليهم.العمل.على.دفتر.االمتحان.بشكل.مستقّل.
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الفصل ج:   توجيهات لفحص االمتحان

يتضّمن.هذا.الفصل.معلومات.تساعد.طاقم.المدرسة.في.فحص.االمتحان.وتحديد.عالماته..يعرض.

الفصل.دليل.اإلجابات،.وتوجيهات.تتعلّق.بحساب.العالمات.بواسطة.وسائل.مساِعدة.مختلفة..كذلك.

يتضّمن.الفصل.اقتراحات.لحساب.العالمات.وفًقا.الحتياجات.المدرسة،.وشرًحا.حول.مقارنة.المعطيات.

المدرسية.مع.معطيات.مجموعات.المقارنة.

دليل اإلجابات والتوجيهات الستعماله أثناء فحص  ج.1 

االمتحانات 

.من.أجل.التسهيل.على.المعلمين،.بذلنا.كل.جهد.ممكن.من.أجل.كتابة.دليل.ُمَفّصل.قدر.اإلمكان..ُيَبّين.الدليل.

نوع.كل.سؤال.من.أسئلة.االمتحان.)مفتوحة/متعّددة.الخيارات(،.ويعّين.اإلجابة.الصحيحة.لكل.سؤال،.بما.

في.ذلك.وصف.لمستويات.األداء.الممكنة،.ويعّين.العالمات.الممكنة.لكل.إجابة..

انتبهوا، 

عليك.أن.تعطي.درجات.لكل.بند.على.ِحَدة.	 

في جميع اسئلة االمتحان،.إذا.لم.يكتب.التلميذ.إجابة.أو.لم.ُيشر.إلى.إجابة،.يجب.إعطاؤه.عالمة.	 

صفر.)מ(.

في.العامود.الذي.عنوانه."العالمة.الممكنة".تشير.القيم.أو.مجاالت.القيم.إلى.إمكانيات.التدريج.للسؤال.	 

بأن. ُكِتَب. إذا. المثال،. سبيل. فعلى. العالمات(.. تركيز. ورقة. في. أيًضا. تظهر. التي. اإلمكانيات. )تلك.

التدريج.للسؤال.هو.0-2،.فمعنى.ذلك.أّن.التلميذ.يمكن.أن.يحصل.على.صفر.أو.على.درجة.واحدة.أو.

درجَتْين..أما.إذا.ُكِتب.بأن.التدريج.للسؤال.هو.2،0،.فمعنى.ذلك.أّن.التلميذ.قد.يحصل.على.صفر.أو.
على.درجَتْين،.دون.أّي.عالمة.بينهما.

في األسئلة المغلقة.)متعّددة.الخيارات/األمريكية(،.يجب.التعامل.مع.السؤال.الذي.أّشر.فيه.التلميذ.	 

إلى.أكثر.من.إجابة.واحدة.كأنه.لم.ُيِجب.عنه.إطالًقا.وإعطاؤه.عالمة.صفر.)מ(..
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دليل إجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الثاني، ميتساڤ داخلي، 2012

القسم األّول

מדינת ישראל
 שדרמהחוניע

راما

السلطة.القطرية

للقياس.والتقييم.في.التربية

دولة إسرائيل

وزارة.التربية
السكرتارية التربوية 

מבחן 47 בערבית לכיתה ב' (2) — נוסח א' 2
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الّثاني - الصيغة أ

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
מהדשיןמהכדצוןמ

המזכירות הפדגוגית  רורהמיהךדאהמבחוניע

47-ARB-012-2A-SOF-p-net-shipur , 4:11317:10      47-01-02-01-01-02-011-012-05

 חייתמ  בחת 47 בערבית  אוןה ב', נוסח א', 
התשע"ב, 2012, שיפור

دليل.اإلجابات.لالمتحان.47 في اللغة العربية،.الصف.الثاني،.
الصيغة أ، 2012، حتديث

©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

املهّمة األولى: اإلمالء

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

طاَر.ُعْصفور.َنهيل.مفتوح1 ِمثال:.

َاأْلَْرَنب.َسريع.. ת..
ِعْنَد.ظاِفر.ُتّفاح.َكثير. .. 
َزْوَرق.خالي.َأْخَضر. ..3

َجلََس.ِهالل.َعلى.َمْقَعد.َكبير. ..4

األرنب תأת..

سريع תأ ..

لكل.كلمة:

كتابة.صحيحة.لجميع.حروف.الكلمة .=1
مالحظة: من.المهم.االنتباه.إلى.أنه.ال.يصح.

خصم.عالمات.على.خطأ.من.أحد.األنواع.

التالية:.حذف.السن.في.حرف.الصاد.وحرف.

الضاد.وحرف.الياء،.إضافة.سن.لحرف.الطاء.

وحرف.الظاء.وحرف.السين.وحرف.الشين،.

تبديل.حركة.قصيرة.بحركة.قصيرة.أخرى..

كذلك.ال.يحاسب.الطالب.على.تشكيل.الكلمة.

من المهم التنويه إلى أّن ما ُذكر أعاله ال 

يعني التغاضي عن تلك األخطاء في عملية 

التعليم.

خطأ.في.حرف.أو.أكثر.في.الكلمة.أو. .=0
زيادة.حرف.على.حروف.الكلمة.أو.نقصان.

حرف.منها.

.. كتابة.شكل.احلرف.بصورة.غير. أ. 
مالئمة.ملوقعه.في.الكلمة.

مثال:

"س.ر.ي.ع".أو."سر.يـ.ع".بداًل.من.. .-

"سريع".

استبدال.حرف.بحرف.مشابه.شكاًل. ب. 
أمثلة:

"طاء".بداًل.من."ظاء".أو."ضاد":. .-

"طافر".بداًل.من."ظافر".

"أخطر".بداًل.من."أخضر".

"خاء".بداًل.من."جيم": .-

."
َ
لَس

َ
"َخلََس".بداًل.من."ج

"ظاء".بداًل.من."ضاد".أو.العكس:.. .-

"أخظر".بداًل.من."أخضر".

"ضافر".بداًل.من."ظافر".

מ,ת

لكل كلمة

عند תبת..

ظافر תب ..

تّفاح תب3..

كثير תب4..

زورق תجת..

خالي תج ..

أخضر תج3..

جلس תدת..

هالل תد ..

على תد3..

مقعد תد4..

كبير תد5..

التتمة على الصفحة التالية
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מדינת ישראל
 שדרמהחוניע

راما

السلطة.القطرية

للقياس.والتقييم.في.التربية

دولة إسرائيل

وزارة.التربية
السكرتارية التربوية 

מבחן 47 בערבית לכיתה ב' (2) — נוסח א' 3
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الّثاني - الصيغة أ

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
מהדשיןמהכדצוןמ

המזכירות הפדגוגית  רורהמיהךדאהמבחוניע

47-ARB-012-2A-SOF-p-net-shipur , 4:11317:10      47-01-02-01-01-02-011-012-05

 חייתמ  בחת 47 בערבית  אוןה ב', נוסח א', 
התשע"ב, 2012, שיפור

دليل.اإلجابات.لالمتحان.47 في اللغة العربية،.الصف.الثاني،.
الصيغة أ، 2012، حتديث

©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

املهّمة األولى: اإلمالء

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

استبدال.حرف.بحرف.مشابه.لفًظا. ج.. .

أمثلة: . .

."طاء".بداًل.من."تاء":. .-

."طفاح".بداًل.من."تفاح".

.. ."ذال".بداًل.من."ظاء":. .-

."ذافر".بداًل.من."ظافر".

.. ."كاف".بداًل.من."قاف":. .-

."زورك".بداًل.من."زورق".

"صاد".بداًل.من."سني":. .-

"صريع".بداًل.من."سريع".

"سني".بداًل.من."ثاء":. .-

"كسير".بداًل.من."كثير".

تبديل.مواقع.احلروف. د.. .

مثال:."معقد".بداًل.من."مقعد". . .

استبدال.صائت.بصائت.آخر.ينتج.. هـ.. .

عنه.زيادة.أو.حذف.حرف.أو.أكثر. .

أمثلة:. . .

"عيند".بداًل.من."عند". .-

"كثر".بداًل.من."كثير".

حذف.حرف.من.حروف.الكلمة و.. .

األصلية. .

مثال:

"َزْوَر".بداًل.من."َزْوَرق". .-

إضافة.حرف.أو.أكثر.للكلمة. ز.. .

مثال: . .

."كثيًرا".بداًل.من."كثير". .-

خطأ.من.نوع.آخر. ح.. .

مثال: . .

."غالي".بداًل.من."خالي". .-

التتمة على الصفحة التالية
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מדינת ישראל
 שדרמהחוניע

راما

السلطة.القطرية

للقياس.والتقييم.في.التربية

دولة إسرائيل

وزارة.التربية
السكرتارية التربوية 

מבחן 47 בערבית לכיתה ב' (2) — נוסח א' 4
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الّثاني - الصيغة أ

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
מהדשיןמהכדצוןמ

המזכירות הפדגוגית  רורהמיהךדאהמבחוניע

47-ARB-012-2A-SOF-p-net-shipur , 4:11317:10      47-01-02-01-01-02-011-012-05

 חייתמ  בחת 47 בערבית  אוןה ב', נוסח א', 
התשע"ב, 2012, שיפור

دليل.اإلجابات.لالمتحان.47 في اللغة العربية،.الصف.الثاني،.
الصيغة أ، 2012، حتديث

©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

املهّمة الثانية: قراءة كلمات

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

إحاطة الكلمة املالئمة للصورة

اإلجابة.صحيحة:..) (מממأصابعمغلق2 .=1
كل.إجابة.أخرى. .=0

מ,ת

اإلجابة.صحيحة:..)3(מממبركةمغلق3 .=1
كل.إجابة.أخرى. .=0

מ,ת

اإلجابة.صحيحة:..)4(מממمتاسيحمغلق4 .=1
كل.إجابة.أخرى. .=0

מ,ת

إحاطة الكلمات التابعة للمجموعة

تشمل.إحاطة.الكلمات.الثالث.التالية:مغلق5 إجابة.كاملة:. .=2
عّمة،.جّدة،.خال

تشمل.إحاطة.كلمَتْين.من.الكلمات.أعاله.. إجابة.جزئية:. .=1
أو

إحاطة.الكلمات.الثالث.أعاله.وكلمة.واحدة.غير.

صحيحة.

أو

إحاطة.كلمَتْين.من.الكلمات.أعاله.مع.كلمة.واحدة.

غير.صحيحة.

إجابة.تشمل.إحاطة.كلمة.واحدة.من.الكلمات.أعاله.مع.أو.بدون. .=0
إحاطة.كلمات.غير.صحيحة.

أو  

إحاطة.كلمَتْين.غير.صحيحَتْين.بغض.النظر.عن.عدد.الكلمات.  
الصحيحة.التي.أحاطها.

מ— 

تشمل.إحاطة.الكلمات.الثالث.التالية:مغلق6 إجابة.كاملة:. .=2
أصفر،.أسود،.أخضر

تشمل.إحاطة.كلمَتْين.من.الكلمات.أعاله. إجابة.جزئية:. .=1
أو

إحاطة.الكلمات.الثالث.أعاله.وكلمة.واحدة.غير.

صحيحة..

أو

إحاطة.كلمَتْين.من.الكلمات.أعاله.مع.كلمة.واحدة.

غير.صحيحة.

إجابة.تشمل.إحاطة.كلمة.واحدة.من.الكلمات.أعاله.مع.أو.بدون. .=0
إحاطة.كلمات.غير.صحيحة.

أو  

إحاطة.كلمَتْين.غير.صحيحَتْين.بغض.النظر.عن.عدد.الكلمات.  
الصحيحة.التي.أحاطها.

מ— 

التتمة على الصفحة التالية
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מדינת ישראל
 שדרמהחוניע

راما

السلطة.القطرية

للقياس.والتقييم.في.التربية

دولة إسرائيل

وزارة.التربية
السكرتارية التربوية 

מבחן 47 בערבית לכיתה ב' (2) — נוסח א' 5
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الّثاني - الصيغة أ

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
מהדשיןמהכדצוןמ

המזכירות הפדגוגית  רורהמיהךדאהמבחוניע

47-ARB-012-2A-SOF-p-net-shipur , 4:11317:10      47-01-02-01-01-02-011-012-05

 חייתמ  בחת 47 בערבית  אוןה ב', נוסח א', 
התשע"ב, 2012, שיפור

دليل.اإلجابات.لالمتحان.47 في اللغة العربية،.الصف.الثاني،.
الصيغة أ، 2012، حتديث

©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

املهّمة الثالثة: فهم املقروء في مستوى اجلملة

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

ملء الفراغ من مخزن الكلمات

مالحظة: إذا.أحاط.التلميذ.بدائرة.الكلمة.املالئمة.بداًل.من.أو.إضافة.إلى.كتابتها.في.الفراغ.حُتسب.إجابة.صحيحة.

..)4(מממاشترتمغلق7 اإلجابة.الصحيحة:. .=2
كل.إجابة.أخرى. .=0

מ, 

..)3(מממمعمغلق8 اإلجابة.الصحيحة:. .=2
كل.إجابة.أخرى. .=0

מ, 

..) (מממهائًجامغلق9 اإلجابة.الصحيحة:. .=2
كل.إجابة.أخرى. .=0

מ, 

..)3(מממلكيمغلق10 اإلجابة.الصحيحة:. .=2
كل.إجابة.أخرى. .=0

מ, 

..)ת(מממمتأخًرامغلق11 اإلجابة.الصحيحة:. .=2
كل.إجابة.أخرى. .=0

מ, 

إكمال اجلملة بحسب الرسمة

مالحظة:.يمكن.أن.تتعّدى.إجابة.التلميذ.الكلمة.الواحدة،.ال.ُتحسب.األخطاء.اإلمالئّية،.وُتقبل

إجابات.باللغة.المحكّية.

تشمل.كتابة.إحدى.اإلجابات.التالية:مفتوح12أ اإلجابة.الصحيحة:. .=2
انقطع،.وقع،.متّزق. .

كل.إجابة.أخرى. .=0

מ, 

تشمل.كتابة.اإلجابات.التالية:مفتوح12ب اإلجابة.الصحيحة:. .=2
األرض،.العشب،.أرض.احلديقة. .

أو.كل.إجابة.تفي.بهذا.المعنى. .

كل.إجابة.أخرى.. .=0

מ, 

تشمل.كتابة.إحدى.اإلجابات.التالية:مفتوح13أ اإلجابة.الصحيحة:. .=2
الكلب،.كلبُه،.منُه،.الكلب.منُه،.كلبُه.منُه. .

كل.إجابة.أخرى. .=0

מ, 

تشمل.كتابة.إحدى.اإلجابات.التالية:مفتوح13ب اإلجابة.الصحيحة:. .=2
يسترجعها،.يعيدها،.يستعيدها،.يحضرها،.. .

يمسكها،.يمسكه،.يأخذها،.يأخذ.الطابة،... .

يلعب،.يالعبه. .

كل.إجابة.أخرى. .=0

מ, 

التتمة على الصفحة التالية
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מדינת ישראל
 שדרמהחוניע

راما

السلطة.القطرية

للقياس.والتقييم.في.التربية

دولة إسرائيل

وزارة.التربية
السكرتارية التربوية 

מבחן 47 בערבית לכיתה ב' (2) — נוסח א' 6
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الّثاني - الصيغة أ

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
מהדשיןמהכדצוןמ

המזכירות הפדגוגית  רורהמיהךדאהמבחוניע

47-ARB-012-2A-SOF-p-net-shipur , 4:11317:10      47-01-02-01-01-02-011-012-05

 חייתמ  בחת 47 בערבית  אוןה ב', נוסח א', 
התשע"ב, 2012, שיפור

دليل.اإلجابات.لالمتحان.47 في اللغة العربية،.الصف.الثاني،.
الصيغة أ، 2012، حتديث

©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

املهّمة الرابعة: التعبير الكتابّي

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

المضمونمفتوح14

يفحص.معيار.المضمون.جودة.وصف.األحداث.والشخصّيات.الظاهرة.في.

َبْين.التالَيْين:. الصور.المعروضة،.ويقيَّم.المضمون.بحسب.المركِّ

عرض.األحداث.الرئيسّية.)احلّد.األقصى.4.عالمات(. أ..

تفصيل.األحداث.)احلّد.األقصى.כ.عالمات(. ب..

مالحظة:.ال.يصّح.خصم.عالمات.للتلميذ.إذا.عرض.قّصته.وفق.تسلسل.مختلف.للرسومات.

املضمون

عرض األحداث الرئيسّية التي تطّرق إليها التلميذ في كتابته بحيث  أ. 

ا واحًدا لكّل صورة. تشمل حدًثا رئيسّيً

تظهر.في.كتابة.التلميذ.األحداث.الرئيسّية.املعروضة.في.الصور.األربع:  =4
وجود.الكلب.حتت.املطر/في.البرد. أ..

لقاء.الولد.مع.الكلب. ب..

إحضار.الكلب.إلى.البيت/إلى.أّمه. ج..

توفير.الرعاية.للكلب.كالطعام.والتدفئة. د..

تظهر.في.كتابة.التلميذ.األحداث.الرئيسّية.املعروضة.في.ثالث.صور.  =3
تظهر.في.كتابة.التلميذ.األحداث.الرئيسّية.املعروضة.في.صورتني.  =2
تظهر.في.كتابة.التلميذ.األحداث.الرئيسّية.املعروضة.في.صورة.  =1

واحدة.فقط.

لم.تظهر.في.كتابة.التلميذ.أّي.من.األحداث.الرئيسّية.املعروضة.في.  =0
الصور.األربع..

מ—4

تفصيل األحداث. ب. 

التفصيل في وصف األحداث الرئيسّية وإضافة أحداث فرعّية   

وتفاصيل مالئمة للقّصة.

التفصيل.في.خمسة.مجاالت.أو.أكثر.من.المجاالت.العشرة.المذكورة. .=6
الحًقا.

التفصيل.في.أربعة.مجاالت.من.المجاالت.العشرة.المذكورة.الحًقا. .=4
التفصيل.في.ثالثة.مجاالت.من.المجاالت.العشرة.المذكورة.الحًقا. .=2

التفصيل.في.مجالَْين.من.المجاالت.العشرة.المذكورة.الحًقا. .=1
كتابة.كالم.غير.مفهوم.و/أو.التفصيل.في.مجال.واحد.فقط.أو.عدم. .=0

التفصيل.في.أّي.من.المجاالت.العشرة.المذكورة.الحًقا.

מ,ת, ,4,כ

التتمة على الصفحة التالية



33חוברת הנחיות 1135 — מיצ"ב פנימי בערבית לכיתה ב', התשע"ב
©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

מדינת ישראל
 שדרמהחוניע

راما

السلطة.القطرية

للقياس.والتقييم.في.التربية

دولة إسرائيل

وزارة.التربية
السكرتارية التربوية 

מבחן 47 בערבית לכיתה ב' (2) — נוסח א' 7
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الّثاني - الصيغة أ

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
מהדשיןמהכדצוןמ

המזכירות הפדגוגית  רורהמיהךדאהמבחוניע

47-ARB-012-2A-SOF-p-net-shipur , 4:11317:10      47-01-02-01-01-02-011-012-05

 חייתמ  בחת 47 בערבית  אוןה ב', נוסח א', 
התשע"ב, 2012, שיפור

دليل.اإلجابات.لالمتحان.47 في اللغة العربية،.الصف.الثاني،.
الصيغة أ، 2012، حتديث

©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

املهّمة الرابعة: التعبير الكتابّي

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

التفصيل قد يظهر في املجاالت التالية:مفتوح14

نماذج من كتابات التالميذمجال التفصيل

دور الشخصّيات ת.

والعالقات بينها.

"فتحت.األم.الباب.إلبنها".

"وأخذ.الكلب.إلى.البيت.ألّمه".

إعطاء أسماء  .

للشخصّيات.

"تفاجأت.مريم.عندما.رأت.الكلب".

"كان.كلب.اسمه.بوبي".

وصف األحاسيس 3.

والمشاعر.

"فرح.الكلب".

"كان.الكلب.ينزل.عليه.المطر.وهو.حزين.كثير".

ذكر و/أو وصف 4.

الزمان.

"كان.يوم.ممطر".

ذكر و/أو وصف 5.

المكان.

"لعب.الكلب.في.الشارع".

وصف األشخاص כ.

واألشياء.

"بغطاء.صوف.دافئ".

"عظمة.صغيرة.في.الصحن".

"وهو.طفل.صغير.يحب.الحيوانات".

ذكر دوافع ע.

وسلوكّيات مستنبطة 

للشخصّيات.

"وهكذا.أمجد.وكلبه.رجعوا.لبعض".

"وافقت.وقالت:.حسًنا.سنربي.هذا.الكلب.في.بيتنا".

"أراد.أن.يساعد.الكلب".

إضافة عناصر و/8.

أو شخصّيات غير 

ظاهرة في الصور 

منسجمة مع 

األحداث.

"وحكى.الولد.ألخته.كيف.وجد.الكلب".

"وصلت.السيارة.بسرعة.فركب.بها.ومعه.الكلب".

"....هّبت.عاصفة.قوية".

إضافة مغزى 9.

للقصة أو عبارة 

ختامية.

"وهكذا.نتعلم.من.باسل.الرفق.بالحيوان".

"وعاش.الكلب.مع.عائلة.سامي.حتى.أخر.

العمر".

إضافة عنوان מת.

للقصة.

"الكلب.الضائع".

"الكلب.بوبو.وعمار".

مالحظة:.ال.ُيمنح.تكرار.لتفصيل.في.نفس.المجال.أكثر.من.عالمة.

استحقاق.واحدة.

مضمون

التتمة على الصفحة التالية



חוברת הנחיות 1135 — מיצ"ב פנימי בערבית לכיתה ב', התשע"ב 34
©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

מדינת ישראל
 שדרמהחוניע

راما

السلطة.القطرية

للقياس.والتقييم.في.التربية

دولة إسرائيل

وزارة.التربية
السكرتارية التربوية 

מבחן 47 בערבית לכיתה ב' (2) — נוסח א' 8
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الّثاني - الصيغة أ

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
מהדשיןמהכדצוןמ

המזכירות הפדגוגית  רורהמיהךדאהמבחוניע

47-ARB-012-2A-SOF-p-net-shipur , 4:11317:10      47-01-02-01-01-02-011-012-05

 חייתמ  בחת 47 בערבית  אוןה ב', נוסח א', 
התשע"ב, 2012, שיפור

دليل.اإلجابات.لالمتحان.47 في اللغة العربية،.الصف.الثاني،.
الصيغة أ، 2012، حتديث

©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

املهّمة الرابعة: التعبير الكتابّي

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

المبنىمفتوح14

ُيفحص.المبنى.بحسب.تسلسل.أحداث.القّصة.واستخدام.الروابط.بين.

الجمل.

وجود.تسلسل.زمنّي.ومنطقّي.بين.األحداث.)مثل:.اشتمال.القصة. .=4
على.ثالث.مراحل.على.األقّل:.بداية،.مشكلة،.حّل(،.واستعمال.

صحيح.ومتنّوع.للراوبط.بين.الجمل.)مثل:.ثّم،.عندما،.َو،.َفـ،.ألّن،.

لكي،.أواًل،.وأخيًرا(.

מ—4*

املبنى

وجود.تسلسل.زمنّي.ومنطقّي.بين.األحداث.بدون.استعمال. .=2
الروابط.أو.استعمال.غير.صحيح.للروابط.

عدم.وجود.تسلسل.زمنّي.ومنطقّي.بين.األحداث.وعدم.استعمال. .=0
الروابط.أو.استعمال.غير.صحيح.للروابط.

يكن.إعطاء.عالمات.تقع.بني.العالمات.املذكورة.في.توجيهات.الترميز. .*

التتمة على الصفحة التالية



35חוברת הנחיות 1135 — מיצ"ב פנימי בערבית לכיתה ב', התשע"ב
©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

מדינת ישראל
 שדרמהחוניע

راما

السلطة.القطرية

للقياس.والتقييم.في.التربية

دولة إسرائيل

وزارة.التربية
السكرتارية التربوية 

מבחן 47 בערבית לכיתה ב' (2) — נוסח א' 9
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الّثاني - الصيغة أ

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
מהדשיןמהכדצוןמ

המזכירות הפדגוגית  רורהמיהךדאהמבחוניע

47-ARB-012-2A-SOF-p-net-shipur , 4:11317:10      47-01-02-01-01-02-011-012-05

 חייתמ  בחת 47 בערבית  אוןה ב', נוסח א', 
התשע"ב, 2012, שיפור

دليل.اإلجابات.لالمتحان.47 في اللغة العربية،.الصف.الثاني،.
الصيغة أ، 2012، حتديث

©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

املهّمة الرابعة: التعبير الكتابّي

رقم 

السؤال

نوع 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

اللغةمفتوح14

الثروة اللغوّية  أ. 

ثروة.لغوّية.غنّية.ومستوى.لغوّي.خاّص.باللغة.املعيارّية..  =2

ثروة.لغوّية.محدودة.وخلط.اللغة.احملكّية.باللغة.املعيارّية.  =1
ثروة.لغوّية.فقيرة.وخلط.مع.اللغة.احملكّية.في.معظم.اجلمل.  =0

מ— 

اللغة

النحو والصرف ب. 

مبنى.نحوّي.سليم:.بناء.سليم.للجملة،.ومالء.مة.نحوّية.)تراعي.  =2
االعتبارات.اللغوّية.من.حيث.اجلنس،.العدد.وما.شابه(..

بناء.سليم.للجملة.مع.عدم.مالء.مة.نحوّية.أو.بناء.غير.سليم.  =1
للجملة.مع.وجود.مالء.مة.نحوّية.

بناء.غير.سليم.للجملة،.وعدم.وجود.مالء.مة.نحوّية.  =0

מ— 

عالمات الترقيم ج. 

استعمال.صحيح.مّرة.واحدة.على.األقّل.إلحدى.عالمات.  =1
الترقيم.)مثاًل:.النقطة،.عالمة.االستفهام.والنقطتان(.

عدم.استعمال.أّي.من.عالمات.الترقيم.  =0

מ,ת

اإلمالء د. 

عدم.وجود.أخطاء.إمالئية./وجود.حتى.أربعة.أخطاء.إمالئية.  =1
لكلمات.غير.متكّررة.)إذا.أخطأ.التلميذ.في.كتابة.كلمة.ما.عّدة.

مّرات.ُيحسب.خطأ.واحًدا(.

وجود.خمسة.أخطاء.إمالئّية.أو.أكثر.  =0

מ,ת

التتمة على الصفحة التالية



חוברת הנחיות 1135 — מיצ"ב פנימי בערבית לכיתה ב', התשע"ב 36
©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

מדינת ישראל
 שדרמהחוניע

راما

السلطة.القطرية

للقياس.والتقييم.في.التربية

دولة إسرائيل

وزارة.التربية
السكرتارية التربوية 

מבחן 47 בערבית לכיתה ב' (2) — נוסח א' 10
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الّثاني - الصيغة أ

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
מהדשיןמהכדצוןמ

המזכירות הפדגוגית  רורהמיהךדאהמבחוניע

47-ARB-012-2A-SOF-p-net-shipur , 4:11317:10      47-01-02-01-01-02-011-012-05

 חייתמ  בחת 47 בערבית  אוןה ב', נוסח א', 
התשע"ב, 2012, שיפור

دليل.اإلجابات.لالمتحان.47 في اللغة العربية،.الصف.الثاني،.
الصيغة أ، 2012، حتديث

©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

املهّمة اخلامسة - فهم املقروء في مستوى النّص

"الباندا"

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

كل.إجابة.فيها.ذكر.إلى.أّن.الباندا.يعيش.في.الصين.مفتوح15 .=2

يعيش.الباندا.في.غابات.الصني/في.الصني..  -
كل.إجابة.فيها.ذكر.للغابات.دون.ذكر.الصني. .=1

يعيش.الباندا.في.الغابات.  -
كل.إجابة.أخرى. .=0

מ— 

فهم املعنى 

الصريح في 

النص/حتديد 

معلومات

كل.إجابة.فيها.إشارة.إلى.أّن.االختالف.بين.لون.رأس.الباندا.مفتوح16 .=3
ولون.المنطقة.حول.العينين.ُيذّكر.بشكل.النّظارات.و/أو.اإلشارة.

إلى.أن.المنطقة.حول.العينين.سوداء.

ألّن.رأسه.أبيض،.وحول.العيَننْي.أسود..  -

ألوان.رأسه.تشبه.شكل.النّظارات..  -
"ألَّن.حول.عينيه.أسود" .-

كل.إجابة.أخرى. .=0
مثال:

"ألّن.عيَنْيه.لونها.أسود". .-

מ,3

فهم املعنى 

اخلفي/استنتاج

)ת(מממاخليزران.مغلق17 اإلجابة.الصحيحة:. .=2
كل.إجابة.أخرى. .=0

מ, 

فهم املعنى 

الصريح في 

النص/حتديد 

معلومات

)3(מממالقوارض.مغلق18 اإلجابة.الصحيحة:. .=3
كل.إجابة.أخرى. .=0

מ,3

فهم املعنى 

اخلفي/استنتاج

التتمة على الصفحة التالية



37חוברת הנחיות 1135 — מיצ"ב פנימי בערבית לכיתה ב', התשע"ב
©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

מדינת ישראל
 שדרמהחוניע

راما

السلطة.القطرية

للقياس.والتقييم.في.التربية

دولة إسرائيل

وزارة.التربية
السكرتارية التربوية 

מבחן 47 בערבית לכיתה ב' (2) — נוסח א' 11
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الّثاني - الصيغة أ

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
מהדשיןמהכדצוןמ

המזכירות הפדגוגית  רורהמיהךדאהמבחוניע

47-ARB-012-2A-SOF-p-net-shipur , 4:11317:10      47-01-02-01-01-02-011-012-05

 חייתמ  בחת 47 בערבית  אוןה ב', נוסח א', 
התשע"ב, 2012, שיפור

دليل.اإلجابات.لالمتحان.47 في اللغة العربية،.الصف.الثاني،.
الصيغة أ، 2012، حتديث

©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

املهّمة اخلامسة - فهم املقروء في مستوى النّص

"الباندا"

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

زهرّي/زهرّي.اللون.مفتوح19أ اإلجابة.الصحيحة:. .=2
كل.إجابة.أخرى. .=0

מ, 

تفسير، دمج 

وتطبيق أفكار 

ومعلومات

أعمى/ال.يرى/ال.يستطيع.أن.يرى.مفتوح19ب اإلجابة.الصحيحة:. .=2
كل.إجابة.أخرى. .=0

מ, 

تفسير، دمج 

وتطبيق أفكار 

ومعلومات

..مغلق20 اإلجابة.الصحيحة:..)4(מממاألّم.ترّبي.الباندا.الصغير.واألب.ال. .=3
..........يرّبيِه.

كل.إجابة.أخرى. .=0

מ,3

تفسير، دمج 

وتطبيق أفكار 

ومعلومات

اإلجابة.الصحيحة:..) (מממألّن.فروته.دافئة.مغلق21 .=3
كل.إجابة.أخرى. .=0

מ,3

فهم املعنى 

الصريح في 

النص/حتديد 

معلومات

كل.إجابة.تدّل.على.أّن.الباندا.األّم.تعتني.بابنها،.سواء.كان.ذلك.مفتوح22 .=3
من.النّص.أو.بلغة.التلميذ،.مثل:

يظّل.متعلًّقا.بأّمه.  -

تهتّم.الباندا.األّم.باملولود.الصغير،.ترضعه.من.حليبها،.  -
وحتتضنه.وتلعب.معه.كّل.الوقت.

تهتّم.الباندا.األّم.باملولود.الصغير.  -

ترضعه.من.حليبها.  -

حتتضنه.وتلعب.معه.كّل.الوقت.  -

ألّنها.حتميه.من.اخلطر.  -
كل.إجابة.أخرى. .=0

מ,3

تقييم املضمون 

ووظيفة املرّكبات 

اللغوية والنصية

التتمة على الصفحة التالية



חוברת הנחיות 1135 — מיצ"ב פנימי בערבית לכיתה ב', התשע"ב 38
©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

מדינת ישראל
 שדרמהחוניע

راما

السلطة.القطرية

للقياس.والتقييم.في.التربية

دولة إسرائيل

وزارة.التربية
السكرتارية التربوية 

מבחן 47 בערבית לכיתה ב' (2) — נוסח א' 12
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الّثاني - الصيغة أ

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
מהדשיןמהכדצוןמ

המזכירות הפדגוגית  רורהמיהךדאהמבחוניע

47-ARB-012-2A-SOF-p-net-shipur , 4:11317:10      47-01-02-01-01-02-011-012-05

 חייתמ  בחת 47 בערבית  אוןה ב', נוסח א', 
התשע"ב, 2012, שיפור

دليل.اإلجابات.لالمتحان.47 في اللغة العربية،.الصف.الثاني،.
الصيغة أ، 2012، حتديث

©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

املهّمة اخلامسة - فهم املقروء في مستوى النّص

"الباندا"

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

اإلجابة.الصحيحة:..)3(מממألّنه.حيوان.محبوب.مغلق23 .=2
كل.إجابة.أخرى. .=0

מ, 

فهم املعنى 

الصريح في 

النص/حتديد 

معلومات

كل.إجابة.حتوي.عنصرين:.مفتوح24 .=3
األول.هو.ذكر.الغذاء.الرئيسي/اخليزران،.

والثاني.هو.ذكر.قلّة.الغذاء/صعوبة.توفير.الغذاء.

وقد.تكون.اإلجابة.في.إحدى.اإلمكانيَتنْي.التاليَتنْي:

ذكر.صعوبة.توفير.غذائه.الرئيسي.. أ.. .

مثال: .

ألّن.توفير.غذائه.الرئيسّي.أمر.صعب.. .-

ذكر.لقلّة.نبات.اخليزران.في.الطبيعة. ب. 
مثال: . .

ألّن.نبات.اخليزران.غير.موجود.بشكٍل.كاٍف.في.الطبيعة. .-

كل.إجابة.فيها.ذكر.للخيزران/للغذاء.الرئيسي..)دون.ذكر.قلّة. .=1
وجوده.في.الطبيعة(.

مثال: .

ألّن.الباندا.يحب.أن.يأكل.اخليزران.فقط. .-

بسبب.الغذاء.الرئيسي. .-

كل.إجابة.أخرى. .=0

מ,ת,3

فهم املعنى 

اخلفي/استنتاج

اإلجابة.الصحيحة:..)4(מממأن.مننع.اصطياد.دّب.الباندا.مغلق25 .=3
كل.إجابة.أخرى. .=0

מ,3

تفسير، دمج 

وتطبيق أفكار 

ومعلومات

      
التتمة على الصفحة التالية
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©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

التتمة على الصفحة التالية

מדינת ישראל
 שדרמהחוניע

راما

السلطة.القطرية

للقياس.والتقييم.في.التربية

دولة إسرائيل

وزارة.التربية
السكرتارية التربوية 

מבחן 47 בערבית לכיתה ב' (2) — נוסח א' 13
دليل اإلجابات لالمتحان في اللغة العربية للصف الّثاني - الصيغة أ

מיצ"ב    املدرسة   في  والنماء  النجاعة  مقاييس  امتحان   

ראמ"ה   
מהדשיןמהכדצוןמ

המזכירות הפדגוגית  רורהמיהךדאהמבחוניע

47-ARB-012-2A-SOF-p-net-shipur , 4:11317:10      47-01-02-01-01-02-011-012-05

 חייתמ  בחת 47 בערבית  אוןה ב', נוסח א', 
התשע"ב, 2012, שיפור

دليل.اإلجابات.لالمتحان.47 في اللغة العربية،.الصف.الثاني،.
الصيغة أ، 2012، حتديث

©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

املهّمة اخلامسة - فهم املقروء في مستوى النّص

"الباندا"

رقم 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحةنوع السؤال

املمكنة

مغلق26أ

املعرفة اللغوية

) (מממملعب. اإلجابة.الصحيحة:. .=1
كل.إجابة.أخرى. .=0

מ,ת

مغلق26ب

املعرفة اللغوية

)3(מממعاّلقة. اإلجابة.الصحيحة:. .=1
كل.إجابة.أخرى. .=0

מ,ת

مغلق27

املعرفة اللغوية

اإلجابة.تشمل.اإلشارة.إلى.اإلجابتين.الصحيحتين.في.كال. .=2
البندين.)أ(.و.)ب(.على.النحو.التالي:

أ....3.)هذا(.

ب...ת.)هذه(. .

اإلجابة.تشمل.اإلشارة.إلى.إجابة.صحيحة.واحدة.من.بني.البندين. .=0
)أ(.َو.)ب(.على.النحو.المذكور.أعاله،.أو.اإلشارة.إلى.إجابتني.

غير.صحيحتني.في.كال.البندين.

מ, 

مغلق28أ

املعرفة اللغوية

)ת(מממملاذا. اإلجابة.الصحيحة:... .=2
كل.إجابة.أخرى. .=0

מ, 

مغلق28ب

املعرفة اللغوية

اإلجابة.الصحيحة:..)4(מממأين. .=2
كل.إجابة.أخرى. .=0

מ, 

مغلق29أ

املعرفة اللغوية

اإلجابة.الصحيحة:..) (מממأكلت. .=1
كل.إجابة.أخرى. .=0

מ,ת

مغلق29ب

املعرفة اللغوية

اإلجابة.الصحيحة:..)3(מממزرعوا. .=1
كل.إجابة.أخرى. .=0

מ,ת
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©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

القسم الثاني

 فهم املقروء في مستوى النّص

"الرّسامة الصغيرة"

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

كل.إجابة.تشير.إلى.أّن.الوالد.سمع.صوًتا.أو.تشمل.إشارة.مفتوح1 .=3
مباشرة.إلى.مصدر.الصوت.

مثال: ..

"ألّنه.سمع.صوًتا.غريًبا".. .-

"ألّنه.سمع.صوت.مرح.وهي.ترسم". .- .

"ألّن.مرح.كانت.ترسم".  -  
كل.إجابة.أخرى. .=0

3,מ

فهم المعنى 

الصريح في 

النص/تحديد 

معلومات

)3(מממتفّقد.املنزل.واحلديقة.مغلق2 اإلجابة.الصحيحة:. .=3
كل.إجابة.أخرى. .=0

3,מ

فهم المعنى 

الصريح في 

النص/تحديد 

معلومات

)3(מממُمتعبة.مغلق3 اإلجابة.الصحيحة:. .=3
كل.إجابة.أخرى. .=0

3,מ

فهم المعنى 

الخفي/استنتاج

التتمة على الصفحة التالية
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©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

 فهم املقروء في مستوى النّص

"الرّسامة الصغيرة"

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

كل.إجابة.فيها.إشارة.إلى.أّن.مرح.ذهبت.إلى.غرفتها،.و/أو.مفتوح4 .=3
جلست.لترسم،.مع.أو.بدون.االعتذار.عن.السهر.

مثال: ..

"دخلت.غرفتها". .-

"اعتذرت.ودخلت.غرفتها". .- .

"جلست.لترسم". .- .

"أخذت.ترسم.في.غرفتها". .- .

أو   

كل.إجابة.فيها.إشارة.إلى.أّن.مرح.اعتذرت.عن.السهر.مع.العائلة.

أو.أّنها.لم.تسهر.مع.العائلة،.دون.اإلشارة.إلى.دخولها.الغرفة/

دخولها.الغرفة.للرسم.

مثال: .

"اعتذرت.مرح.عن.السهر". .- .

"لم.تسهر.مرح.مع.العائلة". .- .

"ال.تريد.مرح.أن.تسهر.مع.عائلتها". .- .

كل.إجابة.أخرى. .=0
مثال:.  

"دخلت.عرفتها.لتنام". .- .

מ,3

فهم المعنى 

الصريح في 

النص/تحديد 

معلومات

اإلجابة.الصحيحة:..)4(מממألّنه.وجدها.ترسم.مغلق5 .=3
كل.إجابة.أخرى. .=0

מ,3

فهم المعنى 

الخفي/استنتاج

)4(מממعلى.األرض.مغلق6 اإلجابة.الصحيحة:. .=2
كل.إجابة.أخرى. .=0

מ, 

فهم المعنى 

الصريح في 

النص/تحديد 

معلومات

التتمة على الصفحة التالية
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©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

 فهم املقروء في مستوى النّص

"الرّسامة الصغيرة"

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

كل.إجابة.تشير.إلى.إحدى.ما.يلي:مفتوح7 .=2
اعتقاد.مرح.بأّن.والدها.ينعها.من.الرسم. ת..

ألّنها.خافت.أن.ال.يسمح.لها.والدها.بالرسم. .-

"ألّنها.تخاف.أن.يعاقبها.والدها.إذا.رسمت.في.النهار". .-

"خافت.أن.ينعها.من.الرسم.في.النهار.كي.ال.تهمل. .-

دراستها".

رغبة.مرح.في.ممارسة.الرسم.خفية.. .. 

"لكي.ال.يعرف.أبوها.أّنها.ترسم". .-

"لكي.ال.يحّس.أحد.عليها". .-

خوف.مرح.من.إهمال.دراستها.بسبب.الرسم. ..3

"لكي.ال.تهمل.دروسها". .-

كّل.إجابة.أخرى. .=0
مثالً:  

"ألّنها.حتّب.الرسم". .- .

מ, 

فهم المعنى 

الخفي/استنتاج

..) (מממفي.غرفتها.مغلق8 اإلجابة.الصحيحة:. .=3
كل.إجابة.أخرى. .=0

מ,3

فهم المعنى 

الخفي/استنتاج

التتمة على الصفحة التالية
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©מא מהזאיויןמש ידיןמ דכ "המ—מהדשיןמהכדצוןמ  רורהמיהךדאהמבחוניע,מ שדרמהחוניע

 فهم املقروء في مستوى النّص

"الرّسامة الصغيرة"

رقم 

السؤال

نوع السؤال

ُبعد الفهم

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحة

املمكنة

كل.إجابة.فيها.إشارة.إلى.أحد.البنود.التالية:مفتوح9 .=3
أّن.والد.مرح.يوافق.على.أن.ترسم.ابنته.و/أو.يتقّبل.هوايتها. ת..

و/أو.يشّجعها.على.ممارسة.هواية.الرسم.

ألّنها.حتّب.الرسم.كثيًرا. .-

ألّنه.أراد.أن.يشّجعها.على.ممارسة.هوايتها. .-

"ألّنه.يوافق.أن.ترسم.ابنته". .-

"ألّنه.يحّب.أن.ترسم". .-

أّن.والد.مرح.يحّب.ابنته.و/أو.يحّب.أن.يراها.سعيدة. .. 

"ألّنه.يحّب.ابنته". .-

أّن.مرح.حتّب.الرسم/حتّب.ممارسة.هواية.الرسم. ..3

"ألّنها.حتّب.الرسم". .-

"ألّنها.ترسم.رسومات.جميلة". .-

"ألّنها.ترسم.طول.الليل". .-

"ألّنها.كانت.فنانة.بالرسم". .-

كل.إجابة.أخرى. .=0

מ,3

تقييم المضمون 

ووظيفة 

المرّكبات 

اللغوية والنصية

كل.إجابة.فيها.إشارة.إلى.معانقتها.لوالدها.مفتوح10 .=3

خرجت.مسرعة.كي.تعانق.والدها. .- .

"عانقته/عبطته/ضّمته/حضنته". .- .

كل.إجابة.أخرى. .=0

מ,3

تفسير، دمج 

وتطبيق أفكار 

ومعلومات

كل.إجابة.فيها.إشارة.إلى.صوت.مرح.أو.الصوت.الذي.يكن.أن.مفتوح11 .=3
يصدر.من.مرح.أو.يصدر.خالل.الرسم.

صوت.من.غرفة.مرح. .-

صوت.مرح.وهي.ترسم. .-

صوت.األقالم.امللّونة.عندما.كانت.مرح.ترسم. .-

"صوت.مرح". .- .

"صوت.فرشاة.الرسم". .-

"صوت.الدفاتر.املكبوبة.على.األرض". .-

كل.إجابة.أخرى.. .=0

מ,3

فهم المعنى 

الخفي/استنتاج

التتمة على الصفحة التالية
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 فهم املقروء في مستوى النّص

"الرّسامة الصغيرة"

رقم 

السؤال

العالمات العالمة بحسب مستويات األداء/اإلجابة الصحيحةنوع السؤال

املمكنة

مغلق12أ

المعرفة اللغوية

اإلجابة.الصحيحة:..)3(מממطبيخ. .=1
كل.إجابة.أخرى. .=0

מ,ת

مغلق12ب

المعرفة اللغوية

اإلجابة.الصحيحة:..) (מממدخول. .=1
كل.إجابة.أخرى. .=0

מ,ת

مغلق13

المعرفة اللغوية

اإلجابة.تشمل.اإلشارة.إلى.اإلجابتين.الصحيحتين.في.كال. .=2
.البندين.)أ(.و.)ب(.على.النحو.التالي:

أ....3.)هذه(.

ب...ת.)هذا(.. .

اإلجابة.تشمل.اإلشارة.إلى.إجابة.صحيحة.واحدة.من.بني.البندين. .=0
)أ(.َو.)ب(.على.النحو.المذكور.أعاله،.أو.اإلشارة.إلى.إجابتني.غير.

صحيحتني.في.كال.البندين.

מ, 

مغلق14أ

المعرفة اللغوية

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

מ, 

مغلق14ب

المعرفة اللغوية

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

מ, 

مغلق15أ

المعرفة اللغوية

اإلجابة.الصحيحة:..)4(מממاشتروا. .=1
كل.إجابة.أخرى. .=0

מ,ת

مغلق15ب

المعرفة اللغوية

اإلجابة.الصحيحة:..)3(מממفرحت. .=1
كل.إجابة.أخرى. .=0

מ,ת
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توجيهات لفحص االمتحان وحساب العالمات ج.2 

عاّم

نقترح.أن.يفحص.امتحانات.كل.صّف.طاقم.معلّمي.اللغة.العربية.التابع.للمدرسة..كما.نقترح.أن.يقوم.ُمرّكز.

الموضوع.أو.ُمرّكز.الطبقة.أو.َمن.يكلّفه.مدير.المدرسة،.بمرافقة.هذه.المهّمة..يجب.فحص.االمتحانات.بناًء.

على.دليل.اإلجابات.الذي.أوردناه.سابًقا.)ج.ת(.وااللتزام.به.بشكل.كامل.

وسائل ُمساِعدة لحساب عالمات "الميتساڤ" الداخلي وَمْسحها

تضع."راما")السلطة.القطرية.للقياس.والتقييم.في.التربية(.تحت.تصّرف.المدرسة.أداة.ُمَحوَسبة.لحساب.

العالمات.على.مستوى. التي.طّورتها.راما..هذه.األداة.تحسب. "الميتساڤيت". النتائج:. العالمات.وَمْسح.

التلميذ.بشكل.أوتوماتيكي،.وُتزّودنا.ِبُمْعَطيات.يمكن.مقارنتها.بين.مجموعات.تالميذ،.وُتمّكننا.من.الحصول.

أجرت. التي. للمدارس. فقط  مالئمة  الميتساڤيت. الطبقة.. أو. الصف. مستوى. على. تخطيطية. رسوم. على.

االمتحان.بكامله.

تركيز  ورقة   – المعطيات. لحساب. يدوّية. أداة. االمتحان. دفاتر. مع. ُأرفقت. الميتساڤيت،. إلى. باإلضافة.

إدخال. قبل. ُمساِعدة(. )أداة. تمهيدية. مرحلة. اعتبارهما. يمكن. صّفي،. مسح  وورقة  للتلميذ  العالمات 

المعطيات.إلى.الميتساڤيت.

حساب العالمات بواسطة "الميتساڤيت"     أ. 

ة".من. ة" وبرمجية "ميتساڤيت َطَبِقيَّ يَّ "ميتساڤيت َصفِّ تضع."راما".تحت.تصّرف.المدرسة.برمجية. .

َرت لكل واحد  أجل.حساب.النتائج.في.الميتساڤ.الداخلي.ومسحها..برمجيات الميتساڤيت التي ُطوِّ

ت مالَءمتها مع المبنى الخاّص لكل امتحان.. من امتحانات الميتساڤ الداخلي هي ملّفات إكسل َتمَّ

يَّة.تمّكنكم.من.حساب.عالمات.تالميذ.الصف.في.امتحان.الميتساڤ.الداخلي،.وتزّودكم. الميتساڤيت.الَصفِّ

بصورة.عن.وضع.تحصيل.الصف.في.االمتحان..أما.الميتساڤيت.الَطَبِقيَّة.فتزّودكم.بمعطيات.مختلفة:.

عب.المختلفة.في.امتحان..الميتساڤ. )ת(.عالمات.جميع.التالميذ.في.الطبقة؛.) (.مقارنة.بين.نتائج.الشُّ

الداخلي؛.)3(.مقارنة.بين.معطيات.الطبقة.ومعطيات.مجموعات.المقارنة.القطرية.)المعايير.القطرية(.
.المبنية.على.معطيات.الميتساڤ.الخارجي..ُتنشر.برمجيات.الميتساڤيت.في.موقع.راما.على.العنوان:

إجراء. مواعيد. فترة. في. תשע"ב". פנימי  "מיצ"ב  الفئة. ضمن. .http://rama.education.gov.il

امتحانات.الميتساڤ.الداخلي..

ا حساب العالمات يدوّيً ب. 

ا،.يمكن.االستعانة.بورقة التركيز اليدوي للعالمات لكل تلميذ و/أو بورقة  لحساب.العالمات.يدوّيً .

المسح الصّفي..على.الصفحات.54-58.تجد.نموذًجا.لورقة.تركيز.عالمات.كاملة؛.ُحِسَبت.فيها.جميع.

إلجراء. الوسيلة. هذه. مالَءمة. تّمت. لقد. فارغة.. عالمات. تركيز. لورقة. ونموذًجا. واحد،. تلميذ. عالمات.

الميتساڤ.الداخلي،.وكذلك.لتمكين.المعلّمين.من.فحص.االمتحانات.بسهولة.ونجاعة..
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ا: فيما يلي توجيهات لفحص االمتحان وحساب العالمات يدوّيً

توجيهات عاّمة. ..1

أو.كل.سؤال.	  بند. تدريج.كل. إمكانّيات. المرفق:. دليل.اإلجابات. فحص.أسئلة.االمتحان.بحسب.

محّددة.مسبًقا.في.الدليل.ومسجلة.بموجب.ذلك.في.ورقة.تركيز.العالمات..يجب.اإلشارة.في.ورقة.

تركيز.العالمات.إلى.عدد.الدرجات.التي.قّرر.المصّحح.أن.يعطيها.لكل.سؤال.أو.بند..

ُحكم.السؤال.الذي.لم.ُيجب.عنه.التلميذ.مثل.ُحكم.اإلجابة.غير.الصحيحة..في.هاتين.الحالتين.	 

يحصل.التلميذ.على.صفر.)מ(.درجات..ومع.ذلك.من.المفّضل.أن.يسجل.المعلّم.لنفسه.األسئلة.

التي.لم.يجب.عنها.التالميذ.لكي.يتمّكن.بواسطتها.معرفة.المواضيع.التي.يواجه.فيها.التالميذ.

صعوبة.أو.أّنهم.لم.يتعلّموها.

ا توجيهات لحساب عالمة التلميذ في كل مجال في االمتحان يدوًيّ ..2

يجب.حساب.العالمة.لكل.تلميذ.في.كل.واحد.من.المجاالت.بشكل.منفرد..يتّم.حساب.العالمة.في.كل. .

مجال.بموجب.مجموع.الدرجات.التي.جمعها.التلميذ.في.المجال.نفسه.)في.كل.مجال،.تظهر.األسئلة.

بشكل.منفرد.في.ورقة.تركيز.العالمات.للتلميذ(.

ا توجيهات لحساب العالمة اإلجمالية لالمتحان يدوًيّ ..3

جميع. في. التلميذ. جمعها. التي. الدرجات. مجموع. بموجب. لالمتحان. اإلجمالية. العالمة. ِحساب. يتّم. .

المجاالت..مجال.العالمات.يتراوح.بين.מ.َو.ממת.
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 وحساب المعايير الصّفية 
ّ
توجيهات الستعمال ورقة المسح الصّفي  .4

مستوى.	  على. الصّفية. المعايير. لحساب. الحًقا،. ستظهر. التي. الصفي. المسح. ورقة. خّصصت.

السؤال،.وعلى.مستوى.المجال.وعلى.مستوى.العالمة.النهائية..لالمتحان..عند.االنتهاء.من.فحص.

القيام. تتبع.لكل.مجال،.وبعدها. التي. تلميذ.في.األسئلة. االمتحانات،.نوصي.بنسخ.عالمات.كل.

بحساب.المعّدل.العاّم.لجميع.التالميذ.في.الصّف.على.مستوى.األسئلة،.وعلى.مستوى.المجاالت،.

وعلى.مستوى.االمتحان.كله.

انتبهوا.إلى.أّنه.تّم.ترتيب.األسئلة،.في.ورقة.المسح.الصّفي،.حسب.المجاالت..ورقة.المسح.الصّفي.	 

وردت.في.هذه.الكراسة.كنموذج.ومرفقة.أيًضا.داخل.المغلّف.الستعمالك.

معطيات.مجموعات.المقارنة.)المعايير.القطرية(.ال.تشمل.التالميذ.الذين.يحصلون.على.دعم.من.	 

برنامج.الدمج..لذلك،.لكي.تقارن.المعّدل.الصّفي.مع.تلك.المعطيات.)بعد.نشرها(،.يجب.حساب.

المعّدل.الصّفي.بدون.هذه.المجموعة.من.التالميذ.
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 ج.3  المقارنة مع معطيات مجموعات المقارنة

)معايير قطرية(

ستقوم."راما".بنشر.معطيات.مجموعات.المقارنة.)جميع.المدارس.الناطقة.بالعربية(.باالستناد.إلى.نتائج.

نتائج. مع. نتائجها. مقارنة. المدرسة. تستطيع. الخارجية.. الميتساڤ. المتحانات. تقّدمت. التي. المدارس.

مدارس.شبيهة.بها..وسيتّم.نشر.شرح.حول.عملية.المقارنة.هذه.على.شبكة.اإلنترنت.في.موقع."راما".بعد.

عدة.أشهر..تذّكروا،.إذا.قررتم.إجراء.أي.تغيير.في.االمتحان.)في.مبناه،.أو.طريقة.إجرائه،.أو.طريقة.

تقييمه(.فلن.تتمّكنوا.من.مقارنة.نتائجكم.بنتائج.مجموعات.المقارنة.
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 ورقة تركيز العالمات للتلميذ

 نموذج لتعبئة ورقة تركيز العالمات للتلميذ )للحساب اليدوي( – اللغة العربية للصف الثاني– ميتساڤ داخلي 2012

القسم األّول

.يجب.اإلشارة.إلى.عدد.الدرجات.التي.حصل.عليها.التلميذ.في.كل.سؤال.أو.بند.بحسب.المفّصل.في.دليل.اإلجابات.

اسم.التلميذ/ة:                           حنان                       ..الصف:.... .أ..

المهّمة والسؤال
التمّكن من 

حروف الهجاء

اإلمالء 

מתالسؤالמתأת

מתالسؤالמתأ 

מתالسؤالמתبת

מתالسؤالמתب 

מתالسؤالמתب3

מתالسؤالמתب4

מתالسؤالמתجת

מתالسؤالמתج 

מתالسؤالמתج3

מתالسؤالמתدת

מתالسؤالמתد 

מתالسؤالמתد3

מתالسؤالמתد4

מתالسؤالמתد5

إحاطة الكلمة المالئمة للصورة

מתالسؤالמ 

מתالسؤالמ3

מתالسؤالמ4

إحاطة الكلمات التابعة للمجموعة

מת السؤالמ5

מת السؤالמכ

هذه.الورقة.مخّصصة.لالستعمال.املدرسي.فقط،.وليست.للتحويل.إلى.أّي.جهة.

المهّمة والسؤال
فهم 

المقروء

ملء الفراغ بحسب المخزن

מ السؤالמע

מ السؤالמ8

מ السؤالמ9

מ السؤالממת

מ السؤالמתת

إكمال الجمل بحسب الرسمة

מ السؤالמ תأ

מ السؤالמ תب

מ السؤالמ3תأ

מ السؤالמ3תب

 المهّمة

ومعيار التقييم
  

ّ
التعبير الكتابي

كتابة قّصة 

מת 43س.4תמمضمون.أ

מת 4כس.4תמمضمون.ب

מת 43س.4תמمبنى

מת س.4תמلغة.أ

מת س.4תמلغة.ب

מתس.4תמلغة.ج

מתس.4תמلغة.د
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نموذج لتعبئة ورقة تركيز العالمات للتلميذ – فهم المقروء 

القسم األّول )تكملة(

فهم المقروءالمهّمة والسؤال
المعرفة 

اللغوية

نّص إخبارّي

מת السؤالמ5ת

מ3السؤالמכת

מ السؤالמעת

מ3السؤالמ8ת

מ السؤالמ9תأ

מ السؤالמ9תب

מ3السؤالממ 

מ3السؤالמת 

מ3السؤالמ  

מ السؤالמ3 

מ3السؤالמ4 

מ3السؤالמ5 

מתالسؤالמכ أ

מתالسؤالמכ ب

מ السؤالמע 

מ السؤالמ8 أ

מ السؤالמ8 ب

מתالسؤالמ9 أ

מתالسؤالמ9 ب

 العالمة

بالنسبة 

المئوية

( )
___%

21
× =100

( )
___%

49
× =100

( )
___%

20
100× =( )

___%
10

× =100

 العالمة في التمكن

من حروف الهجاء )%(

 العالمة في

فهم المقروء )%(

 العالمة في

التعبير الكتابي )%(

 العالمة في

المعرفة اللغوية )%(

        درجة )مجموع الدرجات في كل االمتحان(العالمة الكلية

8175 17377014909

77

هذه.الورقة.مخّصصة.لالستعمال.المدرسي.فقط،.وليست.للتحويل.إلى.أّي.جهة.
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 ورقة تركيز العالمات للتلميذ 

)ُنسخ من هذه الورقة مرفقة داخل المغّلف(

 ورقة تركيز العالمات للتلميذ )للحساب اليدوي( – اللغة العربية للصف الثاني– ميتساڤ داخلي 2012

القسم األّول

.يجب.اإلشارة.إلى.عدد.الدرجات.التي.حصل.عليها.التلميذ.في.كل.سؤال.أو.بند.بحسب.المفّصل.في.دليل.اإلجابات.

اسم.التلميذ/ة:                                                  ..الصف:....מ..

المهّمة والسؤال
التمّكن من 

حروف الهجاء

اإلمالء 

מתالسؤالמתأת

מתالسؤالמתأ 

מתالسؤالמתبת

מתالسؤالמתب 

מתالسؤالמתب3

מתالسؤالמתب4

מתالسؤالמתجת

מתالسؤالמתج 

מתالسؤالמתج3

מתالسؤالמתدת

מתالسؤالמתد 

מתالسؤالמתد3

מתالسؤالמתد4

מתالسؤالמתد5

إحاطة الكلمة المالئمة للصورة

מתالسؤالמ 

מתالسؤالמ3

מתالسؤالמ4

إحاطة الكلمات التابعة للمجموعة

מת السؤالמ5

מת السؤالמכ

هذه.الورقة.مخّصصة.لالستعمال.املدرسي.فقط،.وليست.للتحويل.إلى.أّي.جهة.

المهّمة والسؤال
فهم 

المقروء

ملء الفراغ بحسب المخزن

מ السؤالמע

מ السؤالמ8

מ السؤالמ9

מ السؤالממת

מ السؤالמתת

إكمال الجمل بحسب الرسمة

מ السؤالמ תأ

מ السؤالמ תب

מ السؤالמ3תأ

מ السؤالמ3תب

 المهّمة

ومعيار التقييم
  

ّ
التعبير الكتابي

كتابة قّصة 

מת 43س.4תמمضمون.أ

מת 4כس.4תמمضمون.ب

מת 43س.4תמمبنى

מת س.4תמلغة.أ

מת س.4תמلغة.ب

מתس.4תמلغة.ج

מתس.4תמلغة.د
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ورقة تركيز العالمات للتلميذ – فهم المقروء 

القسم األّول )تكملة(

فهم المقروءالمهّمة والسؤال
المعرفة 

اللغوية

نّص إخبارّي

מת السؤالמ5ת

מ3السؤالמכת

מ السؤالמעת

מ3السؤالמ8ת

מ السؤالמ9תأ

מ السؤالמ9תب

מ3السؤالממ 

מ3السؤالמת 

מ3السؤالמ  

מ السؤالמ3 

מ3السؤالמ4 

מ3السؤالמ5 

מתالسؤالמכ أ

מתالسؤالמכ ب

מ السؤالמע 

מ السؤالמ8 أ

מ السؤالמ8 ب

מתالسؤالמ9 أ

מתالسؤالמ9 ب

 العالمة

بالنسبة 

المئوية

( )
___%

21
× =100

( )
___%

49
× =100

( )
___%

20
100× =( )

___%
10

× =100

 العالمة في التمكن

من حروف الهجاء )%(

 العالمة في

فهم المقروء )%(

 العالمة في

التعبير الكتابي )%(

 العالمة في

المعرفة اللغوية )%(

        درجة )مجموع الدرجات في كل االمتحان(العالمة الكلية

 

هذه.الورقة.مخّصصة.لالستعمال.المدرسي.فقط،.وليست.للتحويل.إلى.أّي.جهة.
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ورقة تركيز العالمات للتلميذ 

 )ُنسخ من هذه الورقة مرفقة داخل المغّلف(

ورقة تركيز العالمات للتلميذ )للحساب اليدوي( – اللغة العربية للصف الثاني– ميتساڤ داخلي 2012

القسم الثاني

.يجب.اإلشارة.إلى.عدد.الدرجات.التي.حصل.عليها.التلميذ.في.كل.سؤال.أو.بند.بحسب.المفّصل.في.دليل.اإلجابات.

اسم.التلميذ/ة:                                                           ..الصف:.......

 العالمة

بالنسبة المئوية

( )
___%

31
× =100

العالمة في فهم المقروء )%(

( )
___%

10
100× =

العالمة في المعرفة اللغوية )%(

العالمة الكلية

        درجة )مجموع الدرجات في القسم الثاني(

( )
___%

41
× =100 العالمة الكلية في القسم الثاني:  

هذه.الورقة.مخّصصة.لالستعمال.املدرسي.فقط،.وليست.للتحويل.إلى.أّي.جهة.

فهم المقروءالمهّمة والسؤال
المعرفة 

اللغوية

ّ
نّص قصصي

מ3السؤالמת

מ3السؤالמ 

מ3السؤالמ3

מ3السؤالמ4

מ3السؤالמ5

מ السؤالמכ

מ السؤالמע

מ3السؤالמ8

מ3السؤالמ9

מ3السؤالממת

מ3السؤالמתת

מתالسؤالמ תأ

מתالسؤالמ תب

מ السؤالמ3ת

מ السؤالמ4תأ

מ السؤالמ4תب

מתالسؤالמ5תأ

מתالسؤالמ5תب
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 ورقة المسح الصفي - اللغة العربية للصف الثاني، القسم األّول ميتساڤ داخلي 2012

اذكر.

إذا.

كان.

التلميذ.

مدمًجا.

أو.ذا.

عسر.

تعلمي

التمكن من حروف الهجاء )الشيفرة الهجائية(

ل
جا
م
ال
ي.
.ف
مة
ال
ع
ال

فهم المقروء

اإلمالء

إحاطة 

الكلمة 

المالئمة 

للصورة

إحاطة 

الكلمات 

التابعة 

للمجموعة

 ملء الفراغ 

من المخزن

إكمال الجمل 

بحسب الرسمة

ل
جا
م
ال
ي.
.ف
مة
ال
ع
ال

رقم.السؤال
מת
أת

מת
أ 

מת
بת

מת
ب 

מת
ب3

מת
ب4

מת
جת

מת
ج 

מת
ج3

מת
دת

מת
د 

מת
د3

מת
د4

מת
د5

מ תתתמת89עכ345 
.أ

מ ת
.ب

מ3ת
.أ

מ3ת
.ب

أبعاد.الفهم

اسم.التلميذ/ة

ת

 

3

4

5

כ

ע

8

9

מת

תת

 ת

3ת

4ת

5ת

כת

עת

8ת

9ת

מ 

ת 

  

 3

 4

 5

כ 

ע 

 8

 9

מ3

ת3

3 

33

34

35

כ3

ע3

38

39

מ4
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 يجب ذكر عدد الدرجات التي حصل عليها التلميذ في كل سؤال أو بند كما هو مفّصل في دليل اإلجابات.

التعبير الكتابّي

ل
جا
م
ال
ي.
.ف
مة
ال
ع
ال

فهم المقروء

المعرفة اللغوّية

ل
جا

م
ال
ي 

ف
ة 

م
ال

ع
ال

العالمة 

 الكلية

في 

االمتحان

نّص إخبارّي

ل
جا
م
ال
ي.
.ف
مة
ال
ع
ال

.أ
ن
مو
ض
م
תמ
4

ب
ن.
مو
ض
م
תמ
4

ى
بن
م
תמ
4

.أ
غة
תמل
4

ب
ة.
غ
תמل
4

ج
ة.
غ
תמل
4

د
ة.
غ
תמل
מ9ת8תעתכתמ5ת4

.أ

מ9ת
.ب

מכ 5 4 3   ת ממ 
.أ

מכ 
.ب

מ8 מע 
.أ

מ8 
.ب

מ9 
.أ

מ9 
.ب

IIIIIIIIIIIIIIIIIVIIIIII

ת

 

3

4

5

כ

ע

8

9

מת

תת

 ת

3ת

4ת

5ת

כת

עת

8ת

9ת

מ 

ת 

  

 3

 4

 5

כ 

ע 

 8

 9

מ3

ת3

3 

33

34

35

כ3

ע3

38

39

מ4

دليل.أبعاد.فهم.املقروء،.انظر.الصفحة.التالية.
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املعّدل.الصّفي.جلميع.التالميذ:מ_________________________מממממממממממ

املعّدل.الصّفي.بدون.التالميذ.املدمجني:מ_________________________מממממממממממממממ

دليل أبعاد فهم المقروء:

فهم.المعنى.الصريح.في.النّص/تحديد.معلومات.. I.מ

فهم.المعنى.الخفّي/استنتاج. II.מ

تفسير،.دمج،.وتطبيق.أفكار.ومعلومات. III.מ

تقييم.المضمون.ووظيفة.المرّكبات.اللغوّية.والنصّية. IV.מ
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ورقة المسح الصفي - اللغة العربية للصف الثاني، القسم الثاني ميتساڤ داخلي 2012

يجب ذكر عدد الدرجات التي حصل عليها التلميذ في كل سؤال أو بند كما هو مفّصل في دليل اإلجابات.

اذكر.

إذا.كان.

التلميذ.

مدمًجا.أو.
ذا.عسر.

تعلمي

فهم المقروء

ل
جا
م
ال
ي.
.ف
مة
ال
ع
ال

المعرفة اللغوّية
ل
جا
م
ال
ي.
.ف
مة
ال
ع
العالمة ال

 الكلية

في 

االمتحان

نّص قصصّي

رقم.السؤال
5תب5תأ4תب4תأ3ת תب תأתתמת89עכ345 ת

أبعاد.الفهم
IIIIIIIIIIIIIVIIIII

اسم.التلميذ/ة

ת

 

3

4

5

כ

ע

8

9

מת

תת

 ת

3ת

4ת

5ת

כת

עת

8ת

9ת

מ 

ת 

  

 3

 4

 5

כ 

ע 

 8

 9

מ3

ת3

3 

33

34

35

כ3

ע3

38

39

מ4

دليل.أبعاد.فهم.املقروء،.يظهر.في.صفحة.כ5.
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املعّدل.الصّفي.جلميع.التالميذ:מ_________________________מממממממממממ

املعّدل.الصّفي.بدون.التالميذ.املدمجني:מ_________________________מממממממממממממממ
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א מהזאיויןמש ידיןמ  רונןמושדכ ,מ שדרמהחוניע,מדכ "ה.מהשו ישמב ס עמזה,מ דביןמהפדוטוםמשבי,מ יגב מ  טדיןמ
 ו ירמכושויןמב ברמכימ הידכהמי בחונהמך מורומ יסרמחוניעמב בר,מ פומהדשכהמ פידשןמ  יסרמחוניעמבכןדמדכ "ה.מ
זאיויןמהשו ישמכונתמנוןניןמ הךבדה.מח מכוסידמ פידשמ א משו ישמ סחדומיאתמ א מ טדהמכחדןמשכונהמ סחדון.מכותמ
 הךןוק,מ הפוץ,מ ךבר,מ הצוג,מ שאפ ,מ פדסם,מ הנפוקמדושוית,מ וצידמךביריןמנגזדיןמבותמך מורומה שן שמיבותמבכ צךיןמ
כחדמ א מ טדהמכימ  אידמפדוטמ פדטומה ורך,מהןיאת,מה יצדוםמכימהשודיןוםמש קידםמב ס עמזה.מןיאתמה בחנום,מ
 דביןמטקסט,מןיאנה,מן ינין,מגדפוקהמיא מחי דמכחדמה יא מב ס עמזה,מ יגתמך מורומזאיויןמויצדום,מסו נומ סחד,מפטנטוםמ

כימזאיויןמויצדוםמיקנוותמדיחנומכחדין,מיך מפומא מרות;מא מזאיןמשכונהמנוןנןמב ס עמזהמב פידש,מרונהמאזאיןמש ידה.


