
 

:  الطالب اسم
 

 

:        الصف
 

 

   :   المدرسة
 

 

      : التاريخ
 

  

 عودة ُدعاء ، كبها فادية ، سمارة آالء          :                   إعداد من

 حليمة عامر ، ُدعاء ياسين                                               

  

                             



 ِاقَرأ الّنصَّ التالي ثُمَّ َأِجْب َعِن األسِئَلِة التي تليِو: 

 أطفاٌل كبارٌ 

يُ َعدُّ احلفاُظ على البيئِة ُمِهّمًة صعَبًة بالفعل ، وُُيِكُن اعتبارُُه من أصعب التحّدياِت اليت يُواجُهها 
َق اإلنساُن بع ّض النجاحاِت يف ىذا الشأِن ، فعلى َسبيِل العاملُ اليوَم. َرغَم كلِّ الصُعوباِت فَ َقْد َحقَّ

 ادلثاِل؛ ََتَّ تنظيُف بَ ْعِض األهناِر، ومع ىذا يبقى الكثًُن للقياِم بِو .

لكنَّ السؤاَل ُىَو؛ كيَف ُُيِكُن للَبَشِر حتسٌَن األوضاِع احلاليَِّة على َسْطِح اأَلْرِض؟ كاَن َلَدى " يواكٌن 
 احلِفاِظ على البيَئِة يف أمريكا اجلنوبّيِة . ليجويا " ِفكرٌَة جّيدٌة ِبُصوصِ 

يقوُل "يواكٌن" : " إنَّ األطفاَل ُىم احللُّ ِلمشاِكِل احلِفاِظ على البيَئِة يف كوَكِبنا "، فَ ُهَو يَعَتِقُد أنَّ 
إنَّ أفَضَل اأَلطفاَل احملّبٌَن للطبيَعِة ، ُُيِكنُ ُهم احلفاُظ عليها بشكٍل أفَضَل حاليِّا ويف ادلستقَبِل . و 

طريقٍة للقياِم بذلَك ىي متليُك األطفاِل ُجزًءا ِمَن الطبيَعِة ، وقْد يكوُن ذلَك اجلُزُء غابًة أْو َحقالً أو 
همُّ أْن ََيُْصَل اأَلطفاُل على أرٍض يَتَمّلكوهنا ويستكشفوهنا َوَُياِفظوَن َعليها .

ُ
 حّّت َحديقًة َصغًنًة. ادل

 غاباٌت َمطيَرٌة 

َث إىل بَعِض األشخاِص يف "بًنو" إحدى ُدَوِل 1002واكٌن" تطبيَق فكَرتِِو ُمنُذ عاِم بََدأَ "ي . فَ َتَحدَّ
 قارِّة "أمريكا اجلنوبّية" .

َث "يواكٌن" إليهم مْن ُسّكاِن الغابَِة اْلَمطًنِة ، َوِىَي ِعبارٌَة عْن منطقٍة   كاَن األشخاُص الذيَن حَتَدَّ
األمطاُر بغزارٍَة كلَّ شهٍر ، وتَقُع ُمعظُم الغاباِت اْلَمطًنَِة يف ادلنطقِة كثيفة األشجاِر ََتطُل عليها 

 االستوائّيِة ؛ ممّا يَعين أّن مناَخها داِفٌئ طواَل الّسَنِة.

ُسُو، َوََتلُُّص اجّلوَّ ِمَن  ا لْلبيئِة، َفِهَي تنتُج لَنا اأُلكُسجٌَن الذي نتنفَّ الغاباُت اْلَمطًنُة َمهّمٌة جدِّ
ازاِت الّضارَِة. تُعترُب الغاباُت اْلَمطًنُة َمواطَن للكثًِن مَن احَليواناِت أيًضا؛ إْذ تعيُش ُىناَك أْصناٌف الغ

 َعديدٌة ِمَن الّنباتاِت واحلَيواناِت تُ َقّدُر بِنْصِف األنواِع ادلْوجوَدِة على َسطِح األْرِض. 



نَّ السكاَن يستغّلوَن أراضي الغاباِت ادلطًنَِة ألغراِض َرْغَم ذلَك يُدّمُر اإلنساُن البيئَة ُىناَك، وذلك ألَ 
ُر  الصيِد والبحِث َعِن الطعاِم ، نتيجًة لذلك فإنَّ ادلساحاِت ادلفقَدة مَن الغاباِت ادلطًنَِة َسَنويٍّا تُ َقدَّ

أَلطفاِل ، واَفَق بآالِف الكيلومرتاِت. طََلَب "يواكٌن" ِمَن الناِس ََتصيَص ُجزٍء ِمَن الغاباِت ادلطًنَِة لِ 
 الّسّكاُن بَ ْعَد تَ َردٍُّد وأعَطْوا األطفاَل قطَعًة كبًنًة ِمَن األرِض تُ ْعَرُف باسِم "غابَُة األطفاِل" .

 على َقْدِر الِمسؤولّيةِ 

َدَد  األطفاُل انتخاباٍت سنويًّة . ينتخبو  َن فيها الِعنايَُة جُبزٍء ِمْن غابٍة َمطًنٍَة َعَمٌل َصْعٌب، لذا فَ َقْد حَّ
تُ ُهم الرئيسّيُة اَّتاَذ قراراٍت تتعّلُق باحلِفاِظ على البيَئِة يف اجلُزِء  رئيًسا ومسئولٌن منُهم. تكوُن َمَهمَّ

 اخلاصِّ ِِبِم ِمَن الغابِة اْلَمطًنَِة .

لى َقَضى األطفاُل الكثًَن مَن الوقِت يف استكشاِف ألْرِضِهم. َفَدَرسوىا وتَ َعرَّفوا ع 1002ُمنُذ عام 
احلَياِة الربِّيِّة فيها ، َكِدراَسِة آثاِر أقداِم احَليواناِت اليت تَعيُش ُىناَك وما ترتُُكُو وراَءىا. كما قاَم األطفاُل 

ِبُصْنِع َوَوْضِع الَعالماِت على الكثًِن ِمَن الطُُرِق يف الغابَِة ، ويف أثناء ذلَك تَ َعلَّموا التمييَز بٌن أنواِع 
َدَم األطفاُل ما تعّلموُه يف إصداِر ُكتّيٍب إرشاديٍّ صغًٍن ُيساِعُد زائري "غابة النباتاِت. واستخ

َعرُِّف على ما يَ َرْونَُو ُىناَك.   األطفاِل" يف الت َّ

تَ َوصََّل األطفاُل أخًنًا إىل طُُرٍق ِلَكْسِب ادلاِل دوَن تدمًِن البيئِة يف غابتهم؛ حيُث ََيَمُع األطفاُل 
احلبوَب وأوراَق األشجاِر اليت تسقُط بصورٍَة طبيعّيٍة. لِيستخِدموهنا الحًقا يف ُصنِع حّباِت اجْلْوِز و 

بَ ْعِض اأَلشغاِل الَيَدِويَِّة اليت يبيعوهنا. وَيسَتِغلُّ األطفاُل ما ََيصلوَن عليو ِمْن ذلك يف ِشراِء ادلوادِّ 
 الالزَِمِة ِلُصْنِع الالِفتاِت واألشياء اأُلخرى.

وُن األطفاُل قْد َحّققوا ما متّناُه "يواكٌن" ، بعَد أْن أُتيحْت ذلم فُرصُة استكشاِف قطعِة أْرٍض                         ِبذا يك    
ّبوهنا .   خاّصٍة ِِبم ، يَعَتنون ِبا وَيُِ

 

 



 فهم المقروء 

  : التاليةِ  األسئلةِ  ب عنِ ِج أَ 

 )الفقرة الثالثة( ؟ ن"ييواكمكن لألطفال الحفاظ على البيئة حسب رأي "كيف يُ  .1

____________________________________________

.___________________________________________ 

 

 . 18-16فائدتين للغابات المطيرة بحسب األسطر  ُأذُكر  .2

 _______________________________________. . أ

 _______________________________.________  . ب

 

ِكَر في الفقرة األولى أّن ىنالك الكثير للقيام بو عدا عن تنظيف األنهار، أعِط ُذ  .3

 مثال آخر للحفاظ على البيئة.

__________________________________________

__________________________________________. 

 

 

 



 الُمنتخب نائًبا عن األطفال ؟لرئيس ا ماذا يمكن أن تكون مهّمة  .4

 طردىم من الغابة .يأن يُعاِقب األطفال غًن ادللتزمٌن و  . أ

 أن يرتاح وينام أكثر من باقي األطفال يف فريق العمل .  . ب

و ويُرشد وَيّث األطفال إىل طريق الصواب .  ج. أن يُوجِّ

 د. أن َيمع النقود اليت حصلوا عليها من العمل ويشرتي ِبا ما يشاء .

 

 .يجةِ دَّ خطًّا بين السبِب والنتمُ   .5

 النتيجة                                                         السبب   

ر باآلالفادلساحات ا   *                   *    التعرُّف على األرض واستكشافها           دلفقودة تُقدَّ

 انتخاباٍت سنويَّةٍ  يستغّل السّكان األراضي للصيد والطعام  *                       *  حّدد األطفال

 *                       *  دراسة آثار أقدام احليوانات وغًنىا   العناية جُبزء من غابة مطًنة عمٌل صعبٌ 

 
 
 

 ؟ َعلِّل . "أطفاٌل كباٌر" على األطفال في النص ىل ينعكس العنوان  .6
 

____________________________________________

______________________._____________________ 

 



 ُأكتب بجانب كل جملة   حقيقة   أم    رأي    :  .7
 
 _______ "بيرو" ىي إحدى ُدَوِل قارّة "أمريكا الجنوبّية" . . أ

 
 ______ األطفال ُىم أفضل طريقة للحفاظ على البيئة.  . ب

 
 ج. ______ الغابات المطيرة منطقة جميلة وجّذابة. 

 
 قودة سنويًّا تُقدَّر بآالف الكيلومترات.د. ______  المساحات المف

 
 

لألطفال الذين عملوا في "غابة األطفال" ؟  اتصفماذا يُمكنك أن تُعطي   .8

 التي تُثبت ذلك. لكل صفة الجملة اقتبس لألطفال و  صفتينُأذكر 

 الصفة: _______  اإلثبات: __________________________
 
 

 __________________الصفة: ________ اإلثبات: ________
.___________________________________________ 

 

 ما حّقق ما تمّناه؟ "يواكين" بعدماذا كانت حسب رأيك رّدة فعل   .9

.___________________________________________ 



 

 ما ىو الهدف من وراء النص؟ .11

 أن ََيكي لنا حكاية عن "يواكٌن" . أ. 

 ا مبعلومات عن الغابات اْلَمطًنة .ب. أن يُزّوَدن

 ج. أن يُرشدنا إىل كيفّية كسب ادلال يف "غابة األطفال".

 د. أن يُقِنَعنا بأمهّية احلفاظ على البيئة من ِقَبل األطفال. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المعرفة اللغويّة

 ُأكتب ىمزة قطع أو ىمزة وصل .   .11

 انتخابات  ________      استكشاف    ________                          

 اقدام          ________                                اطفال      ________

 ارض          ________                               استخدام    ________

 

 .الطعامِ  عن والبحثِ  يدِ الصَّ  غراضِ أِلَ  المطيرةِ  الغاباتِ  راضيأ ونَ تغلّ سْ يَ  كانُ الس         .12

 استخرج من الجملة أعاله ما يلي : -

 _________.     :       ُمبتدأ 

 _________.     مفعول بو :  

 _________.       نعت :     

 :    _________.اسم معطوف

 

 استكشاف    ؟  ما ىي حروف الجذر للكلمة   .13

 ش. ك. ف . أ

  ك. ش. ف  . ب

 ك. س. ف  . ج

 د.  س. ك. ف



 ىي :  الفعل   يقضي  . صيغة األمر من 14

 أ.  اقضي    

 ب. اقضى

 ج. اقضِ 

 د. قضي

 

 رَتِّب األفعال التالية بحسب الجدول أدناه:  .15

 ،  أصعب  ،  كثيفة  ، مصيدة  ،  صانع   ولئمس

 أفعل التفضيل صيغة مبالغة اسم آلة اسم مفعول اسم فاعل

     

 

 مأل الفراغ بفعل مناسب:اِ   .16

 ال احلياة الربيّة  )صحيح سامل( .األطف أ . _______    

 الطفل ما يلزمو من احلاجات  )ناقص( .  ب._______ 

 يواكٌن يده للمساعدة  )ُمَضعَّف( .  ج. _______ 

 

  



 عيِّن الفاعل في الُجَمل التالية:  .17

   ___________.     أخذوا بوضع العالمات على الطريق  . أ

 ___________.                أراد يواكٌن تطبيق فكرتو  . ب

 ___________.   قاَم بدراسة األرض ومعرفتها          ج. 

 

 ُأكتب األعداد التالية بالكلمات:  .18

 يف البحث. _______ أيام    6    قضى األطفال . أ

 ___________ قطعة أرض.    22وجد يواكٌن     . ب

 _____________ حّبة جوٍز .  28ج. حصلوا على   

 

 :الجمعلة التالية إلى صيغة َحوِّل الجم  .19

 توصَّل الطفل إىل طريقة لكسب ادلال دون تدمًن يف الغابة .            

 توصَّل __________________________________.

 ل ما يلي :مِ كْ أَ   .21

 أحرف الزيادة يف الفعل  ) اسَتخرََج ( ىي :        _______.أ.   -

 ) تَ َعلََّم (  ُىو:    _______. الفعل الثالثي اْلُمَجرَّد من الفعلب.  -



 عبيرُ الكتابيّ تال

 ِاْختَر موضوعًا واِحًدا ِممَّا يلي واكتُب عنوُ ما ال يقل  عن عشرَِة أسطٍُر.

ئة أُتيحت لَك الفرصة أنَت وأصِدقائك للقيام مبشروع ما، حُتافظون من خاللو على نظافة البي  . أ

خطواتو و  ، ومكانو ،اشرح ُمتطرِّقًا إىل نوع ادلشروع ماذا ُكنت ستختار؟  ُمقابل جائزة مثينة.

 .اء ستدعوىم للمشاركة، إضافًة إىل وصف شعورك أثناء العمل األصدق وأيّ  األساسّية ،

 

مكان وزمان  إىل اقً رِّ طَ تَ مُ ُمعيَّنة  رحلة بتنظيم يقوم نأ منو ابً صفك ، طالِ  ُمَرّبِّ اُكُتب رسالًة إىل    . ب

 .الرحلة من واذلدف ادلكان ىذا اختيارك سبابوأ راد بلوغو،الرحلة ، ادلسار اْلمُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



متحان المسح ال
في  للصف السادس
 اللغة العربّية



 

 مدى الترميز دليل الترميز نوع السؤال رقم السؤال
= عن طريق متليك األطفال ُجزًءا ِمن  2 مفتوح 2

أن َيصلوا على أرض يتمّلكوهنا أو الطبيعة 
 ويستكشفوهنا وَُيافظون عليها .

 
 = أّي إجابة أخرى . 0
 

 

2 – 0 

 = ذكر فائدتٌن من الفوائد التالية : 1 مفتوح 1
 تُنتج األكسجٌن الذي نتنفَّسو. -
 َتّلص اجلو من الغازات الضارة. -
تُعترب مواطن للكثًن من احليوانات  -

 النباتات.أو 
من الفوائد ادلذكورة = ذكر فائدة واحدة  2

 أعاله .
 
 = أي إجابة أخرى . 0

1 - 0 

= ذَكر أي عمل  أو مشروع يقوم بو  2 مفتوح 3
 اإلنسان للحفاظ على نظافة البيئة .

 
 = أي إجابة أخرى 0

2 - 0 

 = ج 2 ُمغلق 4
 
 = أي إجابة أخرى 0

2 - 0 

دليل اإلجابات ألسئلة الفهم 

والقواعد
 

 



= مّد اخلطوط بشكل صحيح على  3 ُمغلق 5
 النحو التايل :

 السبب : التعرُّف على األرض واستكشافها
دام احليوانات النتيجة : دراسة آثار أق

 وغًنىا
السبب : يستغّل السّكان األراضي للصيد 

 والطعام
ر باآلالف  النتيجة: ادلساحات ادلفقودة تُقدَّ

السبب : العناية جُبزء من غابة مطًنة عمٌل 
 صعبٌ 

 النتيجة: حّدد األطفال انتخاباٍت سنويٍَّة.
 
 = الَءم سببٌن ونتيجتٌن بصورة صحيحة.1
 
احدة بشكل = الءم سبب ونتيجة و 2

 صحيح.
 
 = مل يالئم أي سبب لنتيجتو الصحيحة.0

3 - 0 

س ، وإجابتو تشتمل على = نعم ينعك 1 مفتوح 6
صفات األطفال بأهنم كانوا قدر ادلسئولية 

 اليت أُلقيت على عاتقهم.
 
 أو كس، ومل يشرح السبب  = نعم ينع 2

نعكس أو ال ولكنو شرح اإلجابة مل يكتب ي
. 

1 – 0 



 
 خرى.= أي إجابة أ 0

 = ذكر اإلجابات التالية: 4 مفتوح 7
 حقيقة . أ

 رأي . ب
 ج. رأي

 د. حقيقة
 

 إجابات صحيحة. 3ذكر =  3
 = ذكر إجابتٌن صحيحتٌن. 1
 = ذكر إجابة واحدة صحيحة. 2
 = كل إجابة أخرى. 0

4 - 0 

مما  مما يلي مع إثباتٌن = ذكر صفتٌن 4 مفتوح 8
 يلي:

كن ُيأو  على قدر ادلسئولّية الصفة :
 االعتماد عليهم أو يأخذون األمور جبّديّة .

ّحد األطفال انتخابات سنويّة  اإلثبات:
ينتخبون فيها رئيًسا ومسئولٌن منهم، تكون 

مهّمتهم الرئيسّية اَتاذ قرارات تتعّلق 
 باحلفاظ على البيئة.

أو نشيطون أو مثابرون  نرلتهدو  الصفة :
 أو أي صفة قريبة من ذلك. أو أذكياء

قضى األطفال الكثًن من الوقت  بات :اإلث
يف استكشاف أرضهم. فدرسوىا وتعرَّفوا 

قام األطفال  أوعلى احلياة الربيّة فيها. 

4 – 0 



بصنع ووضع العالمات على الكثًن من 
الطرق يف الغابة ويف أثناء ذلك تعّلموا 

استخدم أو  التمييز بٌن أنواع النباتات.
األطفال ما تعّلموه يف إصدار كتّيب 

ادي صغًن يساعد الزّوار يف التعّرف إرش
 على مايرونو ىناك.

أو زلافظون أو أي صفة موّفرون  الصفة:
 قريبة من ذلك.

توصَّل األطفال إىل طرق  اإلثبات :
   لكسب ادلال دون تدمًن البيئة.

إثباتٌن  أو= ذكر صفتٌن وإثبات واحد.  3
 وصفة واحدة.

 أو= ذكر صفة واحدة وإثبات واحد.  1
 إثباتٌن فقط. أوتٌن فقط ذكر صف

 إثبات واحد.أو = ذكر صفة واحدة  2
 = كل إجابة أخرى. 0

 
بالفرح  "يواكٌن"= اإلجابة تشمل شعور  2 مفتوح 9

 والسرور أو االطمئنان دلا أجنزه األطفال.
 
 = أي إجابة أخرى . 0

2 - 0 

 = د . 2 مغلق 20
 
 = أي إجابة أخرى . 0

2 - 0 



 كر اإلجابات التالية:= ذ  6 مفتوح 22
 استكشاف: وصل -
 أقدام: قطع -
 أرض: قطع -
 انتخابات: وصل -
 أطفال: قطع -
 استخدام: وصل -

 
 إجابات صحيحة. 5= ذكر  5
 إجابات صحيحة. 4= ذكر  4
 إجابات صحيحة. 3= ذكر  3
 = ذكر إجابتٌن صحيحتٌن. 1
 = ذكر إجابة واحدة صحيحة. 2
 = كل إجابة أخرى . 0
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 = ذكر اإلجابات التالية: 4 مفتوح 21
 ُمبتدأ: السكان. -
 مفعول بو: أراضي. -
 نعت: ادلطًنة. -
 اسم معطوف: البحث. -

 
 إجابات صحيحة. 3= ذكر  3

4 – 0 



 = ذكر إجابتٌن صحيحتٌن. 1
 = ذكر إجابة واحدة صحيحة. 2
 = كل إجابة أخرى . 0

 = ب . 2 ُمغلق 23
 
 = أي إجابة أخرى . 0

2 – 0 

 .= ج  2 ُمغلق 24
 
 = أي إجابة أخرى 0

2 – 0 

 = ذكر اإلجابات التالية: 5 مفتوح 25
 اسم فاعل : صانع. -
 ول.ئاسم مفعول: مس -
 اسم آلة: مصيدة. -
 صيغة مبالغة: كثيفة. -
 أفعل التفضيل: أصعب. -

 
 إجابات صحيحة. 4= ذكر  4
 إجابات صحيحة. 3= ذكر  3
 = ذكر إجابتٌن صحيحتٌن. 1
 = ذكر إجابة واحدة صحيحة. 2
 = كل إجابة أخرى . 0

5 - 0 

 = ذكر اإلجابات التالية: 3 مفتوح 26
ذكر أي فعل صحيح سامل ُمالئم  . أ

 دلعىن اجلملة.
ذكر أي فعل ناقص مالئم دلعىن  . ب

3 - 0 



 اجلملة.
ج. ذكر أي فعل ُمضّعف مالئم دلعىن 

 اجلملة.
 

 = ذكر إجابتٌن صحيحتٌن. 1
 = ذكر إجابة واحدة صحيحة. 2
 = كل إجابة أخرى . 0

 = ذكر اإلجابات التالية: 3 مفتوح 27
 واو اجلماعة أو ضمًن مّتصل. . أ

 يواكٌن أو اسم مفرد. . ب
 ج. ضمًن مسترت.

 
 = ذكر إجابتٌن صحيحتٌن. 1
 = ذكر إجابة واحدة صحيحة . 2

3 - 0 

 = ذكر اإلجابات التالية: 3 مفتوح 28
 ستة أيام. . أ

 إحدى عشرة قطعة. . ب
 عشرة حّبة. ج. مثاين

 ٌن صحيحتٌن.= ذكر إجابت 1
 = ذكر إجابة واحدة صحيحة . 2
 = أي إجابة أخرى. 0

3 - 0 

 = ذكر الكلمات التالية: 4 مفتوح 29
 أطفال -
 طُُرق -
 أموال -

4 - 0 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الغابات -
 

 إجابات صحيحة. 3= ذكر  3
 = ذكر إجابتٌن صحيحتٌن. 1
 = ذكر إجابة واحدة صحيحة. 2
 = كل إجابة أخرى. 0

 لتالية:= ذكر اإلجابات ا 1 مفتوح 10
 أ . ) أ ، س ، ت (

 ب . )علم( .
 = ذكر إجابة واحدة صحيحة. 2

أحرف  3)يف أ. إذا ذكر أقل من  مالحظة:
 زيادة تُعترب إجابة خاطئة(.

 
 = كل إجابة أخرى 0
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 دليل اإلجابات لمواضيع اإلنشاء

 :الموضوع األّول .1

 مدى الترميز دليل الترميز 
 المضمون

 
ب الطالب موضوًعا واضًحا ومفهوًما = يكت 5

حيث تكون مجيع اجُلمل اليت يكتبها متعّلقة 
بادلشروع الذي اختار احلديث عنو ِبدف احلفاظ 

 على البيئة ويشمل مجيع البنود اليت طُِلَبت :
 .اسم ادلشروع ونوعو -
 .مكان ادلشروع -
 .خطواتو األساسّية -
 .األصدقاء ادلشاركون -
 شعوره أثناء العمل. -

 
= َيذف الطالب بندين على األكثر من  4 – 3

 البنود ادلذكورة أعاله .
 
بنود  4 – 3= َيذف الطالب من  1 – 2

 مطلوبة.
 
ا غًن مفهوًما وال يتطّرق إىل أي  0 = يكتب نصِّ

البنود ادلطلوبة منو أو يكتب ِبط غًن مقروء أو 
يكتب مجل غًن متعّلقة بادلوضوع من األساس وغرب 

فو احلفاظ على البيئة أو يكتب متعّلقة مبشروع ىد
 مجلة واحدة فقط بدون ىدف أو عالقة.

5 - 0 



 المبنى
 

= يكتب الطالب ادلوضوع زُلاِفظاً على مبىن  5
صحيح ومرتابط لألحداث اليت يذكرىا  من حيث 

الزمان وادلكان وال خيلط اجلمل القدُية مع احلديثة 
أي ال يشّوش كتابتو بذكر أحداث ذكرىا يف أول 

 وضوع  م يذكرىا مرّة أخرى أو يرجع ويزيد عليهاادل
بل يكتب مجالً مرتابطة فيما بينها بأدوات ربط 

 وكلمات تربط بٌن األحداث والفقرات وترتّبها.
 
ا مفهوما ومرتابطاً = يكتب الطالب نصِّ  4 – 3

من حيث ادلنطق والزمان ولكّنو مل يستعمل أدوات 
 الربط اخلاّصة بشكل قوي أو بارز.

 
ا غًن مرتابط من  1 – 2 = يكتب الطالب نصِّ

حيث ادلنطق والزمان كما وال يستخدم أدوات 
الربط اخلاصة أو يستخدمها ولكن يف ادلكان غًن 

 ادلناسب للحدث.
 
= يكتب نص خايل من األحداث أو الرتابط  0

 غًن مفهوم وغًن منطقي.

5 – 0 

 اللغة
 

= يستعمل الطالب لغة واضحة ومفهومة  5
ة لتحصيلو التعليمي أي يستخدم اللغة ومالئم

ادلعياريّة السليمة واخلالية من األخطاء اإلمالئّية 
والصرفية وال يُدخل كلمات من اللغة العامّية 

 احملكّية.
= يكتب الطالب بلغة معيارية ولكنها  4 – 3

5 - 0 



تتضّمن بعض األخطاء اإلمالئّية أو الصرفّية أو قام 
 بإدخال بعض الكلمات العامّية.

 
= يكتب الطالب بلغة ضعيفة منخفضة  1 – 2

تشمل على الكثًن من األخطاء اإلمالئية والنحويّة 
والصرفّية كما وتتضّمن الكثًن من الكلمات 

 العامّية.
 
= يكتب الطالب بلغة غًن مفهومة وغًن  0

 منهجّية.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الموضوع الثاني: .2
 

 مدى الترميز دليل الترميز 
يكتب الطالب =  5 المضمون

موضوًعا مفهوًما وواضًحا 
ومجيع مجلو متعّلقة بادلوضوع 

وبالرسالة ادلوّجهة للمرّّب  
كما ويشتمل عل مجيع 

 البنود اليت طُلبت منو:
 أن تكون رسالة. -
 مكان الرحلة. -
 زمان الرحلة. -
 مسار الرحلة. -
الدوافع الختيار ىذا  -

 ادلكان بالذات.
 اذلدف من الرحلة. -

 
الب = يكتب الط 4 – 3

رسالة موّجهة نص أو 
مفهومة وواضحة ولكن 

ينقصها بند أو اثنٌن من 
البنود ادلطلوب منو التطّرق 

 إليها.
 
= يكتب الطالب  1 – 2

5 - 0 



رسالة موّجهة نص أو 
ولكّنها تكاد تكون غًن 

أو  3مفهومة ألنو ينقصها 
 من البنود ادلطلوبة.بنود  4
 
= يكتب نص أو رسالة  0

ي غًن مفهومة وال تتضمن أ
من البنود ادلطلوبة أو يكتب 

مجلة أو يرسم أي شكل من 
األشكال اليت تدل على 
رسالة ولكنها خالية من 

ادلضمون أو ينسخ إحدى 
اجلمل من النص أو يكتب 

مجلة عشوائّية غًن متعّلقة 
 ِبدف الرسالة.

= َُيافظ الطالب على  5 المبنى
مبىن ُمرتابط منطقّيا وزمنيِّا  

أدوات للربط مع استخدام 
بٌن اجُلمل، كما وَُيافظ 

على تقسيم صحيح دلبىن 
 الرسالة أي:

 يكتب دلن موّجهة -
 التاريخ -
امسو واسم من  -

يشرتك معو مثالً ىو 
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 والصف.
 التوقيع -

كما وَيافظ على بداية 
للموضوع وُصلب 

 ادلوضوع وهنايتو .
 

= يكتب الطالب  4 – 3
نص أو رسالة ُمرتابطة 
رتّبة  ومفهومة ولكّنها غًن م

كما َيب من حيث تقسيم 
ادلبىن أو يستخدم روابط 

 قليلة.
 
= يكتب نص أو  1 – 2

رسالة غًن مرتابطة منطقّياً أو 
زمنيِّا  وستخدم أدوات قليلة 

 للربط بٌن اجلمل والفقرات.
 
= يكتب نص أو مجلة ال  0

حتتوي على روابط  زمنّية 
وغًن مرتابطة منطقّياً وال 

َيافظ على تقسيم صحيح 
 دلبىن الرسالة.

= يستعمل الطالب لغة  5 اللغة
واضحة ومفهومة وتكون 

5 - 0 



رمسّية ألهّنا موّجهة إىل ُمرّّب 
الصف ويستخدم اللغة 

ادلعياريّة السليمة واخلالية من 
األخطاء اإلمالئّية والصرفية 

وال يُدخل كلمات من اللغة 
 العامّية احملكّية.

= يكتب الطالب  4 – 3
ولكنها تتضّمن  بلغة معيارية

بعض األخطاء اإلمالئّية أو 
الصرفّية أو قام بإدخال 

 بعض الكلمات العامّية.
 
= يكتب الطالب  1 – 2

بلغة ضعيفة منخفضة تشمل 
على الكثًن من األخطاء 

اإلمالئية والنحويّة والصرفّية  
كما وتتضّمن الكثًن من 

 الكلمات العامّية.
 
= يكتب الطالب بلغة  0

 غًن منهجّية.غًن مفهومة و 
 

 

 


