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 دولت إسرائيل  

 وزارة التربيت والتعليم

 

 

 مكتب هائب املدير العام السكرجاريت التربىّيت إلادارة التربىّيت

  أ قسم للتعليم الابتدائّي  "أ" قسم
ّ
 القسم "أ" للتعليم في املجتمع العربّي  اثغلل

 

 : دليل اإلجاابت والتقييم1للمعّلم

 )بضمىه أسئلت في املعرفت اللغىّيت( درجت 04= املهاجما غاهدي -الىّص إلاخبارّي 

 )بضمىه أسئلت في املعرفت اللغىّيت( درجت 53= الفيل صديق  -الىّص القصص يّ 

 درجت 53التعبير الكتابّي= 

 
 املهامتا غاندي -النّص اإلخباريّ  -القسم األّول

 عنوان النّص: املهامتا غاندي

 درجة 44فهم املقروء: 
 

 دليل اإلجاابت لنّص: املهامتا غاندي  بُعد الفهم الرئيسيّ  السؤال نوع السؤال رقم السؤال
 اكمِل الناقص:  مفتوح 1

 -ادلهنُة اليت أحبَّ أن ديارَسها غاندي: 
 -وادلهنُة اليت اختارْْتا لُو أسرتُُو:

 يف الصريح ادلعٌت فهم
 النصّ 

تشمل كتابة: مهنة الطبيب يف الشّق األّول أو كلمة  إجابة صحيحة:= 4 
 طبيب/ دكتور...

 وكتابة مهنة احملاماة يف الشّق الثاين أو كلمة زلاماة أو زلاٍم أو زلامي. 
 تشمل كتابة مهنة واحدة صحيحة يف أحد الشّقني=إجابة جزئّية: 2

                                                           
 لكّنَو موّجو إىل اجلنسني على حّد سواء.ُكِتَب الدليل بصيغة ادلذّكر،   1
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 دليل اإلجاابت لنّص: املهامتا غاندي  بُعد الفهم الرئيسيّ  السؤال نوع السؤال رقم السؤال
 = كّل إجابة أخرى4

  :26 ما معٌت كلمة التقّشف سطرأحط رمز اإلجابة الصحيحة:  مغلق 2
 بساطة العيش ( أ

 احلقوق ادلدنّية ( ب
 دراسة الدايانت ( ت
 مكافحة العنصريّة ( ث

 فْهم اْلَمْعٌت اخْلَفيّ 
 )معٌت سياقي(

 تشمل إحاطة البند أإجابة صحيحة:  = 3
 بساطة العيش . أ

 = كّل إجابة أخرى 4
 
 

على حياِة غاندي ادلستقبلّية؟ اكتْب مثاَلني  1893كيَف أثّرِت احلادثُة عاَم  مفتوح 3
 على ذلك؟  

 
 

 
 
 

 

 فْهم اْلَمْعٌت اخْلَِفيّ 
)اْسِتْخالُص 

 اْْلْسِتْنتاجات(

على  1893تشمل ذكر مثالني على أتثري احلادثة عام  إجابة صحيحة: =4
 حياة غاندي ادلستقبلّية حنو:

 تعّهَد غاندي بتكريِس وقتِو حملاربِة التمييِز اللويّنِ والعنصريّةِ  -
 ةِ أْن يبذَل قصارى جهدِه يف سبيِل زلاربِة التمييِز اللويّنِ والعنصريّ  -
 دتّثُل احلقوَق ادلدنّيةَ  أصبَح قّوًة عمالقةً  -
 أّسَس غاندي رللَس "اناتل" اذلنديّ   -
 يف جنوب أفريقيا لفَت انتباَه العامِل إىل الظلِم احلاصلِ  -

 وتقبل كّل إجابة أخرى منطقّية
 1893تشمل كتابة مثال واحد على أتثري احلادثة عام =إجابة جزئّية: 2

  ممّا ذكر أعاله. ادلستقبلّيةعلى حياة غاندي 
 وتقبل كّل إجابة أخرى منطقّية )مثال واحد(.

 = كّل إجابة أخرى4
 "ساتياغراىا" ِىَي أَوَُّل ََحَْلٍة ََجاِعيٍَّة َنظََّمها غاْندي، اْكُتْب: مفتوح 4

 ما سَبُب احلْمَلة؟ 
 ما نتيَجُة احلْمَلة؟ 

 فْهم اْلَمْعٌت اخْلَِفيّ 
ابْلعتماد )تعريفات 

على عالقات 
 منطقّية(

تشمل ذكر سبب َحلة ساتياغراىا وىي الرّد على القيود إجابة صحيحة:  =2
 اجلديدة اّليت فرضتها احلكومة على حقوق اذلنود.

 وذكر نتيجتها: سجنت احلكومة مئات اذلنود مبن فيهم غاندي.
 تشمل ذكر أحد البندين )السبب أو النتيجة(. =إجابة جزئّية:1
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 دليل اإلجاابت لنّص: املهامتا غاندي  بُعد الفهم الرئيسيّ  السؤال نوع السؤال رقم السؤال
 كّل إجابة أخرى  =4
 

 
 كُتْب ِصَفَتنِي تَ َتالَءمان َمَع ُسلوِك ادلهادتا غاندي وشخصيّتِو ِوفًقا لِلنّص.ا    َمْفتوح 5

 
تقييم ادلضمون 

ووظيفة ادلرّكبات 
اللغويّة والنصّية 

 )تقييم الشخصّيات(

تشمل ذكر صفتني تَ َتالَءمان َمَع ُسلوِك ادلهادتا غاندي = إجابة صحيَحُة:  4
 وشخصيّتِو ِوفًقا لِلنّص  شلّا يلي:

مسامل يدعو لال عنف، ومقاوم يرفض اْلستعمار والظلم، مؤمن يكّرس حياتو 
للصالة والصيام، زاىد يقضي وقتو يف التأّمل والتقّشف يف ادلأكل وادللبس؛ 

 يرتدي رداًء بسيطًا، زعيم ىندي  وتقبل أي صيغة حتمل ىذه ادلعاين.
 ل ذكر صفة واحدة شلّا ذكر أعاله : تشم= إجابة جزئّية 2
 = كّل إجابة أخرى4

كاَنْت ِلغاندي َمطاِلُب ِمن ادلواطنني لِتحقيق استقالِل اذِلند، اُكُتْب اثَنني  َمْفتوح 6
 ِمْنها.

 ادلْطَلُب األوَُّل: _________
 ادلْطَلُب الثاين: _________

 فْهم اْلَمْعٌت اخْلَِفيّ 
)اْسِتْخالُص 
 اْْلْسِتْنتاجات(

 تشمل كتابة مطلبني شلّا يلي:= إجابة صحيحة: 2
 التوّقف عن العمل لصاحل بريطانيا . -
 وإيقاف دفع الضرائب -
 التوّقف عن شراء السلع الربيطانّية -
 َحلة مقاطعة شاملة -
  : تشمل ذكر مطلب واحد شلّا ذكر أعاله.= إجابة جزئّية1
  = كّل إجابة أخرى4

 !دلاذا أصبحْت َعَجَلُة الَغْزِل رمزًا ْلستقالِل اذلند؟ وّضح   مفتوح 7
 

 فْهم اْلَمْعٌت اخْلَِفيّ   
)اْسِتْخالُص 

 اْْلْسِتْنتاجات(

تشمل ذكر سبب رمزيّة عجلة الغزل وعالقتها ابستقالل  إجابة صحيحة:= 2
 اذلند.

يقاطعون ابعتبار أّن اذلنود أصبحوا يعتمدون على نسيجهم احملّلي وىكذا 
 ادلنسوجات الربيطانّية.

:  تشمل ذكر كلمة مقاطعة أو نسيج دون التطّرق إىل = إجابة جزئّية1
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 دليل اإلجاابت لنّص: املهامتا غاندي  بُعد الفهم الرئيسيّ  السؤال نوع السؤال رقم السؤال
 التوضيح. 

 = كّل إجابة غري منطقّية أخرى0
وبدًْل من ذلك" يف الفقرة بعبارة " ادلقصودُ أحط رمز اإلجابة الصحيحة:  مغلق 8

 األخرية:
 وحيد اذلندت ( أ

 بْدُء ادلفاوضات ( ب
 اخلطّةتنفيذ  ( ت
 مزاولة حياتو ( ث

فْهم اْلَمْعٌت اخْلَِفّي 
)اْلعتماد على 

 الروابط(

 :أتشمل إحاطة البند = إجابة صحيحة:  3 
 وحيد اذلندت ( أ

 = كّل إجابة أخرى4
  

  اكتبهما، تتعّلقان ابلقطار نصِّ حادثتانذُكرْت يف ال  َمْفتوح 9
 --------- احلادثة األوىل:

 ---------- الثانية: احلادثة
 

دمج تفسري وتطبيق 
 مقابلة معلومات()

 تشمل ذكر احلادثتني تتعّلقان ابلقطار  إجابة صحيحة: =4
 األوىل قّصتو مع احلذاء

والثانية يف جنوب أفريقيا حني اعًتض الرجل األبيض على وجوده يف نفس 
 ادلقصورة.

 : تشمل ذكر قّصة واحدة شلّا ذكر أعاله.= إجابة جزئّية2
 =    كّل إجابة غري منطقّية 0

 أمامَك جدوٌل مبحطّاٍت زمنّيٍة ىاّمٍة يف حياِة غاندي  مفتوح 10
:مدَّ خطًّا بني الس    نِة واحلََدِث ادلالئِم ذلا حبسب ما َوَرَد يف النصِّ

 

 فهم ادلعٌت الصريح
)حتديد تفاصيل يف 

 جدول(

 مّد خّط بني السنة واحلدث على النحو التايل: تشمل= إجابة صحيحة: 4 
 
 
 
 
 
 
 

 احلََدثُ  السنة
 سلمّيةٍ تنظيُم أّول َحلٍة َجاعّيٍة  1996
 أتسيُس رللس اناتل 1894
 ِوْلَدُة غاندي 1869
 استقالُل اذلند وابكستان 1947
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 دليل اإلجاابت لنّص: املهامتا غاندي  بُعد الفهم الرئيسيّ  السؤال نوع السؤال رقم السؤال
 ءمةتواريخ مال ةلثالثأحداث  3: تشمل مالءمة 1 = إجابة جزئّية3

 صحيحة.
 : تشمل مالءمة حدثني لتارخيني مالءمة صحيحة.2 = إجابة جزئّية2
: تشمل مالءمة حدث واحد لتاريخ واحد مالءمة 3= إجابة جزئّية1

 صحيحة.
 = كّل إجابة أخرى4

 !  حارَب غاندي العنَف طواَل حياتِو، لكّن هنايَتُو جاءْت عكَس ذلَك. وّضحْ  مفتوح 11
 
 

 فْهم اْلَمْعٌت اخْلَِفيّ 
 )صياغة تعميمات(

 تشمل ذكر النهاية اليت حصلت لغاندي وتوضيحها: إجابة صحيحة:  = 3
كانت طريقة غاندي يف مقاومة اْلحتالل واستقالل اذلند من خالل حركات 
سلمّية تقوم على الال عنف لكن هنايتو جاءت عكس ذلك فقد كانت عنيفة 

 ألنو قُِتَل على يد متطّرف.
  حتشمل القتل دون التوضيإجابة جزئّية: = 2
  كّل إجابة غري منطقّية     = 9

 كيْ   اّليت يف اإلطارِ  أتيت القّصةُ ، ليكتمَل ادلعٌت: أِحط رمز اإلجابة الصحيحة مفتوح 12
خآلخرين اب ويفّكرُ  الغريَ  أّن غاندي حيب   ___________

 : مومبصاحلهِ 

 تنفي  ( أ
 تستهزئ ( ب
 تشّكك ( ت
 تؤّكد ( ث

تقييم ادلضمون 
وادلرّكبات النّصّية 

 واللغويّة

 تشمل إحاطة البند ث:إجابة صحيحة: =3
 تؤّكد - ث

 = كّل إجابة أخرى4

 القواعد
 و" ىو:أمضى حياتَ الفاعل يف َجلة " مفتوح 13

----------------- 
 حتديد الفاعل وىو ضمري مستًت )ىو( تشملإجابة صحيحة: =2 حنو -معرفة لغويّة

 = كّل إجابة أخرى4



6 
 

 
 

 : دليل اإلجاابت والتقييم2للمعّلم

 (الفيل القسم الثاوي: الىّص القصص ّي )صديق

 عنوان النّص: صديق الفيل
 درجة 35فهم املقروء: 
 

 صديق الفيل جاابت لنّص:دليل اإل  بُعد الفهم الرئيسيّ  السؤال نوع السؤال رقم السؤال

ِحط َرمز  اإلجابة الصحيحة: َأِشر إىل اأُلسلوِب يف َُجَلِة: "ُحزٍن يزحُف إىل ا ُمْغَلق 1
 قلِبِو": 

 أ( تشبيو
 ب( تشخيص

 ت( توكيد 
 ث( تضادّ 

 دمج وتفسيري 
)دتييز الوسائل 

 البالغّية(

 تشمل  إحاطة البند ب: = إجابة صحيحة2
 ( تشخيصب  

  = كّل إجابة أخرى4
  

 ما ىي اذلديُّة اّليت سًتَسل إىل احلاكم الًتكّي:  ُمْغَلق 2
 الفىت "َشهان" ( أ

 السفينة  ( ب
 ادلرّوض   ( ت
 الفيل "شوات"  ( ث

 تشمل إحاطة البند ث := إجابة صحيحة 2 فهم ادلعٌت الصريح
 ث( الفيل"شوات"

  = كّل إجابة أخرى0
 

ما كلمُة الربِط اّليت تدل  على أّن نظرَة الفىت "َشهان" للفيِل "شوات" ختتلُف  ُمْغَلق 3
 عن بقّيِة الناس؟ 

فْهم اْلَمْعٌت اخْلَِفّي 
)اْلعتماد على 

 تشمل إحاطة البند ب : = إجابة صحيحة2
 فإنّ   ( ب

                                                           
 ُكِتَب الدليل بصيغة ادلذّكر، لكّنَو موّجو إىل اجلنسني على حّد سواء.  2
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 صديق الفيل جاابت لنّص:دليل اإل  بُعد الفهم الرئيسيّ  السؤال نوع السؤال رقم السؤال

 أّما ( أ
 فإنّ   ( ب
 سوف  ( ت
 عندما  ( ث

  = كّل إجابة أخرى0 الروابط(
 

  .زلبواًب عنَد احلاكمِ  "شوات"قْد جيعُل الفيَل  واحًدا أمرًا اكتب َمْفتوح 4
 

 فهم ادلعٌت اخلفي
)عالقات منطفّية غري 

 مصرّح هبا(

زلبواًب عنَد  "شوات"ذكر أمر واحد  جيعُل الفيَل  تشمل := إجابة صحيحة2
وىو: فيل أبيض مثل الرّز وليس كأي فيل آخر، ليس لو مثيل، شجاع  احلاكمِ 

 إجابة أخرى منطقّية. وتقبل كلّ .ْل يهاب الرعد
  = كّل إجابة أخرى4

 وىو يرّتف؟  "شوات"دلاذا اّّتو "َشهان" إىل  مز اإلجابة الصحيحة:ر  حطأ ُمْغَلق 5
 ألنُّو خائف من خرطوِم الفيلِ  ( أ

 ألنُّو متأثّر من فراِق الفيلِ  ( ب
 ألنُّو متأثّر مَن الرعدِ  ( ت
 ألنُّو خائٌف مَن احلاكمِ  ( ث

 فهم ادلعٌت اخلفي
منطفّية غري )عالقات 

 مصرّح هبا(

 تشمل إحاطة البند ب: = إجابة صحيحة2
 ألنُّو متأثّر من فراِق الفيلِ ب( 

  = كّل إجابة أخرى4
 

، ما ىي الكلمات 10سطر  "بعَد أن تلّفَظ "َشهان" هبذه الكلماِت ..." َمْفتوح 6
 اّليت تلّفظ هبا؟

 

 فهم ادلعٌت اخلفي
)ابْلعتماد على 

 الروابط(

تشمل ذكر الكلمات التالية: سوف تكون على ما يرام  = إجابة صحيَحُة: 3
وسوف يرّحب بك احلاكم، فأنت فيل أبيض مثل الرز وشجاع ْل ْتاب 

 الرعد.
تشمل ذكر  اجلزء األّول شلّا ذكر أعاله:  سوف تكون : 1= إجابة جزئّية 2

 على ما يرام وسوف يرّحب بك احلاكم.
ذكر  اجلزء الثاين شلّا ذكر أعاله:  فأنت فيل تشمل : 2= إجابة جزئّية1

 أبيض مثل الرز وشجاع ْل ْتاب الرعد.
 = كّل إجابة أخرى4

 تشمل إحاطة البند ث: = إجابة صحيحة2  فهم ادلعٌت اخلفي :15السطر  "إرغام"معٌت كلمة  مغلق 7
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 صديق الفيل جاابت لنّص:دليل اإل  بُعد الفهم الرئيسيّ  السؤال نوع السؤال رقم السؤال

 ركوب ( أ
 حتّرك  ( ب
 وصول  ( ت
 إجبار  ( ث

 ث( إجبار )معٌت سياقي(
 = كّل إجابة أخرى4

تشمل  وصف  عَمِليََّة إدخاِل الفيِل "شوات" ِإىل اْلَقَفِص  = إجابة صحيَحُة: 2 فهم ادلعٌت الصريح ِصْف َعَمِليََّة إْدخاِل الفيِل "شوات" ِإىل اْلَقَفِص! مفتوح 8
 كالتايل: ربطوا احلبال حول بدن شوات وراحوا يدفعونو اترة وجيذبونو أخرى.

 الربط دون الدفع أو العكستشمل عملّية = إجابة جزئّية: 1
 غري منطقّية = كّل إجابة أخرى4

 دلاذا كان "َشهان" يبحُث عن الفيِل فقط يف ساعات الليِل؟   مفتوح 9
 

 فهم ادلعٌت اخلفي
)استخالص 

 اْلستنتاجات(

: تشمل ذكر سبب خروج شهان للبحث عن الفيل يف = إجابة صحيحة2
 ساعات الليل

تتطّرق إىل وجود شهان خفية يف السفينة واختبائو تقبل كّل إجابة منطقّية 
 طوال الوقت وىدوء الليل وقّلة احلركة فيو...

  = كّل إجابة أخرى4
ِإىل َىَدِف اْسِتْخداِم ادلزدوجني يف الكلمات: "شهان" و"شوات"  ر َأشِ  مغلق 10

 و"كوجاي":
 اإلشاَرة إىل النداء واْلستغاثة ( أ

 اإلشاَرة إىل دعاء ىنديّ  ( ب
 اإلشاَرة إىل األمساء اذلنديّة ( ت
 اإلشاَرة إىل كالم زلذوف ( ث

تقييم ادلضمون 
 وادلرّكبات النصّية

 تشمل إحاطة البند ت:= إجابة صحيحة: 2
 اإلشاَرة إىل األمساء اذلنديّة ت:     

 =  كّل إجابة  إجابة أخرى4  

سليمان وقّصِة صديِق أمامَك الشخصّياُت ادلركزيُّة يف القّصتني: قّصِة ادللِك  َمْفتوح 11
 الفيل:

 ادللك سليمان/ الطفل/ ادلرأاتن/ الفيل/ ادلرّوضان/ القبطان

 دمج وتفسري وتطبيق
 )مقابلة معلومات(

مة الشخصّيات ادلركزيّة ومث حتديد الصفات تشمل مالءَ  = إجابة صحيَحُة: 6
 ادلالئمة ذلا على النحو التايل: 

 ب أ
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 صديق الفيل جاابت لنّص:دليل اإل  بُعد الفهم الرئيسيّ  السؤال نوع السؤال رقم السؤال

 أ( ْلئْم يف العمود أ بني الشخصيّاِت ادلتقابلِة وادلتشاهبِة يف أدوارىا:
تقابلتني حبسب ب( أِضف يف العمود ب الصفَة ادلالئمَة لكلِّ شخصّيتني م

 .م، ادلتنازَُع عليهماالصفات: طرفا النزاع، احَلكَ . دورمها
 

 الصفة املالئمة الطرفان املتقابالن 
 احَلَكم والقبطان ادللك سليمان

 النزاع طرفا ادلرأاتن وادلرّوضان
 ادلتنازَُع عليِهما الطفل والفيل

 تنتقص عالمة لكّل تصنيف خاطئ= إجاابت جزئّية: 5-1
 = كّل إجابة أخرى 4 

 القواعد
  : ادلثالِ  حبسبِ  كملا و  ،اّليت حَتْتها َخط   ألفعالِ ا منَ  األمرِ  ةَ صيغكتْب ا  َمْفتوح 12

                                                                             ابتِعدْ  تبَتِعَد عِن الفيِل نقوُل لَك:  كيْ 

  _____________ :نقوُل لكَ ، كدموعَ  سحَ دتَ  كي -1
 _____________ :نقوُل لكَ ، ريما جي ِقبَ راتُ  كي -2

 معرفة لغويّة
 )صرف(

 تشمل كتابة فعل األمر:إجابة صحيحة:  =4
 امَسح -1
 راقبْ  -2

 تشمل كتابة فعل أمر واحد صحيح = إجابة جزئّية:2
 = كّل إجابة أخرى 4

ِاسم اكُتب فادلرّوض صار معروفًا.  ؛واخآلن حنُن نعرف َمن ىو مرّوُض الفيلِ  مفتوح 13
 َلة َكما يف ادلِثال.مادلفعول ِمَن الِفعل يف اجل

 --------ربط الرجال الفيَل، فالفيُل صاَر  -1
 ---------عرَف سليماُن األمَّ، فاألم  صارتْ  -2

 معرفة لغويّة
 )صرف(

 تشمل كتابة اسم ادلفعول:إجابة صحيحة:  =4
 مربوطًا/ مربوط -1
 معروفة -2
 تشمل كتابة اسم مفعول واحد صحيح جزئّية: = إجابة2

 = كّل إجابة أخرى 4
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 (درجت 52) كتابّي ال تعبيرال: قسم

 دعوتِو لالقتتاِل مع اخآلخريَن. لو طُِلب منَك أن تكتَب رسالًة للشخِص اّلذي قتَل غاندي، فماذا كنَت تكتُب لُو، ُمتطرّقًا إىل سريِة حياِة غاندي السلمّيِة وعدِم  املوضوع األّول:
 

 توجيهات الرتميز 
 درجة 21 املضمون

 
 : كتابة رسالةهدف الّنصّ 

ة وأتثريىا على حّراّيت الشعوب هبا، مشريًا إىل عدم العنف وأتنيب القاتل واْلستنكار متطرّقًا إىل صفات شخصّية غاندي السلميّ  درجات = عرض مضمون الرسالة والّتوّسع 12-9
 واستقالذلا.

 درجات = عرض مضمون الرسالة بشكل جزئّي. 8-5
 درجات = عرض مضمون الرسالة بشكل سلتصر وزلدود. 4-1
 طلوب.= مل يلتزم التلميذ ابدلوضوع ادل 0

 درجات  5   املبىن
توقيع  اخلادتة، َجلة الرسالة، منت ادلوضوع، ة،التحيّ  َجلة التوّجو، َجلة التاريخ،: الرسالة عرض التّلميذ مبٌت مناسًبا مع التسلسل ادلنطقّي والًتابط ادلتماسك؛ عناصر إذا= درجات 5-4

 .ادلرسل
 .للعناصر مع التسلسل ادلنطقّي والًتابط ادلتماسك بشكل جزئيّ  جزئيّ  ذكر=  3-1
 .إىل عناصر ادلبٌت مل يتطّرق التلميذ=  9

 اللغة
 

 درجات  8  
 

 داللة األلفاظ
 = استعمال لغة معياريّة تشتمل على ثروة لغويّة غنّية ومتنّوعة2
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 بسيطة وغري متنّوعةاستعمال لغة معياريّة تشتمل على ثروة لغويّة = درجة واحدة 1
 .احملكّية ابللغة الكتابة معظم= 9
 والنحو الصرف  .ب
 (.أخطاء 3 حىّت (. )صرفًا) صحيحة وكلماْتا( حنًوا) سليمة َجل بناء= درجتان 2
 .والّصرف الًتكيب يف أخطاء 6-4= واحدة درجة 1 
 (.أخطاء سّتة من أكثر) اللغويّ  ادلبٌت يف كثرية أخطاء=   9
  اإلمالء.  ج
 (. واحد إمالئي خطأ على عالمات ختصم وْل. فقط واحدة مرّة ادلتكّرر اخلطأ حُيسب) صحيح إمالء=  درجتان 2
 .إمالئّية أخطاء 4 -2=  واحدة درجة 1
 .سلتلفة وما فوق أخطاء أربعة من أكثر يشمل إمالء= 9
  الرتقيم عالمات. د
 ( ادلزدوجان اْلستفهام، عالمة اْلنفعال، عالمة النقطتان، الفاصلة، النقطة،)  :احلاجة حسب الًتقيم لعالمات صحيح استعمال=  درجتان 2
 (.أخطاء4-2) أو الًتقيم لعالمات جزئيّ  استعمال=  واحدة درجة 1
 .أخطاء 4 من أكثر تشتمل الكتابة أنّ  أو ترقيم، عالمات دون الكتابة= 9
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حادثًة حوَل ىذا  الرَحِة واإلحساِن. اكتْب قّصًة/ يعترُب الرفُق ابحليواِن مْن أىمِّ اخلصاِل اليت يتحّلى هبا اإلنساُن، وىو َمْظهٌر من مظاىِر اإلنسانيِّة العظيمِة ووجٌو من وجوهِ  املوضوع الثاين:
 ادلوضوِع.

 جىجيهاث الترميز 

 درجة 21 املضمىن 

ّص 
ّ
 : كتابة قّصة حول الرفق ابحليوان هدف الى

 لتو برفق.درجات = عرض مضمون القّصة  ملتزًما جبميع عناصرىا والّتوّسع هبا، مشريًا إىل قيم  وسلوكيّات  وأوصاف تتعّلق ابلرفق ابحليوان ومعام 12-9
 درجات = عرض مضمون القّصة بشكل جزئّي. 8-5
 دود.درجات = عرض مضمون القّصة بشكل سلتصر وزل 4-1
 = مل يلتزم التلميذ ابدلوضوع ادلطلوب. 0

 درجات 3 المبنى

 : القّصةعناصر مبٌت مناسًبا مع التسلسل ادلنطقّي والًتابط ادلتماسك؛  الّتلميذ إذاعرض= درجات 3-4
 .جزئي للعناصر  مع التسلسل ادلنطقّي والًتابط ادلتماسك بشكل جزئيّ  ذكر=  3-1
 .عناصر ادلبٌتمل يتطّرق التلميذإىل =  9

 اللغت

 

 درجات 8
 

 داللت ألالفاظ . أ

 استعمال لغة معياريّة تشتمل على ثروة لغويّة غنّية ومتنّوعة= 5
 استعمال لغة معياريّة تشتمل على ثروة لغويّة بسيطة وغري متنّوعة= درجة واحدة 1
 .احملكّية ابللغة الكتابة معظم= 9
 والىحى الصرف  -ب

 (.أخطاء 3 حىّت (. )صرفًا) صحيحة وكلماْتا( حنًوا) سليمة َجل بناء= درجتان 2
 .والّصرف الًتكيب يف أخطاء 6-4= واحدة درجة 1 
 (.أخطاء سّتة من أكثر) اللغوي ادلبٌت يف كثرية أخطاء=   9
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  إلامالء.  ج

 . (واحد إمالئي خطأ على عالمات ختصم وْل. فقط واحدة مرّة ادلتكّرر اخلطأ حُيسب) صحيح إمالء=  درجتان 2
 .إمالئّية أخطاء 4 -2=  واحدة درجة 1
 .وما فوق سلتلفة أخطاء أربعة من أكثر يشمل إمالء= 9

  الترقيم عالماث. د

 ( ادلزدوجان اْلستفهام، عالمة اْلنفعال، عالمة النقطتان، الفاصلة، النقطة،:  )احلاجة حسب الًتقيم لعالمات صحيح استعمال=  درجتان 2
 (.أخطاء4-2) أو الًتقيم لعالمات جزئيّ  استعمال=  واحدة درجة 1
 .أخطاء 4 من أكثر تشتمل الكتابة أنّ  أو ،ترقيم عالمات دون الكتابة= 9

 

 

 

 

 

 

 

 


