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 للمرحلة االبتدائّية واالعداديّة
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 شارك في االعداد

 

 ة في  ماتيا ام الفحم:مرشدات التربية اللغوي  

 بوران حندقلو  -
 أمل ابو عجوة -
 امنة مصري -
 سلمى قعدان -
 د. داوود عثامنة الت قييمومركز  -
 

 ة في ماتيا عسفيا:اللغوي  مرشدات التربية 

 فيرا عيزرون -
 سارة روحانا -

 لواء حيفا ة التربية اللغوي   سرين عيد مرشدةن -

 ة في ماتيا الناصرةمرشدة التربية اللغوي    لى ابو أحمدر -

 

 :استشارة وتدقيق لغوي

 

 ة لواء حيفادالية يعقوب مركزة ارشاد اللغة العربي   -
 توفيق جبارينأ. -
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 الّداخلي ملهارة فهم املسموعتوجيهات للتقييم 

 

يف بعض األحيان، ال ميكن إجراء تقّييم نوعي . بلغة األم الّتقييماملسموع أحد جماالت  يُعّد تقييم فهم النصّ 
، مما جيعل من الصعب احلصول على معلومات حول هذه بسبب صعوابت يف القراءةلعمليات الفهم 

 .العمليات
، ( صة لطالب على طيف التوّحد صوص املعلوماتية خمصّ النّ ) ة ومعلوماتيّ هلذا الغرض اخّتان نصوصا قصصّية 

وهي االن غري مستعملة للتدريس يف مدارسنا وذلك هبدف  سابقاعها من الكتب املدرسية املعتمدة مّت مج
 .  عدم كشف الطالب املسبق حملتوى النصّ 

 :ر هذا اإلجراء معلومات عّما يلييوفّ 

 .النظر عن صعوابت القراءة الطالب بغضّ مستوى الفهم لدى .  1
 (.إذا وجد)الفجوة بني مستوى القراءة ومستوى فهم الطالب . 2
 .من قبل الطالب صّ مدى فهم وحتليل النّ . 3
 .ومالءمة املواد صّ ل املطلوبة فيما يتعلق بتفسري النّ اسّتاتيجيات التدخّ . 4

 :النصوص املقّتحة تشمل
 .ستويني خمتلفني للقراءةفئة عمرية ، مب نّصني لكلّ • 
 ربعةعاد الفهم األبأ اسئلة تعاجل –أسئلة لكل نص • 
 .، لكل سؤال 2و  0درجة بني  -لفرز اإلجاابت  امئشار • 

 .جدول لّتجيح النتيجة اإلمجالية• 
 .املختلفة الّتقييمجمموع النتائج ابلرجوع إىل مكّوانت • 

 :الّتقييممبادئ 
على سبيل املثال ، )أتكد من استخدام نص الفئة العمرية وفًقا لعمر الطالب  -ص العمري النّ  ✔

 (.الثالث الثالث نًصا للصفّ  سيتلقى طالب الصفّ 
ر یمث صّ ن معل بالتعامب الطللح ماّلسا معمعلم ، لر ایدلتق اًً فقن ویّلنصن ایبمن  صّ نر ایختم اتی ✔

ر یلتفکرات ااھمم وھلفت اایلعمل کاملةورة ص علیول لحصل اجن أما دً ج هاًل سس یلي ودّ للتح
 .العليا
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أمام الطالب  صّ النّ  ل عدم وضع مفضّ )بل املعلم الب من ق  واألسئلة وكتابة إجاابت الطّ  صّ قراءة النّ  ✔
 صغاء الكامل خالل عملية القراءة من قبل املعلم (.وذلك جلذب اإلأثناء قراءته 

الب ال يفهم السؤال ، فمن املستحسن أن تطرح األسئلة يف إذا كان الطّ  -املرونة يف طرح األسئلة  ✔
 .تائج، وحتديد مقدار النّ صّ سئلة اليت تساعد على تفسري النّ من املمكن إضافة األ. صياغات خمتلفة

 : الّتقييمجيب اجراء هذا  -مجايل إتقييم  ✔
 .للطالب الذين ُوجد لديهم صعوابت يف القراءة الدراسي يف بداية العام(1
 .(للطالب اجلدد فقطهذا الّتقييم ُيجرى سالقادم الدراسي بداية العام  ومع) 
  .ب الذين ما زالت لديهم صعوابت يف القراءةاّل للطّ الدراسي هناية العام يف وسيجرى  كذلك (2 
ب املستمرين الذين لديهم هائي يف هناية العام للطاّل النّ  الّتقييمكجزء من   الّتقييمجيب إجراء هذا )

 .صعوابت يف القراءة

 ة .قييم اخر السنة الدراسيّ ين للتّ قييم يف بداية السنة والثاّ ول للتّ ان ، األة هناك نصّ فئة عمريّ  لكلّ  مالحظة :
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 :ةحسب الفئة العمريّ  صوصابلنّ فيما يلي قائمة 

 املصدر صزات النّ مميّ  صاسم النّ  فالصّ 

اعتماد فحص  لاألوّ 
 فّ القراءة للصّ 

 األول 

 : رابط ملوقع راما
http://cms.education.gov.il/

EducationCMS/Units/Ram

a/OdotRama/Odot.htm 

 دارة املدرسة إتقع مسؤولية طلب الفحص على 

 وزارة املعارف

 قصصيّ  نصّ  ُكن َشفوقًا الثاين
 قصري، مستوى قرائي بسيط نصّ 

 اينالثّ  فّ ائد للصّ كتاب الرّ 

جاجة ورغيف الدّ 
 اخلبز

 قصصيّ  نصّ 
 قصري، مستوى قرائي بسيط نصّ 

 اينالثّ  فّ كتاب الرائد للصّ 

 (قصص هدية)ليطاف معلوماتّ  نصّ  احلوت

 قصصيّ  نصّ  أَلذّ ئبان  والثعَلبُ  الثالث
 قصري، مستوى قرائي بسيط نصّ 

 الث االثّ  فّ ائد للصّ كتاب الرّ 

 قصصيّ  نصّ                                  ذكاُء تلميذ
 قصري، مستوى قرائي  متوسط نصّ 

 اخلامس فّ كتاب الرائد للصّ 

 موقع :فبتصرّ  معلومات نصّ  رافةالزّ 
https://mawdoo3.c

om 

 
 الرابع

 
 ُرّب ضارّة انفعة 

 قصصيّ  نصّ 
 قصري، مستوى قرائي متوسط نصّ 

 
 ف الرابعكتاب الرائد للصّ 

 قصصي نصّ  ُك والثّعلبُ الديّ 
 قصري، مستوى قرائي  عايل نصّ 

 الرابع بداعمتاع واإلاإل

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/OdotRama/Odot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/OdotRama/Odot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/OdotRama/Odot.htm
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
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 موسوعة ويكيبيداي   معلوماتّ  نصّ  البوم 

 اخلامس
 

 قصصيّ  نصّ  العادل القاضي
 متوسط ، مستوى قرائي عايل نصّ 

 ادس السّ  فّ الرائد للصّ 

 قصصيّ  نصّ  هرلغز أمساك النّ 
 قصري، مستوى قرائي عايل نصّ 

ة صدقاء البيئة سلسلة علميّ أ
  سلوب قصصيّ أب

الديناصورات  
 اجلديدة

اَلّديناصوراُت  "بتصّرف لنّص  معلومات نصّ 
جمّلة  - لرؤوف وصفي "جلَديدةٱ

فرباير  173غري، العدد العريب الصّ 
 ، الكويت2007

 قصصيّ  نصّ  علب والغراب الثّ  السادس
 طمتوسّ نص قصري، مستوى قرائي 

 ادسالسّ  فّ د للصّ الرائّ 

ذكرايت دافئة  
 ا جدً 

 صصيّ ق نصّ 
 ، مستوى قرائي عايل طمتوسّ  نصّ  

الرائد للصف  -جنيب حمفوظ
  السادس

 ادسالسّ  فّ للصّ الرائد  معلومات نصّ  مَسك الق رش 

 اختفت عندما السابع 
  العصافري

 صصيّ ق نصّ 
 ، مستوى قرائي عايل طويل نصّ  

 ادسالسّ  –اجلديد للقراءة والفهم 

 قود النّ  ةحمفظ 
 

 قصصيّ  نصّ 
 ، مستوى قرائي عايل طويل  نصّ  

 حكاية من الّتاث الربتغايل 

  موسوعة وكيبيداي معلومات  نصّ  املوز 
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 :اينثّ ف الالصّ داية ب -سموع فهم امل يف نص

 :أنصت جّيًدا للّنص، مثّ أجب عن املطلوب شفوايً 

 

 

 ُكن َشفوًقا                                

 .درعها وجَد مسرٌي ُسلحفاًة، تزحُف يف حديقة  الدار ، فتناوهلا بيده ، فأغلقت  

 .أخَذ حجًرا وصاَر يضر ُب آلدّ رَع به. آلسُّلحفاَة، فلم يقد ررَع، وُُير َج جرََّب مسرٌي أن يفتَح الدّ 

 .لحفاَة، وضعها قُرَب املوُقد  هات  السّ ! ال تُكن قاسًيا على احليوان  اي مسري: رآُه أبوُه، فقاَل لهُ 

 .لحفاَة، ووضعها قُرَب املوق د ، وإذا هبا ُُتر ُج رأسها، وأرُجل ها وتزَحُف هبُدوء  أخَذ مسرٌي السّ 

 .شكَر مسرٌي والَدُه، ومل يعد يقسو على احليوان  
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 :أجب عن األسئلة التالية شفوّيً 
 

 :فهم املعىن الّصريح

 ماذا وجَد مسري؟.1

______________________________________________________ 

 لحفاة؟أين وضع مسري السّ  .2

______________________________________________________ 

 ، استنتاج :املعىن اخلفيّ فهم 
 

 لحفاة درعها؟ملاذا أغلقت السّ . 3

______________________________________________________ 

ار ، فتناوهلا بيده ، فأغلقت وجَد مسرٌي ُسلحفاًة، تزحُف يف حديقة  الدّ "يف مجلة " در ع"ماذا تعين كلمة  .4
 ؟." درعها

______________________________________________________ 
 

 :وتطبيق دمج تفسري،

 وملاذا ؟ ما رأيك بعمل مسري؟ .5

______________________________________________________ 

 :التّقييم والتقويم

 ماذا كنت تفعل لو كنت مكان مسري؟ .6

______________________________________________________ 
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 جاابتدليل اإل

 العالمة الّتميز ابعاد الفهم ؤالرقم السّ 

 سلحفاة /وجد مسري سلحفاة=  2 ريحاملعىن الصّ  1
 قرقعة= 1
 خرآجواب = 0

0-2 

 قرب املوقد/قرب املوقدلحفاة ري السّ وضع مس= 2 ريحاملعىن الصّ  2
 يف البيت= 1
 خرآجواب =0

0-2 

3 
 

، اخلفي املعىن
  ا ستنتاج

من /لحفاة درعها من اخلوفغلقت السّ أ= 2
 اخلوف

 خرآجواب = 0

0-2 

، املعىن اخلفي 4
 اجتاستن

 كلمة درع تعين قوقعة= 2
 خرآجواب =  0

0-2 

5 
 

 دمج تفسري
 وتطبيق

 

وكل كلمة تصف ) شرير/عمل مسري قاس  = 2
 نه غري جيد عمله أب

 خرآجواب = 0

0-2 

الت قييم  6

 والتقويم
جابة إكل   /راقبها من بعيد واتركها يف حاهلاأ= 2

 ق اىل معاملة احليواانت بطريقة حسنةتتطرّ 
 خرىأجابة إكل = 0

0-2 
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 :ة بفهم املسموع يف اجلدول التايلمستوّيت االداء للمهمّ 

 داء غري سليمأ داء حباجة متابعةأ داء سليمأ األداء داءمستوى األ

 
 ة العالمة الكليّ 

 

_____ 

 

9-12 
 

6-8 
 

0-5 
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 :ثاينال فّ الصّ هناية  -سموع فهم امليف  نصّ 

 :جّيًدا للّنص، مثّ أجب عن املطلوب شفوايّ  أنصت  

 

 جاجة ورغيف اخلبزالدّ                  

 

من يطحنها؟ : جاجةُ قمحًة، فسألت رفيقاهتايوم  وجدت  الدّ وذاَت . كانت دجاجةٌ تسكُن مع بقرة  ومحار  وأوزة  
، فأبنَي أن يعجنَّها، هانمن يعجمث سألتهنَّ، . جاجُة وطحنتهارفضت  الصديقاُت الثَّالُث طحنها، فقامت الدّ 

 مث قالت، من ُيبُزها؟  فتهرَّبن من اخلبز ، ومل تّتدَّد الدجاجة فخبزهتا . فعجنتها

ا قائلةً  ، اندت رفيقاهت  ُب : تريُد أن أتُكَل؟ فقالت البقرةُ  من: وملا انتهت من العمل  : وقاَل احلمارُ . ألكلَ اأان ُأح 
 .، أعطين من رغيف ك  اأكاُد أموُت جوعً : وقالت اإلوزةُ . أان جائٌع، فَأطعميين

 ".ألنَّ من ال يعمُل ال يستحقُّ األكلَ "منُه،  نَ ال، ال، لن أتكل  : جاجةُ فقالت  الدّ 
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 :التالية شفوّيّ أجب عن األسئلة 
 

 :فهم املعىن الّصريح

 جاجة؟مع من كانت تسكن الدّ  .1

______________________________________________________ 

  جاجة؟ماذا وجدت الدّ  .2

______________________________________________________ 

 بعد اإلنتهاء من العمل؟ اهتاقرفيجاجة الدّ  ماذا سألت  . 3

______________________________________________________ 

 ، استنتاج :املعىن اخلفيفهم 
 

جاجة مث قالت، من ُيبُزها؟  فتهرَّبن من اخلبز ، ومل تّتدَّد الدّ ) يف اجلملة -”دتّتدّ : “ما معىن كلمة .4
 (فخربهتا

______________________________________________________ 
 

 .(ديقاُت الثَّالُث طحنهارفضت  الصّ )يف اجلملة -”رفضت: “معىن كلمةما  .5

______________________________________________________ 

 :وتطبيق دمج تفسري،

 ؟صّ م من النّ ماذا نتعلّ  .6
______________________________________________________ 
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 :الّتقييم والتقومي

 ف البقرة واحلمار واإلوزة؟    ما رأيك بتصرّ  .7

______________________________________________________ 

 ماذا كنت تفعل؟ ،جاجةلو كنت مكان الدّ  .8

______________________________________________________ 
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 جاابتدليل اإل

 العالمة الّتميز بعاد الفهمأ ؤالرقم السّ 

 وزةأبقرة ، محار و : جاجة تسكن مع كانت الدّ = 2 املعىن الصريح 1
 وزةأقرة ، محار و ب= 1 
 خرآجواب = 0

0-2 

2 
 

 ة قمحجاجة حبّ وجدت الدّ = 2 ريحاملعىن الصّ 
 حبة قمح= 1
 خرآجواب = 0

0-2 

 من تريد أن أتكل ؟: جاجة صديقاهتا لت الدّ أس= 2 املعىن الصريح 3
 من تريد أن أتكل ؟=1
 خرآجواب =  0

0-2 

، املعىن اخلفي 4
 ا ستنتاج

 متتنع -د معىن كلمة تّتدّ = 2
 خرآجواب = 0

0-2 

، املعىن اخلفي 5
  ا ستنتاج

 مل تقبل/عارضت  -معىن كلمة رفضت= 2
 جواب آخر= 0

 

 دمج تفسري 6
 وتطبيق

 

نعمل لكي حنصل على  أنعلينا ا/تعاونال صّ م من النّ نتعلّ =2
 األشياء اليت نريدها

 جابة أخرىإكل = 0

0-2 

الّتقييم  7
 والتقومي

 كسلفوا بتصرّ وزة البقرة واحلمار واأل أنّ : رأيي هو= 2
 كل إجابة أخرى=0

0-2 

الّتقييم  8
 والتقومي

 كل جواب مناسب للحدث=2
 كل إجابة أخرى= 0

0-2 
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 :فهم املسموع يف اجلدول التايليف ة داء للمهمّ مستوّيت األ

إىل داء حباجة أ داء سليمأ األداء داءمستوى األ
 متابعة

 داء غري سليمأ

 
 ة العالمة الكليّ 

 

_____ 

 

10-16 
 

6-9 

 

0-5 
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 اينالثّ  فّ للصّ  معلوماتّ  نصّ 

 :عن املطلوب شفوايً  جّيًدا للّنص، مثّ أجب   أنصت  

 

 احلوت                                

 .ت البحرا بل من ثدايّ ال يعترُب مسكً  احلوت يعيُش يف مياه البحر غري أنه

 .س احلوت اهلواء مثل االنسانرغم عيشه يف املياه يتنفّ 

ا ة الشم ورؤيته ضعيفٌة، أمّ ال ميلك احلوت حاسّ . فلذلك ُيرج رأسه من املياه لئال يغرق
االتصال بني احليتان بواسطة أصوات صارخة اليت  يتمّ . مع واللمس فإهنما حاداتنحاستا السّ 

 .ن املمكن مساعها من مسافات بعيدةم
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 :الية شفوّيً أجب عن األسئلة التّ 
 المعنى الصريح

 أين يعيش احلوت؟ .1

______________________________________________________ 

 ؟ جمموعة ينتمي احلوت ةاذكر أليّ  .2

 س احلوت؟  كيف يتنفّ   .3

______________________________________________________ 

 الّشم؟ة هل ميلك احلوت حاسّ  .4
___________________________________________________ 

 المعنى الخفي:

 

 كيف تتواصل احليتان فيما بينها؟  .5

______________________________________________________ 

 ؟(اتنمع واللمس فاهنما حادّ أما حاستا السّ )يف اجلملة   "اتنحادّ "ما معىن كلمة  .6
 

______________________________________________________ 

 وتطبيق دمج تفسري

 مع لدى احليتان؟ظر وحاسة السّ ة النّ ما الفرق بني حاسّ  .7

______________________________________________________ 
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 جاابتدليل اإل

 العالمة الّتميز ابعاد الفهم ؤالرقم السّ 

المعنى  1

 الصريح
 البحار/البحر= 2
 يف املياه= 1 

 جواب اخر= 0

0-2 

 املرضعة /ت البحرثدايّ =.2  2
 حيواانت= 1
 خرآجواب =0

0-2 

3 
 

  س اهلواء من اجلوّ سه من املاء لكي يتنفّ أُيرج ر = 2 
 مثل االنسان  =1
 خرآجواب = 0

0-2 

 ال= 2  4
 خرآجواب =  0

0-2 

5 
 

 بواسطة اصوات = 2 املعىن اخلفي
 جواب اخر= 0

0-2 

 تانقويّ = 2  6
 خرىأاجابة  كلّ = 0

0-2 

 دمج تفسري 7
 وتطبيق

 ظر ضعيفة مع قوية والنّ السّ =2
 خرىأكل إجابة =0

0-2 
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 :فهم املسموع يف اجلدول التايليف ة داء للمهمّ مستوّيت األ

 اداء غري سليمأ حباجة متابعة داءأا داء سليمأ األداء داءمستوى األ

 
 ة العالمة الكليّ 

 

_____ 

 

9-14 
 

6-8 

 

0-5 
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 الثثّ ال فّ الصّ  بداية –سموع فهم امليف  نصّ  

 :عن املطلوب شفوايً  جّيًدا للّنص، مثّ أجب   أنصت  

 

 ذكاُء تلميذ                                         

 

، مربوط  يف شجرة ، فخاَف أبعُض التَّالميذ  يلعبون ابلكرَة، فقذفها  كان حدهم، فوقعت ابلقرب  من كلب  شرس 
 .أحٌد منهم أن يقّتَب مَن الكلب  حىت ال يعضَّه التَّالميُذ، ومل يستطع  

عليَك من شر   وكيَف ذلَك، وحنُن ال أنَمنُ : قال له َأصحابُهُ … سُأحضُر لكم الكرةَ : وبعد برهة  قال أحدهم
؟  !الكلب 

، وجرى أمامهُ دائرً َن ما أفعُلُه، وتقدسّتو  : فقاَل هلمً  الكلُب  َجرى. جرة ، وُكلَّما داَر الولدُ حوَل الشّ  ام حنو الكلب 
بُل، ووقَف الكلُب مكانُه وراءُه ليلحَق به ، ويف ُكلّ  دورة  كان يلتفُّ ُجزٌء من احلبل  حوَل النخلة  حىّت قُصَر احل

َن الشّ  مغلواًل  كً جرة ، فأخَذ التَّلميذ اليف جانب  م  عجبوَن من ذكائ ه  وُحسن  ا، وُهم يُ كرَة، وعاَد إىل زُمالئه  ضاح 
 .تصرُّفه  يف حلّ  املشكالت  
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 :الية شفوّيً أجب عن األسئلة التّ 
 

 :فهم املعىن الّصريح

 الميذ؟ملاذا خاف التّ  .1

______________________________________________________ 

 من كان يلعب ابلكرة؟ .2

______________________________________________________ 

 ماذا فعل الولد السّتجاع الكرة؟ .3

______________________________________________________ 

 ، استنتاج :املعىن اخلفيّ فهم 
 

 ؟(حدهمأكان بعُض التَّالميذ  يلعبون ابلكرَة، فقذفها ) اجلملةيف  -قذف - ما معىن كلمة .4

______________________________________________________ 

 :وتطبيق دمج تفسري،
 

 ف ؟الميذ كيف كنت تتصرّ لو كنت مع التّ  .5

______________________________________________________ 

 :الّتقييم والتقومي 

 

 لميذ؟ وّضحف التّ تصرّ يف ما رأيك  .6

______________________________________________________ 
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 جاابتدليل اإل

 العالمة ميزالّتّ  بعاد الفهمأ ؤالرقم السّ 

 من الكلب الميذ ف التّ خا=  2 ريحاملعىن الصّ  1
 من الكلب =1 

 خرآجواب = 0

0-2 

 يلعبون ابلكرةالميذ كان التّ   =2 ريحاملعىن الصّ  2
 الميذالتّ  =1
 خرآجواب ا=0

0-2 

3 
 

ا حول مام الكلب دائرً أوالد جرى حد األأ= 2 ريحاملعىن الصّ 
 .........وراءه ركض الشجرة والكلب

 مام الكلبأجرى = 1
 خرآجواب = 0

0-2 

، املعىن اخلفي 4
 ا ستنتاج

 رمى -معىن كلمة قذف= 2
 خرآجواب =  0

0-2 

5 
 

 دمج تفسري
 وتطبيق

 

 أي جواب مالئم للقطعة مع توضيح =2
 خرآجواب = 0

0-2 

 أي جواب مالئم للقطعة مع توضيح=2 والّتقومي الّتقييم 6
 خرىأجابة إكل = 0

0-2 
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 :ة بفهم املسموع يف اجلدول التايلمستوّيت االداء للمهمّ 

 داء غري سليمأ داء حباجة متابعةا داء سليمأ األداء األداءمستوى 

 
 ة الكليّ  العالمة

 

_____ 

 

9-12 
 

6-8 

 

0-5 
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 لثالثاّ  فّ الصّ  هناية –سموع فهم امليف  نصّ 

 :عن املطلوب شفوايً  ، مثّ أجب  جّيًدا للّنصّ  أنصت  

 

 عَلبُ أَلذِّئبانِّ والثّ                                  

، يبحُث عن فريسة  أيكلها اجاَع ذئٌب يومً  ا، خر جائعً آا ُش، لقَى ذئبً وبينما هو يفتّ . فخرَج إىل املزارع  واحلقول 
 .ساويعن فريسة ، فإذا َوجداها قّسماها بينهما ابلتّ  افاتفَق معُه على أن يبحثا معً 

، ومضى وقٌت طويٌل قبَل  ئبان  ذأخذ ال  افاختط، و فهجما على قرية   هبما اجلوُع، اشتدَّ  اشيئً ن جيدا أابلبحث 
 .منها دجاجةً 

 ، فمن أيكلها منهما؟اا واحدً جاجُة صغريٌة ال تكفي ذئبً كانت الدّ 

 كلهاآأان : ئُب األوَّلُ قال الذّ 

 .كلهاآأان : ئُب الثاينوقال الذّ 

 لها ألين خطفتها وحديكآأان الذي : لُ قال األوّ 

 .كما اتفقنا  اأنكلها معً  ،كال: اينقال الثّ 

 . النزاُع بينهما فتشامتا، وهجَم كلٌّ منهما على زميله  وأخَذ يعضُّهُ  إشتد

، فخطَف الدّ آمرَّ الثعلُب فر   .كلها وحدهُ أ، و جاجَة، وفرَّ هبا هارابً مها يتعاركان 
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 :أجب عن األسئلة التالية شفوّيً 
 

 :فهم املعىن الّصريح

 ئب عن فريسته؟أين حبث الذّ  .1

______________________________________________________ 

 ئبان؟على ماذا اتفق الذّ  .2

______________________________________________________ 

 ، استنتاج :املعىن اخلفيفهم 
 

 جاجة؟ئبان الدّ الذّ  اختطفملاذا . 3

______________________________________________________ 

 ؟كل الفريسةيف أ نابئالذّ ملاذا مل ينجح  .4

______________________________________________________ 

 ؟بنيئأعط صفة مالئمة للذّ  .5

______________________________________________________ 

 :وتطبيق دمج تفسري،
 

 ئبان؟ماذا كان سيحدث لو مل ُيتلف الذّ  .6
______________________________________________________ 

 :والتقويم تقييم

 !رعلب؟ فسّ ف الثّ رأيك يف تصرّ  ما .7
_____________________________________________________ 
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 جاابتدليل اإل

 العالمة الّتميز عاد الفهمأ ؤالرقم السّ 

 يف املزارع واحلقولئب عن فريسته حبث الذّ =2 ريحاملعىن الصّ  1
 احلقول/املزارع يف = 1 
 خرآجواب = 0

0-2 

 ا عن فريسة ويتقامساهايبحثا معً  أنئبان على اتفق الذ= 2 ريحاملعىن الصّ  2
 .ا عن الفريسةيبحثا معً  أن= 1

 خرآجواب =0

0-2 

3 

 
، املعىن اخلفيّ 

 ا ستنتاج

 نيما كاان جائعهنّ جاجة ألئبان الدّ اختطف الذّ = 2
 .هنما جائعانإل =1

 .خرآجواب = 0

0-2 

، املعىن اخلفيّ  4
 ا ستنتاج

 على تقسيمهااختلفا ما هنألئبان أبكل الفريسة مل ينجح الذ= 2
 تقاتالهنما أل= 1

 خرآجواب = 0

0-2 

5 
 

، املعىن اخلفيّ 
  ا ستنتاج

 غباء /طمع: نياملالئمة للذئبالصفة =2

 طمع= 1
 جواب اخر= 0

0-2 

 دمج تفسري 6
 وتطبيق

 

علب الثّ  وبقيَ جاجة بتفاهم الدّ  كالأل ،ئبانلو مل ُيتلف الذّ =2
 اجائعً 

 إجابة انقصة/علب جائعا يبقى الثّ = 1

 خرىأجابة إ كلّ = 0

0-2 

 جابة مالئمة مع توضيحإ كلّ  =2 والّتقومي الّتقييم 7
 خرىأكل إجابة =0

0-2 
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 :فهم املسموع يف اجلدول التايليف ة داء للمهمّ مستوّيت األ

 داء غري سليمأ داء حباجة متابعةأ داء سليمأ األداء داءمستوى األ

 
 ة العالمة الكليّ 

 

_____ 

 

9-14 
 

6-8 

 

0-5 
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 الثالثّ  فّ للصّ  معلوماتّ  نصّ 

 :عن املطلوب شفوايً  ، مثّ أجب  جّيًدا للّنصّ  أنصت  

 

 الزَّراَفةُ 

أفريقيا، يف الغاابت اليت حتتوي على أشجار وُشجريات متناثرة، ويف األراضي رافة يف مجيع أحناء قارة تعيش الزّ    
عام ة الطّ عترب الزرافة من احليواانت آكلة األعشاب، وتقضي معظم وقتها يف األكل، حيث تصل كميّ تُ . العشبية

تعتمد . وبراعمهاجريات ى على أوراق األشجار والشّ ما تتغذّ  ا، وغالبً مكغ 45الذي تتناوله خالل اليوم إىل 
رافة على طول قامتها، وطول لساهنا للوصول إىل رؤوس األشجار والنبااتت اليت ال تستطيع مجيع احليواانت الزّ 

طوبة من ة أسابيع دون شرب املاء، فهي حتصل على الرّ تستطيع الزرافة أن تبقى عدّ . األخرى الوصول إليها
 . النبااتت اليت تتناوهلا

على  اورقبتها، كما أهّنا متتلك رأسً  ز الزرافة بطول ساقيهاتتميّ . ديّة الربية يف العاملل احليواانت الثّ الزرافة أطو  تُعدّ  
ة وسوداء اللون، جبلد عليه بقع بنيّ  رافة مغطىّ جسم الزّ .  عرث يقع يف أعاله قرانن يغطيهم الشّ شكل مثلّ 

ك حُتّرك ساقيها فريدة من نوعها يف املشي؛ فعندما تتحرّ رافة طريقة لدى الزّ .  ويفصل بينهما اللون البين الفاتح
اقني على اجلانب اآلخر، وقد تصل أقصى سرعة هلا إىل السّ من ّرك كال على جانب واحد من اجلسم، مث حتُ 

الزرافة ال ميكن لرقبتها أن تصل األرض أثناء وقوفها؛ لذلك تضطر إىل فرد أرجلها  الساعة، كما أنّ /كم 55
 .ربأو الركوع للوصول إىل املاء للشّ ة، األماميّ 
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 :الية شفوّيّ أجب عن األسئلة التّ 
 المعنى الصريح

 رافة؟أين تعيش الزّ  .1

______________________________________________________ 

 الزرافة؟ى على ماذا تتغذّ . 2

______________________________________________________ 

 رافة؟تشرب الزّ كيف   .3

 :املعىن اخلفي

 (الغاابت اليت حتتوي على أشجار وشجريات متناثرة) يف اجلملة  -متناثرة  -ما معىن كلمة  .4
______________________________________________________ 

 ؟(عام الذي تتناوله خالل اليومتصل كمية الطّ ) يف اجلملة   -تتناوله –ما معىن كلمة  .5

 التطبيق والتفسري:

 

 ما الذي يساعد الزرافة للوصول اىل رؤوس األشجار؟ .6

______________________________________________________ 
 

 ة أسابيع دون شرب املاء؟كيف تستطيع الزرافة البقاء عدّ   .7

______________________________________________________ 
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 جاابتدليل اإل

 العالمة الّتميز بعاد الفهمأ ؤالالسّ رقم 

يف الغاابت , حناء قارة افريقياأيف مجيع =2 ريحاملعىن الصّ  1
 ةواألراضي العشبيّ 

 يف الغاابت= 1 
 خرآجواب = 0

0-2 

 جرياتوراق األشجار والشّ أعلى األعشاب و = 2 ريحاملعىن الصّ  2
 شجاراأل= 1
 خرآجواب =0

0-2 

3 
 

 مامية وتركع للوصول اىل املاءرجلها األأتبعد = 2 ريحاملعىن الصّ 
 خرآجواب = 0

0-2 

، املعىن اخلفي 4
  ا ستنتاج

 ةمنتشر = 2
 خرآجواب =  0

0-2 

5 
 

، املعىن اخلفي
 ا ستنتاج

  أتكله= 2
 خرآجواب = 0

0-2 

التطبيق  6
 والتفسري

 اطول قامتها ولساهن=2
 خرىأجابة إكل = 0

0-2 

التطبيق  7

 والتفسير
طوبة من النبااتت اليت حتصل على الرّ ا ألهنّ = 2

 تتناوهلا
 خرىأكل إجابة = 0

0-2 
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 :فهم املسموع يف اجلدول التايليف ة مستوّيت االداء للمهمّ 

 داء غري سليمأ داء حباجة متابعةأ داء سليمأ األداء داءاأل مستوى

 
 ة العالمة الكليّ 

 

_____ 

 

9-14 
 

6-8 

 

0-5 
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 ابعف الرّ الصّ  بداية –سموع فهم امليف  نصّ 

 :عن املطلوب شفوايً  ، مثّ أجب  جّيًدا للّنصّ  أنصت  

 

 ة انفعةضارّ  بّ رُ 
  

جن ستة وكان عقابه أن حكم عليه القاضي ابلسّ  ،فأصيبت جبروح ابلغة ،بسيارته اصدم رجل امرأة عجوزً 
 .أشهر

تناول بعض . ديدأم الشّ ب هبا على السّ وسيلة يتغلّ  جل يفر الرّ ففكّ  ،جن متر بطيئة ثقيلةأخذت األايم يف السّ 
ساعدته هذه اللعبة . وُيلطها حماوال املالءمة بينها من جديد ،عةعها اىل قطع متنوّ مث راح يقطّ  ،أوراق اجملالت

جن نفسه لريى هذه فجاء مدير السّ , جناءجل بني السّ مر الرّ أاشتهر . على متضية ساعات طويلة وراء القضبان
 .افأعجب هبا جدً  ،العجيبة اللعبة

 .ةاملسليّ  وطلبوا نشر مثل هذه املوادّ ،  اءفالقت استحسان القرّ  ،ة هذه اللعبةحف قصّ نشرت الصّ 
ىل إعها وراح يقطّ , وراشّتى مئات الصّ .  هذه اللعبة على نطاق واسع ستغلّ أخذ ي جلفراج عن الرّ بعد اإل

هكذا انتشرت هذه اللعبة يف العامل . مث يضعها يف صندوق لبيعه ،ىبعد الصاقها على الورق املقوّ  ،أجزاء صغرية
 .غنياءجل نفسه فقد غدا من كبار األا الرّ وأمّ . كله
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 :الية شفوّيً أجب عن األسئلة التّ 
 :فهم املعىن الّصريح

 جن؟جل ابلسّ ملاذا حكم القاضي على الرّ  .1

______________________________________________________ 

 ت؟جاّل ـجل ابملماذا فعل الرّ  .2

______________________________________________________ 

 ، استنتاج :املعىن اخلفيّ فهم 
 

 جل ؟ما هي اللعبة اليت اخّتعها الرّ  .3

______________________________________________________ 

 :اليةالكلمات التّ  هات معاين .4

 : __________ مٌ أَ سَ 

 ابلغة :__________
 

 :وتطبيق دمج تفسري،

 ؟"رب ضارة انفعة"  صّ للنّ   ملاذا اختار الكاتب عنواانً  .5

______________________________________________________ 

 :والّتقومي الّتقييم

 ة؟ما املغزى من القصّ  .6

______________________________________________________ 

 

 ف؟جل كيف كنت ستتصرّ لو كنت مكان الرّ  .7
_____________________________________________________ 
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 جاابتدليل اإل

 العالمة الّتميز ابعاد الفهم ؤالرقم السّ 

بسيارته واصيبت  هاه صدمألنّ = 2 ريحاملعىن الصّ  1
 .جبروح

 .واصيبت جبروح بدراجته صدمها=1
 

0-2 

وراق اجملالت وخلطها وحاول أقّطع = 2 ريح املعىن الصّ  2
 عادة مالءمتهاإ

تقطيع )ق اىل مرحلة واحدة من طرّ التّ =1
 (ورق،خلط،واعادة مالءمة

0-2 

، املعىن اخلفي 3
 ا ستنتاج

 و جتميعأتركيب /ابزل/لعبة مالءمة= 2
 خرآجواب = 0

0-2 

4 
  

، املعىن اخلفي
 ا ستنتاج

 (زهق) -لٌ لمَ : معىن سأم= 1
 خرآجواب = 0
شديدة، : معىن كلمة ابلغة = 1

 .خطرية،قوية

 خرآجواب = 0

0-2 

5 
  

 دمج تفسري
 وتطبيق

 

 إاّل أنّ وصعب  جن ضارّ السّ  نّ أل= 2
 .املوقف وطّور لعبة انجحة  جل استغلّ الرّ 
 ياقق هلذا السّ و كل جواب يتطرّ أ

 خرآجواب = 0

0-2 
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 الت قييم 6

 والت قويم
ق اىل استغالل إجابة تتطرّ  املغزى كلّ = 2

و أحمنة  و كلّ أعبة لالنتاج املواقف الصّ 
 ة ومنحةصعوبة هي هديّ 

 جواب آخر كلّ = 0

0-2 

 الت قييم 7

 والت قويم
ق الستغالل الوقت كل جواب يتطرّ = 2 

 بشكل إجيايب
 خرآجواب = 0

0-2 

  

 

 :ايلاجلدول التّ ة بفهم املسموع يف داء للمهمّ األمستوّيت 

إىل داء حباجة أ داء سليمأ األداء داءمستوى األ
 متابعة

 داء غري سليمأ

 
 ة العالمة الكليّ 

 

_____ 

 

9-14 
 

6-8 

 

0-5 
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 ابعالرّ  فّ الصّ  هناية –سموع فهم امليف  نصّ 

 :عن املطلوب شفوايّ  ، مثّ أجب  جّيًدا للّنصّ  أنصت  

 

 يُك والثّعلبُ الدّ 
 

، فراَح يفّتُش عن طعام  أيكُلُه، أو لقَمًة يسدُّ هبا      جاَع الثّعلُب يوًما جوًعا شديًدا حىت أشرَف على املوت 
، ويرفُع بُعرف ه  جوَعه، فوَجَد يف احلديَقة  ديًكا مزهّوا بنفسه، يصيُح بني احلني  واآلخَر من على احلائط  املرتفع 

 .األمحَر إىل أعلى بكربايء  
، فصّمَم أن حيصَل عليه  ليكوَن طعاَمُه هلذا األسبوع، عرَف الثعلبُ   الذكيُّ أنَّ الديَك املغروَر ضعيُف العقل 

صباُح اخلري  أيّها الّديُك اجلميُل، اي :" فتقّدَم منُه حبذر ، وراَح يعرُُج مظه رًا الّضعف واملرَض والعجز، مّث قاَل له
 " .ملك الطّيور وسّيد الّدجاج

 أهاًل بَك أيّها املشلوُل، ماذا تريُد مين؟ وأيّة مساعدة  تطلُب؟: علب هبذا الكالم، وقال للثّ ُسرَّ الديكُ    
أان ال أطلُب شيًئا لنفسي، لكّنين مسعُت أّن مجاعًة من الّدجاج  تبحُث عن ديك  شجاع  : فردَّ الثعلُب خببث     

، فتعاَل معي ألنّصَبَك مل  . ًكا قبَل فوات  األوانوصاحب  ُعرف  ليكوَن ملَك الّدجاج 
، والدّ مشى الثّ      ريق  هجَم الثّعلُب عليه يُك أمامه ميشي بسرعة ، ليصَل إىل اململكة ، ويف الطّ علُب على مهل 

، ودّق عنقه وأكله ، مثّ حَلَس شفتَـي ه  وهو يردّ دُ   : من اخللف 
 " .هذا جزاُء الغرور  " 
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 :الية شفوّيّ أجب عن األسئلة التّ 
 :فهم املعىن الّصريح

 ؟(حسب الفقرة األخرية ) يك ميشي بسرعة ؟ ملاذا كان الدّ  .1

______________________________________________________ 

 يك يصيح؟أين كان الدّ  .2

______________________________________________________ 

 

 ، استنتاج :املعىن اخلفيّ فهم 

 املغرور ؟ وملاذا ن تالئم صفةمل.3

______________________________________________________ 

 يك؟عف والعرج أمام الدّ ملاذا تظاهر الثعلُب ابلضّ  .4

______________________________________________________ 

        ؟علب عليه من اخللف ودّق عنقه واكلُه هجم الثّ : اليةيف اجلملة التّ "  دقَّ ُعنقه: " عبريما معىن التّ  .5

______________________________________________________ 

 :وتطبيق دمج تفسري،

 ليك؟ علّ يك مبوقف الدّ أما ر  .6
_____________________________________________________ 

 والت قويم الت قييم
 

 ص ؟مثلة من النّ " أعط أ "التأنيسى تعمل الكاتب وسيلة بالغية تسمّ اس.7
_____________________________________________________ 
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 جاابتدليل اإل
 العالمة الرتمزي بعاد الفهما ؤالرمق الس  

 ليصَل ا ىل اململكة  = 2 حياملعىن الص   1

 ليكون ملكً = 1 

 خرآ  جواب = 0

0-2 

 و يف احلديقةآ   /من عىل احلائط املرتفع=2 املعىن الصحي 2

 البس تان= 1

 خرآ  جواب =0

0-2 

3 

 

، املعىن اخلفي

 ا س تنتاج

 تقسم العالمة اىل قسمني 2

 الي جواب اخر  0 /يك ال  =  1

ىلق فسري التطر  للت  = 1 لطة وعدم يك مثل حبه للس  س باب غرور ال  آ  حد ا ا 

 محر بكربايء فه ال  رفع عر  /حذره 

 خرآ  جواب =  0

0-2 

، املعىن اخلفي   4

 ا س تنتاج

 يك ويأ لكهحىت خيدع ال  = 2

 كذب = 1

 خرآ  جواب = 0

0-2 

5 

 

، املعىن اخلفي

 ا س تنتاج

 كرس رقبته=2

 قتهل =1

 خرىآ  جابة ا   ك  = 0 

0-2 

 دمج تفسري، 6

 وتطبيق

 

 2-0  .د مع ذكر سبب منطقي  مؤي   آ وبب د مع تفسري الس  غري مؤي  =2

 ضعيُف العقل  = 1 والت قومي الت قيمي 7

جابة حصيحة= 2  الكرث من ا 

2-0 
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 :فهم املسموع يف اجلدول التايليف  ة داء للمهمّ مستوّيت األ

إىل داء حباجةأ داء سليمأ األداء داءمستوى األ
 متابعة

 داء غري سليمأ

 
 ة العالمة الكليّ 

 

_____ 

 

9-14 
 

6-8 

 

0-5 
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 ابعلرّ ا فّ معلومات للصّ  نصّ 

 :مثّ أجب عن املطلوب شفوايّ أنصت جّيًدا للّنص، 

 

 البوم
 

ة  مسع ه  القويّة  وعينيه  الكبريتني  اللتني  توفران  رؤيًة وهو يستعنُي حباسّ . رٌح يَنَشُط بصورة  رئيسية  لياًل البوم طائٌر جا
ا للبوم ريٌش انعٌم يوفر له طرياان صامتً . غريةليليًة جيدًة، يف اصطياد  الفئران  واألرانب  وغريها من احليواانت الصّ 

اليوَم، . مل تكن توجُد إال يف الغاابت مراءالبومة السّ . ولبعض  أنواع ه  نَعيٌق َيسُهُل متييزُهُ . حىت ال يكشف أمره
ُش يعي. يف النَّهار ، تسّتيُح على األشجار  ويف احلدائق  . واجلرذانيف املدن، حيث تصطاُد الفئراَن ا جندُها أيضً 
 اجُلحَر بنفسه  أو يستعرُي ُجحرً وهو حيفُر ا. وَمو ط ُنهُ أمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية يف ُجحور  أرضية   بوم اجلحور

باين، أو يف جتاويف  بوم احلظائر، أو بوم اهلامة. هجرُه حيواٌن آخُر، مثُل السُّلحفاة  األمريكّية  
َ
ُش يف امل ، يُعشّ 

وحني يصطاد البوُم . رأُس بوم  اهلامة  املستديُر ُيساعدُه على مساع الفريسة. ُعشّ  صقر  مهجور   األشجار  أو يف
ه  يف الُعش ّ  ُلها إىل فراخ  ُت إىل األصوات  . فريسًة حيم  إبمكان  البوم  أن يُديَر رأَسهُ يف حركة  شبه  دائرية  عندما يُنص 

 ، أو األبيُض، البوم الثلجييعيُش . حوله
ُش على األرض، ويقَتاُت بصورةيف   .من القوارض  امسُُه الالّموسُ  ارئيسية  نوعً  القطب ويُعشّ 
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 :الية شفوّيّ أجب عن األسئلة التّ 
 :فهم املعىن الّصريح

 ؟مىت تنشط البوم .1

______________________________________________________ 

 ما نوع طائر البوم؟ .2

______________________________________________________ 

 ماذا تصطاد البوم؟ .3

______________________________________________________ 

 ، استنتاج :املعىن اخلفيّ فهم 

 .كنمراء وبوم اجلحور؟ من حيث مكان السّ قارن بني البومة السّ  .4
______________________________________________________ 

 

 ما املقصود بكلمة القوارض؟ .5

______________________________________________________ 

 :وتطبيق دمج تفسري،

 (قلمعلومة واحدة على األ)؟صّ ماذا تعلمت من النّ  .6

______________________________________________________ 

 

 ا؟ريش البوم ليس انعمً أّن سيحدث لو  ماذا .7
_____________________________________________________ 

 والت قويم الت قييم

 ص من القوارض اليت أتكل احملاصيل؟من التخلّ ن الفالح طريقة متكّ بعدما عرفت ماذا أتكل البوم اقّتح  .8
_____________________________________________________ 
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 جاابتدليل اإل

 العالمة الّتميز ابعاد الفهم ؤالرقم السّ 

 تنشط البوم ليالً =2 ريحاملعىن الصّ  1
 جواب اخر= 0

0-2 

 من اجلوارح/طائر البوم جارح=2 ريحذاملعىن الص 2
 الحم /كل حلوم آ= 1

 خرآجواب =0 

0-2 

3 
 

 القوارض اجلرذان /رانب والفئرانتصطاد البوم األ= 2 ريحاملعىن الصّ 
 خرآجواب = 0  

0-2 

، املعىن اخلفي 4
 ا ستنتاج

مراء تعيش يف الغاابت واملدن وبومة اجلحور البومة السّ =2  
 خرآجواب = 0      رضيةأيف جحور 

0-2 

5 
 

، املعىن اخلفي
 ا ستنتاج

 ..الفئران، اجلرذان: القوارض هي =2 
 خرآأي جواب = 0  

  

0-2 

6 

 

 وتطبيق دمج تفسري،
 

تنشط البوم : قل مثالن يذكر معلومة واحدة على األأ =2 
 ….كن، املوطنيف الليل، طعامها ، مكان السّ 

 خر آجواب = 0

0-2 
 

 وتطبيق دمج تفسري، 7
 

ريان  ا لن  يكون الطّ ريش البوم ليس انعمً  نّ ألو = 2
 و كل جواب شبيه أ /ا وهترب الفريسة صامتً 

 خرآجواب = 0

0-2 
 

8  

 والّتقومي الّتقييم
 : ق اىل جواب يتطرّ  هذا ذكل= 2

يستطيع الفالح وضع بومة يف حقله لتأكل الفئران 
 والقوارض املّضرة ابحملاصيل

 خرآجواب = 0

0-2 
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 :فهم املسموع يف اجلدول التايليف ة داء للمهمّ مستوّيت األ

إىل داء حباجة أ داء سليمأ األداء داءمستوى األ
 متابعة

 داء غري سليمأ

 
 ة العالمة الكليّ 

 

_____ 

 

9-16 
 

6-8 

 

0-5 
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 :اخلامس فّ الصّ داية ب -سموع فهم امل  يفنصّ  

 :عن املطلوب شفوايً  جّيًدا للّنص، مثّ أجب   أنصت  

 
 القاضي العادل

  

ف ُز ُهنا َوُهناَك َفر َحةً  َخَرَجت   ، َوَأَخَذت  تـَق  َضَر مَجيل  ر ها تـَتَـنَـزَُّه قـُر َب َتلّ  َأخ  أًَة، مسَ َعت  َصو َت . أَر َنٌب م ن  وَك  َفج 
ت غاثَة   َبع ثُ  اس  َتط ل   يـَنـ  َرَعت  َتس  ، فََأس  َن التَّلّ  رى م  َية  األخ  َن الّناح  رَبَ، فـَرََأت  ذ ئـ بً م  ،  نيَئ   اُع اخلَ  دَّة  اأَلملَ  َوَيص رُُخ م ن  ش 

ن هُ  َتط ع  التَّخلَُّص م  ر ه  َحَجٌر َكبرٌي، َوملَ  َيس   .َوَقد  َسَقَط فـَو َق َظه 

  

ب َلًة، قاَل هَلا ابك يفـََلّما َرأى األر نَ  رَة ، إ يّن أَ : " اً َب ُمق  ". كاُد أَموتُ أَيَـُّتها األر َنُب الصَّديَقُة أَن ق ذيين م ن  َهذه  الصَّخ 
ّا ُهَو ف يه ا كاَنت  َُتاُف َأن  اَي ُكَلها الذّ ئ ُب إ ذا جَنا مم  ر  ، إلهنَّ َلك نَّ الذّ ئ َب َبكى . تـََردََّدت  األر َنُب يف ابد ئ  األم 

ر ه   رَة  ب ُقوَّة ، فََأزاَحت ها َعن  َظه  َفَقت  َعَلي ه ، َوَهَجَمت  َعلى الصَّخ  ، انـ َقضَّ الذّ ئب ال َغّداُر َعلى  .َوأَتملََّ، فََأش  َويف احَلال 
؟ : "ُمن ق َذت ه ، يُريُد َأن  أَي ُكَلها، َفقاَلت  األر َنبُ  سان  إ يّن جائ ٌع، َوإ نَّ حلَ َمك  : "فـََعوى الذّ ئ ُب َوقالَ " َأَهذا َجزاءُ اإلح 

 ".َلذيذٌ 

َتك م  إ ىل ال َبطَّة  : "قاَلت األر َنبُ   ".ل َنح 
  

ا ال أُ : "الذّ ئ ُب َرأ َسُه ُمواف قاً، وقالَ  َهزَّ   ".اريُد، فَإ يّن َسآُكُلها أَي ضً إ ذا َحَكَمت  ال َبطَُّة مب 
أَيَـُّتها ال َبطَُّة َلَقد  قـََبض ُت : "َحىّت َوصال إ ىل ال َبطَّة ، َفقاَل هَلا ال ذّ ئ بُ  ، الذّ ئ ُب َواألر َنُب َطوياًل َسارَ  

ا ؟َعلى األر َنب  جب  ُمك  ، َوم ن َحّقي َأن  آُكَلها، َفما ُحك   "ن ب  التَّلّ 
 "َأَصحيٌح ما ذََكرَُه الذّ ئ ُب؟: "ا ل تَـَفَتت  ال َبطَُّة إ ىل اأَلر َنب، َوقاَلت  

ُت الذّ ئ َب يَئ ُن َوَيص رُُخ،ألنّ "ال: "قاَلت  األر َنبُ  ا َوَجد  ُتها َعن ُه،  ، َوإ َّنَّ رًَة َكبريًَة َوقـََعت  َعَلي ه  فََأَزح  َصخ 
تُُه م َن ال َمو ت    ".َوأَنـ َقذ 

  

رَةَ : "قاَلت  ال َبطَّةُ  ، َحىّت أَرى الصَّخ  ُكَم ب َعُدل  َتطيُع َأن  َأح   ".إ نَّين ال َأس 
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َميُع إ ىل التَّلّ   رَ . . . ان طََلَق اجل  رََة كاَنت  : "َة، قاَلت  فَلّما رََأت  ال َبطَُّة الصَّخ  إ يّن ال ُأَصدّ ُق َأنَّ َهذ ه  الَّص خ 
ر  الذّ ئ ب   م  . . . فـَو َق َظه  ُك  َن احل   ".َوأُريُد َأن  َأحَتَقََّق م ن  َذل َك، َحىّت أمََتَكََّن م 

ر  الذّ    رََة الثَّقيَلَة فـَو َق َظه  أََهكذا كاَنت  : "َفقاَلت  ال َبطَّةُ . ئ ب  تَعاَوَنت  األر َنُب َوال َبطَُّة، فـََوَضَعتا الصَّخ 
ر َك قـَب َل َأن  تـُن ق َذَك األر َنُب؟ رَُة فـَو َق َظه  ؟. . نـََعم  : "قاَل الذّ ئ ب  " الصَّخ  ُمك   "َفما ُحك 

َبيُث فَاب َق يف َمكان َك،  أَّما أَن َت أَيُّها الذّ ئ بُ . ا ذ َهيب أَيَـُّتها األر َنُب الطَّيّ َبُة يف سبيل ك  : "قاَلت  ال َبطَّةُ   اخل 
ُم ال عاد ُل َعلى ُكلّ  غاد ر   ُك   ".فـََهذا ُهَو احل 

ا، َوَمَضت  تـَق ف ُز َفر َحةً   .َوتـََقدََّمت  اأَلر َنُب إ ىل ال َبطَّة  َفَشَكَرهت 
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 :أجب عن األسئلة التالية شفوّي
 :فهم املعىن الّصريح

 ؟تتنزُه؟ وَكي َف كانت تقفزُ رنُب أين كانت األ .1

______________________________________________________ 

 ؟ئبما الذي سقط فوق الذّ  .2

______________________________________________________ 

 

 

 ، استنتاج :املعىن اخلفيفهم 

 ؟دت األرنب يف مساعدة الّذئبملاذا تردّ  .3
______________________________________________________ 

 ؟"ا يلتهمه"معىن كلمة ما  .4

______________________________________________________ 

 :وتطبيق دمج تفسري،

 ؟ما هو نوع الّنصّ  .5

______________________________________________________ 

 

 ؟ رنبة األصفة لشخصيّ ت   ها .6
 

 والت قويم الت قييم

 ما رأيك حبكم البطة؟ -7

___________________________________________ 
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 جاابت دليل اإل

 العالمة الّتميز بعاد الفهمأ ؤالرقم السّ 

 .عالمة 1.5قسم  جابة اىل قسمني لكلّ تقسم اإل ريحاملعىن الصّ  1
 .خضر األ لّ جبانب التّ  وأخضر،أقرب تل : جابة اليت تشمل اإل= 1.5

 .خضرل األجابة اليت تشمل كلميت التّ اإل= 1
 : ىلإق جابة اليت تتطرّ اإل= اينالقسم الثّ  1.5 

 تقفز هنا وهناك فرحة 
 .و مرادفهاأعلى كلمة فرحة جابة اليت تشمل فقط اإل= 1
 خرآجواب = 0

0-3 

 و ما يرادفها أصخرة  /حجر كبري=  2 ريحاملعىن الصّ  2
 حجر = 1
 خرىأجابة إكل =0

0-2 

3 
 

 ئبألهنا خافت ان أيكلها الذّ = 2 ا ستنتاج، املعىن اخلفي
 خمادع /ارئب غدّ الذّ =1
 خرآجواب = 0

0-2 

4 
 

 يفّتسها /كلهاأي= 2 ا ستنتاج، املعىن اخلفي
 يتناول= 1
 خرآجواب = 0

0-2 

 وتطبيق دمج تفسري، 5
 

 ة مثلقصّ = 2
 ة قصّ = 1
 خرآجواب =  0

0-2 

 وتطبيق دمج تفسري، 6
 

ق اىل صفة حسنة جابة تتطرّ إشفوقة، عطوف، معطاء، وكل :  رنباأل -1
 تدل على املساعدة

0-1 

 لكل إجابة مع تفسري منطقي =2 تقييم وتقومي  7
 = لكل إجابة بدون تفسري1

0-2 
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 :ايلة بفهم املسموع يف اجلدول التّ للمهمّ داء األمستوّيت 

 داء غري سليمأ داء حباجة متابعةأ داء سليمأ األداء داءمستوى األ

 
 ة العالمة الكليّ 

 

_____ 

 

9-14 
 

6-8 

 

0-5 
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 اخلامس: فّ الصّ  هناية -سموع فهم امل  يفنصّ   

 :عن املطلوب شفوايّ  ، مثّ أجب  جّيًدا للّنصّ  أنصت  

 

 ٱلن َّْهرِّ  لُْغُز َأْْساكِّ 

يَّة ، فَٱتَـَّفَق َمَع َصديق ه  هاين َعلى ٱل ق يام  ب  إ نـ تَـَهَز سامي يـَو َم ٱل ُعط َلة    َرس  ر  ٱل َمد  َية  بـَع َض  نـُز َهة  إ ىل َضفَّة  ٱلنـَّه  ض  ل َتم 
اك   ٱل َوق ت   َمس  ر  . يف َصي د  ٱأل  اه  ٱلنـَّه  َز ٱلَصديقان  أََدوات  ٱلصَّي د ، َوٱن طََلقا َسعيَدي ن  بٱجتّ   .َجهَّ

َن ٱلسََّمك  ٱلطّازَج  يف ٱلطَّريق  راَح سامي  َبة  َلذيَذة  م   :حَي ُلُم ب َوج 

اُك ُمَتواف رَةٌ ب َكثـ  " َمس  َبة  َكبريَة  م َن ٱلسََّمك  ٰهذا ٱل يَـو مَ اي هاين، َفٱأل  َصلُ َعلى َوج  ر  َكٱل ُمع تاد  أَع َتق ُد أَنَّنا َسَنح   ".رَة  يف ٱلنـَّه 
ر   فَّة  ٱلنـَّه   :، َفقاَل هاينَوَصَل ٱلصَّديقان  إ ىل ض 

إ نَّ ٱلصَّي َد أُن ظُر  اي سامي، إ نَّ ٱلسََّمَك َكثرٌي ُهنا، إ يّن أَرى مَسََكًة َكبريًَة يف ٱل ماء ، ها ه َي، َلَقد  ٱل تَـَقطُّها ب َيدي، "
َنَّنا َسنَـَتَمكَُّن م ن  ٱلت قاط  ٱل َكثري  م َن ٱلسََّمك  ٱل يَـو م   ٌل، أَُظنُّ أب   ".َسه 

 :تـََعجََّب سامي، َوقاَل ل َصديق ه  

ُعُب ٱل ت قاطُُه ب ٱل َيد  "   ..!"ٰهذا َعجيبٌ . ماذا؟ َكي َف مَتَكَّن َت م ن  ٱل ت قاط ها هب ٰذ ه  ٱلسُّهوَلة ؟ إ نَّ ٱلسََّمَك عاَدًة َيص 

 :مُثَّ تَناَوَل ٱلسََّمَكَة م ن  َيد  هاين َوتـََفحََّصها، َوقاَل َلهُ 

ا " ل ه  إ هنَّ ُب َأن  َتص طاَد مَسًكا َحًيا اي َصديقي ل نَـَتَمكََّن م ن  َأك   !"مَسََكٌة َميّ َتٌة، جيَ 

 :عاَد هاين َوأَم َسَك ب َسَمَكة  اثن َية ، َوقاَل ل َصديق ه  

َُتناوَ " ّناَرت، فَٱلسََّمُك مب  اَجة  إ ىل ص  ُت حب  رى، َأان َلس   ".ل  يَديَّ أُن ظُر اي سامي ها ه َي مَسََكٌة ُأخ 

 :ُده َش سامي َوأَم َسَك ب ٱلسََّمَكة ، َوتـََفحََّصها َجيّ ًدا، مُثَّ قالَ 
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رّ  َوراَء َمو ت  ٱأل َ " ر  ُمَلوَّثٌَة، ال بُدَّ م ن  ُوجود  س  ياَه ٱلنـَّه  َتٌة، َوٰهذا َدليٌل َعلى َأنَّ م  اٌك َميـ  اك  ُكلُّها َأمس  َسآُخُذ مَسََكًة . مس 
َترَب   هاإ ىل ٱل ُمخ  ص  ّصائ يوَن ب َفح  َخ   ". ل َيقوَم ٱأل 

اين، َوقاَل ل َصديق ه   رَُة هل   :ملَ  تـَُرق  ٱل ف ك 

؟ مل َ نـُت ع ُب أَنـ فُ " ن ُه َونَعوُد إ ىل ٱل بَـي ت  َسنا؟ َوما لَنا َوٰلك ن  اي سامي، ها ُهَو ٱلسََّمُك أَماَمنا، مل َ ال نـَُعبّ ُئ َسلََّتنا م 
َترَب  وَ  ؟َول ل ُمخ   !"ٱلتـََّلوُّث 
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 :أجب عن األسئلة التالية شفوّي
 :فهم املعىن الّصريح

 أين قضى هاين وصديقه وقتهم؟ .1

______________________________________________________ 

 ؟صّ حداث النّ أوقعت مىت  .2

______________________________________________________ 

 استنتاج :، املعىن اخلفيفهم 

 ما هي العالقة اليت تربط هاين وسامي؟    .3

______________________________________________________ 

 ك؟فكرة تل ةأيّ " مل ترق الفكرة هلاين"ذُك َر يف الّنص  .4

______________________________________________________ 

 

َُتناَول  يَديَّ " - متناول  يدي -  ما املقصود ابلتعبري .5 ّناَرت، فَٱلسََّمُك مب  اَجة  إ ىل ص  ُت حب   ؟"َأان َلس 

______________________________________________________ 

 :وتطبيق دمج تفسري،
 

 مك امليت؟كل سامي وهاين السّ أماذا سيحدث لو  .6
_____________________________________________________ 

 :تقويمو تقييم

 ؟مكة اىل املخترب لفحصهاما رأيك بقرار سامي أبخذ السّ  .7
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 جاابتدليل اإل

 العالمة الّتميز عاد الفهمأا ؤالرقم السّ 

 شاطىء/ساحل/ضفة النهر /جابة اليت تتطرق اىل النهراإل=2 ريحاملعىن الصّ  1
 على النهر= 1 

 خرآجواب = 0

0-2 

 املدرسيةيف العطلة =.2 ريحاملعىن الصّ  2
 م اجلمعةايّ أ= 1
 خرآجواب =0

0-2 

3 
 

، املعىن اخلفي
 ا ستنتاج

 داقةالصّ = 2
 جريان/والد صفأ= 1
 خرآجواب = 0

0-2 

، املعىن اخلفي 4
 ا ستنتاج

 اك اىل املخترب لفحصهامسخذ األأ= 2
 املختص /عند الفاحص= 1
 خرآجواب =  0

0-2 

5 
 

، املعىن اخلفي
 ا ستنتاج

 ميسور/ميكن احلصول عليه = 2
 ن نصيدأمك دون خذ السّ أ= 1
 خرآجواب = 0

0-2 

 دمج تفسري، 6
 وتطبيق

 2-0 حدوث مكروه هلم /ميرض سامي وهاين=2

 دمج تفسري، 7
 وتطبيق

  اخطرً  /اًث مك ملوّ ذا كان السّ إقرار صائب وصحيح حىت ال َّنرض =2
 و ميت أمل يتم اصطياده ل مسك كأق اىل ممنوع جابة تتطرّ إ لكلّ = 1
 خرىأجابة إكل = 0

0-2 
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 :ايلأة بفهم املسموع يف اجلدول التداء للمهمّ مستوّيت األ

 داء غري سليمأ داء حباجة متابعةأ داء سليمأ األداء مستوى االداء

 
 العالمة الكلية 

 

_____ 

 

10-14 
 

5-9  

 

0-4 
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 خلامسف امعلومات للصّ  نصّ 

 :عن املطلوب شفوايّ  جّيًدا للّنص، مثّ أجب   أنصت  

 

 جلَديدةُ ٱاَلّديناصوراُت 

ف  ٱاَلّديناصوراُت ه َي أَحُد أَن واع   وتعين كلمة الديناصورات السحايل العمالقة . لَّيت عاَشت  قدمياً ٱلزَّواح 
رَبُ .  واملرعبة ًا، لّديناصورات  ٱَأك  ًما َوصَل طولُهُ إىل َثالثنَي م ّت  ًاَحج  َغرُها، . َوار ت فاُعهُ إىل ََخ َسَة َعَشَر م ّت  أَمَّا َأص 

م   َن . ل َكبريَة  ٱلدَّجاَجة  ٱَفكاَن يف َحج  ًدا َمع ر َفةُ َكي َف كاَن َصو ُت ٱم   .لّديناصورات  َوُسلوُكها َوأَل واهُناٱلصَّع ب  ج 

ُف ذاُت أَر ُجل  َقصريَة ، بـَع ُضها كانَ  َخُر كاَن َيسرُي َعَلى ٱَيسرُي َعَلى َقَدَمني   َوبـَع ُضها  اَلّديناصوراُت َزواح  آل 
ن ها  ، م  ن ها ٱأَر بـََعة  أَق دام  رَُة َكثري  م َن . ل َبطيَئةُ ٱلسَّريَعُة َوم  ها ٱكاَنت  َبش  َنما كاَنت  ل بَـع ض  لّديناصورات  انع َمًة، بـَيـ 

ن  ٱ رٌَة مَسيَكٌة، و جَم موَعًة اثل َثًة م  خر  َبش  يَّة  َكبريَة  َوحادَّة  آل  لّديناصورات  ٱ ُمع َظمُ . ها كاَنت  تـََتَميـَُّز ب رُبوزات  َعظ م 
ن ها آك َلٌة  ، َوبـَع ٌض م  ، وَ َحَيواانٌت آك َلٌة ل ل ُعشب  َخُر كاَن أَي ُكُل ٱل بَـع ُض ٱل لُّحوم  َم َمًعاٱآل  َب َوالَّلح   .ل ُعش 

، َومَجيُعها كاَنت َتَضُع  لّديناصوراتُ ٱكاَنت     ، َوَقد  ٱل بَـي َض يف َأع شاش  َعَلى ٱتَعيُش يف ُقط عان  َر ض  نـ َتَشَرت  ٱأل 
الَقُة ٱلسَّحايل ٱَهذ ه   ثـََر م ن  ٱل ُمر ع َبُة يف َكو َكب  ٱل ع م  َك  َر ض  أل  ل غام ض   165أل  تَـَفت  ب َشك  ، مُثَّ اخ  مليوَن عام 
ريًبامليوَن عام تَـ  65ُمن ُذ  رَ ٱل َبقااي ٱت شاُف َلَقد  مَتَّ اك  .  ق  ذ ه   ة  ل ُمَتَحجّ  َديَدة  ٱ"لّديناصورات  ٱهل  لَّيت مل  نـَع ر ف  ٱ، "جل 

اء  ، َويف حاالت  ُمَعيـََّنة  كاَن مُي ك ُن تـَر كيُب َهياك ل ها ٱَعن ها م ن  قـَب ُل يف ُكلّ  َأحن  َلًة، َوه َي مَ ٱل عاملَ  يَّة  كام  ع روَضٌة ل َعظم 
ف    .يف خُم تَـَلف  ال َمتاح 
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 :أجب عن األسئلة التالية شفوّيّ  
 :فهم املعىن الّصريح

؟  .1  كم يبُلُغ طوُل أكرب  الّديناصورات 

______________________________________________________ 

 ؟صّ ما َمعىن َكل َمة  ديناصورات حبسب  النّ  .2

______________________________________________________ 

 ، استنتاج :املعىن اخلفيفهم 

 نواع الديناصورات ؟أقارن بني  .3

______________________________________________________ 

 ؟"عمالقٌة " ، ما هَو ال معىن املناسُب لكلمةحبسب  الّنصّ  .4

______________________________________________________ 

 :وتطبيق دمج تفسري،

 

 عب معرفة ذلك؟ملاذا من الصّ ". م َن الّصعب  جًدا معرفُة كيَف كانت  أصواُت احليواانت  : " صّ جاَء يف النّ  .5

______________________________________________________ 

 الحم ؟والّ  ماهو الفرق بني احليوان العاشب .6
______________________________________________________ 

 :والّتقومي الّتقييم

 

َة مل تَنَقرض  بـَع د؟ماذا تتوّقُع أن حَي دَث يف العامل  لو  أنَّ الّديناصوراَت الاّل  .7  مح 
_____________________________________________________ 

 .كانت الديناصورا ت  تعيش يف قطعان: ما املقصود بكلمة ُقطعان يف اجلملة .8

_____________________________________________________ 
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 جاابتدليل اإل

 العالمة الّتميز بعاد الفهمأ ؤالرقم السّ 

 مّتا 30يصل طول الديناصور اىل= 1 ريحاملعىن الصّ  1
 خرآجواب = 0

0-2 

حايل تعين كلمة الديناصورات السّ  -جابة كاملة إ=  2 ريحالصّ  املعىن 2
 .العمالقة واملرعبة

 .حايل العمالقةالسّ =  1
 خرآجواب = 0

0-2 

، املعىن اخلفي 3
 ا ستنتاج

خرى حبجم أهناك ديناصورات عمالقة و = 2
 .جاجةالدّ 
 صغرية وكبرية= 1
 خرآجواب =0

0-2 

، املعىن اخلفي 4
 ا ستنتاج

 ىل طويلة وكبرية وخميفةإ جواب يشري كلّ = 2
طويلة، او كبرية، : ذكر صفة واحدة فقط مثل=1

 خميفة
 خرآجواب = 0

0-2 

كل جواب يتتطرق اىل ان الديناصورات انقرضت = 2 وتطبيق دمج تفسري، 5
 ومل يسمعها احد

 جواب اخر= 0

0-2 

6 

 

عشب  العاشب آكل: الحمالفرق بني العاشب والّ =2 وتطبيق دمج تفسري،
 مفّتس, الحم آكل اللحم والّ  /نبات

 خرآكل جواب = 0

 0-2 

ق انقراض الكائنات احلية والبشر،وكل جواب يتطرّ = 2  والّتقومي الّتقييم 7
 ...و صراع البقاءأساليب حياة خمتلفة أىل إ

 خرآجواب =  0

0-2 

 والّتقومي الّتقييم 8

 

و فرق او أي كلمة أجمموعات  -املقصود بقطعان=1
 خرى بنفس املعىنأ

 خرآجواب = 0

 0-2 
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 :فهم املسموع يف اجلدول التايليف ة داء للمهمّ مستوّيت األ

 داء غري سليمأّ  داء حباجة متابعةأ داء سليمأ األداء داءمستوى األ

 
 ة يّ العالمة الكلّ 

 

_____ 

 

10-16 
 

6-8  

 

0-5 
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 ادسسّ ال فّ الصّ  بداية –سموع فهم امل  يفنصّ  

 :، مثّ أجب عن املطلوب شفوايً أنصت جّيًدا للّنصّ 

 

 لب والغرابالثعّ 

فصمََّم ، وأبَصرُه ثعلبٌ . وهو حيمُل مبنقاره  قطعًة من اللَّحم قد سرَقها من دكان قّصاب   ،حّط غراٌب على شجرة  
 مثّ راَح يكيُل املديَح للغراب، وهكذا سار الثّعلُب حىّت أصبَح حتَت تلَك الّشجرة  . نتزاع  قطعة  الّلحم  منهُ اعلى 

ب  وتيه  . ويبالُغ يف وصَف مجال ه وحتريك  مشاعر ه إنّه حيقُّ ملن يف مثل  مجال ك أن يُتوََّج ملًكا على : قال له بُعج 
فال ينقُصَك . حاَلما أأتّكُد من أّنك تتمّتُع بصوت  مجيل  ، وسوف أسعى لدى كافّة  الطّيور  يف ذلك, الطّيور

ل ك  ااّل الّصوُت اجلميلُ من صفات  
َ
 .امل

ويتناوهُلا الثّعلُب ، وإذا بقطعة الّلحم تُفلُت من منقاره… ما إن مس َع الغراُب كلَّ ذلك اإلطراء حىّت حتّمَس للغناء
وهو يقول للغراب اّلذي وقف يراقب , وحَلها الثّعلُب  وفّر هارابً . اّلذي كان ينتظُر هذه الّلحظَة بفارغ الّصرب

عندئذ  تصبُح جامًعا شىّت .... ال تنَس أن تضيَف إىل مزاايَك احلميدة  صفَة التعقُّل والّتدبري: مشدوًها ما حدث
ل ك  املثايّل ومزاايهُ 

َ
صال  امل  .خ 
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 :الية شفوّيً أجب عن األسئلة التّ 

 :فهم املعىن الّصريح

 بنقاره؟الغراب ُ  حيمل  ماذا كان .1

______________________________________________________ 

 كيف حصل الغراب على قطعة اللحم؟  .2

______________________________________________________ 

 ، استنتاج :املعىن اخلفيفهم 

 ؟"ابان قصّ حيمل مبنقاره قطعة من اللحم قد سرقها من دكّ :"يف اجلملة" ابقصّ " ما معىن كلمة  .3

______________________________________________________ 

ا على ج ملكً ملن يف مثل مجالك أن يتوَّ  ه حيقّ أنّ :قال له بعجب وتيه:" يف اجللة" تيه" ما معىن كلمة  .4
 ؟"يورالطّ 

______________________________________________________ 

 :وتطبيق دمج تفسري،
 

 ؟صّ النّ  هو املغزى منما  .5

______________________________________________________ 

 ؟ علبف الثّ كيف تصف تصرّ   .6
______________________________________________________ 

 :والّتقومي الّتقييم

 

 ف الغراب؟ما رأيك بتصرّ  .7

_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 

 جاابتدليل اإل

 العالمة الّتميز عاد الفهمأا ؤالرقم السّ 

 كان الغراب حيمل مبنقاره قطعة من اللحم=2 ريحاملعىن الصّ  1
 قطعة من اللحم= 1 

 خرآجواب = 0

0-2 

 اب دكان قصّ سرق الغراب  قطعة اللحم من = 2 ريحاملعىن الصّ  2
 ابن قصّ من دكاّ = 1
 خرآجواب =0

0-2 

3 
 

، املعىن اخلفي
 ا ستنتاج

 امحلّ : ابمعىن كلمة قصّ = 2
 خرآجواب = 0

0-2 

، املعىن اخلفي 4
 ا ستنتاج

 بتعجّ : معىن كلمة تيه= 2
 خرآجواب =  0

0-2 

5 
 

 دمج تفسري،
 وتطبيق

 مع شرح صّ جواب مالئم للنّ كل   =2
 خرآجواب = 0

0-2 

 دمج تفسري، 6
 وتطبيق

 كل جواب مالئم للحدث مع توضيح= 2
 جابة اخرىإكل = 0

0-2 

 الّتقييم 7
  والّتقومي

 و هدفيعطي مضمون أ كل جواب مناسب=2
 صّ النّ 
 جابة غري مالئمةإكل = 0

0-2 
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 :فهم املسموع يف اجلدول التايليف   داء للمهممستوّيت األ

 داء غري سليما حباجة متابعة داءأ داء سليمأ األداء داءمستوى األ

 
 العالمة الكلية 

 

_____ 

 

14-9 
 

6-8  

 

0-5 
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 ادسسّ ال  فّ الصّ  هناية -سموعفهم امل  يفنصّ  

 :عن املطلوب شفوايً  جّيًدا للّنص، مثّ أجب   أنصت  

 

                           

ًدا ذِّْكَرّيت                                         دافَِّئة  جِّ

جتلس على كنبة دافئة وقرهبا مدفأٌة … نتجّمُع حوهَلا حنن الّثمانية...كانت الّداُر تـَّتسع هلا على ُكرب  قلبها    
كانت قطُع احلطب  اّليت تنتظر دوَرها قرب املدفأة تصغي إىل أحاديث جّدت . حطبّية تلتهم ق طَع احلطب ب نَـَهم  

 .الّدافئة  

ن ُسنا جًدا خاّصًة يف ليايل الّشتاء الباردة وعندما تشتدُّ العواصُف، ويشتدُّ اهنماُر املطر      كانت هذه الّليايل تـُؤ 
بعد ,تشعُل جّدت قنديَلها الكازّي وتدعوان إىل اجتماع  دافئ قـُر َب املدفأة,وينقطع التّـّياُر الكهرابئيُّ ,يف اخلارج

وتبدأ يف َسر د ,تسند ظهَرها إىل مسند ونستند حنن مجيُعنا عليها,سطح املدفأةأن تضَع حّبات  الكستناء على 
ي ما ,واحلقُّ على الباطل,ودائًما ينتصر فيها املظلوُم على الظّامل,حكاايت  تطوُل وتطولُ  وُتتمها حبكمة من َوح 

فاحلقُّ صوتُه أعلى ,ك على حقّ إذا رفعَت صو َتك هذا ال يعين أنّ :"ولعلَّ حكمَتها الّشهريََة اّليت تقول.َحَكت  
هذه احلكمةُ ما زالت هي امليزان اّلذي أضُع عليه العديَد من املواقف  اّليت تواجهين يوًما بعَد ".من كّل االصوات

ل ه  الّصادق واهلادئ  .  يوم فيحكم ب َعد 

وأتخُذ هي أخريًا . ّدة حّبًة حّبةً توّزعها علينا اجل...ق َطُع احلطب تفرقُع يف قلب الّنار، تنضُج َحّباُت الكستناء   
فتّدعي ...يُغالبنا النُّعاُس وال نقدر أن نّتك أُن َس جلساهتا املمتعة...نلتّف حوهَلا واحًدا واحًدا...نصيَبها منها
وتُغلق ذاكرَة حكاايهتا الّدافئة وُُتّفض ضوَء املصباح ومَتضي إىل سريرها بعد أن ميضَي ُكلُّ واحد  ...هي الّنعاس

 .مّنا

َكسولة، وأمطارها قليلة، وثُلوُجه ...ممُ ّلة...وصارت لياليه متع َبًة جًدا...اليوم مل يـَُعد  الّشتاُء ممتًعا   
 .تذوب مع أّول نسمة هواء وَلف َحة  حرارة...ضعيفة

صوُت :"ةوتركت  لنا يف زوااي غرفتها دفَّت حكاايهتا اّلذي تعلوه حكمٌة شهري ...جّدت صارت يف عامل  آخر   
 ".احلّق أعلى من كّل االصوات
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 :أجب عن األسئلة التالية شفوّي 

 :فهم املعىن الّصريح

 َكم عدد األشخاص الذين يتجمعون حول اجلّدة ؟  .1

______________________________________________________ 

 مىت كانت ُتشع ُل اجلّدة قنديلها الكازي ؟ .2

______________________________________________________ 

 ، استنتاج :املعىن اخلفيفهم 

 ؟"ويشتدُّ اهنماُر املطر يف اخلارج : " يف اجلملة  اهنمار ما معىن كلمة.3

______________________________________________________ 

ن ُسنا : "يف اجلملة  تؤنسنا ما معىن كلمة  .4  ".جًدا خاّصًة يف ليايل الّشتاء الباردةكانت هذه الّليايل تـُؤ 

______________________________________________________ 

 :وتطبيق دمج تفسري،

 

 ؟" جّدت صارت يف عامل  آخر:   "ماذا يقصد الكاتب ابلقول  .5

______________________________________________________ 

 والت قويم الت قييم

 صوات ؟ األصوُت احلّق أعلى من كّل : ما رأُيَك بقول اجلّدة  .6
______________________________________________________ 

 
 

 ؟اما الذي جيعل شتاءك ممتعً  .7

_____________________________________________________________  
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 جاابتدليل اإل

 العالمة الّتميز بعاد الفهمأ ؤالرقم السّ 

 شخاصأمثانية =  2 ريحاملعىن الصّ  1
 خرآجواب = 0

0-2 

 العواصف ويسقط املطر عندما تشتدّ = 2 يحاملعىن الصرّ  2
 خرآجواب =0

0-2 

، املعىن اخلفي 3
 ا ستنتاج

 سقوط=  2

 خرآجواب = 0
0-2 

، املعىن اخلفي 4
 ا ستنتاج

 تسلينا /تواسينا = 2
 خرآجواب =  0

0-2 

 دمج تفسري، 5
 وتطبيق

 

 ةاملوت عندما ماتت اجلدّ  –خر آعامل = 2
 خرآجواب = 0

0-2 

 ق على كلّ حيح يعلو ويتفوّ دق والكالم الصّ أي الصّ = 2 والّتقومي الّتقييم 6
 .شيء

 جابة أخرىإكل = 0

0-2 

 .جواب يشمل سببني  لكلّ = 2 والّتقومي الّتقييم 7
 .اواحدً  أجواب يشمل سببً  ذلكل= 1

0-2 
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 :ايلفهم املسموع يف اجلدول التّ يف ة داء للمهمّ مستوّيت األ

 داء غري سليمأ ء حباجة متابعةأدا داء سليمأ األداء داءاأل مستوى

 
 ة يّ العالمة الكلّ 

 

_____ 

 

9-14 
 

6-8  

 

0-5 
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 ادسلسّ ا فّ للصّ  معلوماتّ  نصّ 

 :عن املطلوب شفوايً  ، مثّ أجب  جّيًدا للّنصّ  أنصت  

 

 َْسك القِّرش

م  َوقـُوَّهتا اهلائ َلة  . مَسََكٌة يُقاُل هَلا مَسََكُة الق ر ش   ،م ن أشَهر  أنواع  السََّمك  الَكبري   م ها الضَّخ   َوه َي َمعروَفٌة حب َج 
اس   ل ها و مم ّ . َوحُّّبها لالفّت  ب ُه الّسكاكنَي يف َشك  ناهُنا احلّادَُّة اليّت ُتش   .ا يَزيُد م ن  َخَطر ها أس 

َطَر هذ ه  األنواع  ه َي السََّمَكُة اليّت ُتَسمَّى ،مَسَُك الق رش  أنواٌع َكثريٌَة  يَبُلُغ " . الق رَش األبَيَض الَكبرَي " ولك نَّ أخ 
ًا  12طوهُلا َحوايل    .ول ذل َك ُتّسمى أكَلَة حُلوم  الَبَشر   ، أن  تـَف َّت َس االنساَن َوَتسَتطيعُ  م ّت 

ٌم  ًدا ،ُيشب ُه امل طَرَقَة الَكبريََة  ،َوم نها نَوٌع َلُه رأٌس َضخ  َلها َعجيًبا ج  ُد َشك   .ول ذل َك جنَ 

ن ُه يَعيُش يف ا يَعيُش مَسَُك الق رش  غال ًبا يف امل ياه  احلَّارَة    .مل ياه  البار َدة  َوقَليٌل م 

ن ها َحًيا  ،حَت م ُل مَسََكةُ الق ر ش  بيَضها يف َجوف ها  ق ُس الَبيُض يف َجوف ها َوَُي رُُج م  يان  يـَف  َويف بـَع ض   ،َويف أكَثر  األح 
 .األحيان  َتَضُع بَيَضها يف كيس م َن اجل ل د  

َن الق شر   ل د ها َبَداًل م  ل د ها األحذ يَُة َوَحقائ ُب الَيد   ،ل َسَمَكة  الق ر ش  ع ظاٌم َرقيَقٌة فـَو َق ج  َوبـَع ُض . َوُتصَنُع م ن ج 
َحة   فيُد للصّ 

ُ
َنُع م ن  َكب د ه  َزي ُت السََّمك  أمل  .مَسَك  الق ر ش  يُؤَكُل حلَ ُمُه َوُيص 

ان ب  مَسََكُة الق ر ش  مَسََكٌة أُخرى َصديَقٌة هَلا امُسها رميورا يف أَغَلب  األوقات  جنَ   ا , ُد جب  َوتَقضي َوقـ ًتا ،تـَتَـَعلَُّق هب 
َق نـَف َسها ب َسَمَكة  ألق رش  . َطوياًل َوه َي راك َبٌة َعَليها  ن تـُل ص  َتفي أب  َبل اهّنا أتُخُذ الطَّعاَم  ،هذ ه  السََّمَكُة ال َتك 

ن ها َوأَتُكُلُه  الّذي يَبقى  .م 
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 :الية شفوّيً أجب عن األسئلة التّ 

 :فهم املعىن الّصريح

 ماذا ُتّسمى أخطر أنواع مسكة القرش ؟ .1

______________________________________________________ 

ٌم ؟ .2  مباذا ُيشَبُه الّنوع الذي َلُه رأس َضخ 

______________________________________________________ 

 ، استنتاج :املعىن اخلفيفهم 

م  " اهلائ لة  يف اجلُملة : ما معىن كلمة  .3 م ها الضَّخ  َي َمعروَفٌة حب َج   ؟" َوقـُوَّهتا اهلائ َلة  , َوه 

______________________________________________________ 

ُل مَسََكُة الق ر ش  بيَضها يف َجوف ها " يف اجلُملة  َجوف ها: ما معىن كلمة  .4  ؟" حَت م 

______________________________________________________ 

 ى أمساك القرش آكلة حلوم؟اذا تسمّ مل .5

______________________________________________________ 

 

 :وتطبيق دمج تفسري،

 مكة رميورا؟القرش والسّ ا العالقة بني مسكة م .6

______________________________________________________ 

 

 :والّتقومي الّتقييم

 

 عام ؟ماذا ُكنَت تَفَعل لو ُكنَت مكان مسكة القرش اليت ترَكُب عليها صديقتها رميورا وأتُكُل الطّ  .7

_____________________________________________________________  
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 جاابتدليل اإل

 العالمة الّتميز اد الفهمأبع ؤالرقم السّ 

 القرش األبيض الكبري=  2 ريحاملعىن الصّ  1
 القرش= 1
 خرآجواب = 0

0-2 

 يشبه املطرقة الكبرية= 2 يحاملعىن الصرّ  2
 خرآجواب =0

0-2 

، املعىن اخلفي 3
 ا ستنتاج

 الكبرية /العظيمة =  2
 خرآجواب = 0

0-2 

، املعىن اخلفي 4
 ا ستنتاج

 بطنها= 2
 خرآجواب =  0

0-2 

، املعىن اخلفي 5
 ا ستنتاج

 حلوم /أتكل االنسان /ا مفّتسةهنّ أل= 2
 خرآجواب = 0

0-2 

 دمج تفسري، 6
 وتطبيق

 

 مستفيدة /ةعالقة تطفليّ = 2
 خرآجواب = 0

0-2 

مكة الب لركوب السّ معارضة الطّ /موافقة= 2 والّتقومي الّتقييم 7
 .ببديقة مع السّ الصّ 

 خرىأجابة إكل = 0

0-2 
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 :ايلفهم املسموع يف اجلدول التّ يف  ة داء للمهمّ مستوّيت األ

 داء غري سليمأ داء حباجة متابعةأ اداء سليم األداء داءمستوى األ

 
 العالمة الكلية 

 

_____ 

 

9-14 
 

6-8  

 

0-5 
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 ابعالسّ  فّ الصّ داية ب -سموع فهم امل  يفنصّ   

 :شفوايً عن املطلوب  ، مثّ أجب  جّيًدا للّنصّ  أنصت  

 

العصافري اختفت عندما  

 دعا هأنّ  حىت املمكنة، الوسائل بكلّ  منها صلّ خالتّ  فحاول حقله، يف العصافري كثرة من سليم املزارع تضايق
 .عليها احملافظة وضرورة العصافري بفائدة قناعهإ وحاول ، الرأي خالفه حسن جاره لكن .هاضدّ  عامة محلة

 كربأ كانت.حبالسّ  المست حىت وضاءالضّ  ارتفعت :فيها جاء ت،اجملاّل  حدىإ يف قرأها ةقصّ  له فروى
 علب على ابلعصي ويضربون ولالطبّ  ونيدقّ  البشر من املاليني مئات .رضاأل عرفتها البشر صنع من ضوضاء

 ذلك يفعلون وهم وكانوا.رونويزمّ  رونويصفّ  فهمأبكّ  قونويصفّ .. ةاخلشبيّ  ناديقالصّ  ويقرعون ويصرخون فيحالصّ 
 عن تكف مل يدالصّ  بنادق أنّ  كما.العارية وأبيديهم القماش وخرق وابملناديل بقمصاهنم اوعنيفً  اعاليً  حونيلوّ 

 تطري .وضاءالضّ  ااّل  مامهاأ جتد فال العصافري منه تفرّ  وضاءالضّ  من اجحيمً  ماءالسّ  صارت .فرقعتها طالقإ
 على لتحطّ  اهلبوط حاولت نإو  .وضاءالضّ  ااّل  مامهاأ جتد فال هادئ مالذ عن احبثً  مكان اىل مكان من فزعة

 .والعصي اايدياألو  واخلرق املناديل تلوحيات تفزعها رضاأل

 ففتتوقّ  رابتالضّ  غريةالصّ  قلوهبا ترهق انالطريّ  مواصلة وكانت. ريانوالطّ  املواصلة ااّل  العصافري مامأ يكن مل
 مطر.والوداين البحريات االهنار وفوق الشائعة احلقول على تتساقط راحت العصافري ماليني.اجلو يف لتموت
 اجملنونة اجلماهري ايديأ فهوتتلقّ  الكبري البلد رضأ على يتساقط كان امليتة العصافري جسادأ من غزير رمادي

 ،احلبوب التهام يف البشر تنافس هناأ ابلرغم العصافري من عدد برأا يقتل ملن متنح البطولة كانت. ابحلماس
 .ءهماغذ وتسلبهم للبشر معادية العصافري ابعتبار العصافري ضد احلرب شعارات ارتفعت.واحلقول القمح

 هتدأ،مث احلرب طبول بدأت غريةالصّ  جنحتهاأ رفرفة من ماءالسّ  وخلت العصافري جسادأ رضاأل غمرت وعندما
 .تصمت

 جدران وأ اجلبال شقوق داخل وأ البيت سقوف جوفات يف وأ جرالشّ  على وال عصافري، أيّة ماءالسّ  يف تعد مل
 .القدمية القالع
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 ماليني قاذإنالعصافري ، وا على الكاسح النصر قيّ حتق عن مكان ك يف املذايع جهزةأو  وتالصّ  اتمكربّ  علنتأ
 الكبري صرابلنّ  االحتفال راايت ورفرفت جاعة،الشّ  ومسةأ احلرب هذه بطالأمة، ه  النَّ  مناقريها من القمح طنانأ

 .امليادين كل يف

 .اخلفاقة ةالربتقاليّ  اايتالرّ  ظل يف املنتصرين مواكب ، وسارتانشيدوتعالت األ العسكرية، املوسيقى صدحت

 املوسيقى سكتت حىت اايم ثالثة متضي تكد مل لكن .االحناء يف كامال اسبوعا النصر احتفاالت تستمر نأ رتقرّ 
 حجب على اوشكت حىت البالد مساء يف تنعقد اخذت سوداء سحب فثمة!  الَكر بُ  وعم االانشيد وتوقفت

 .مسالشّ  ضوء

تغّذى ت كانت اليت غريةالصّ  املناقري ماليني غيبة يف هائل بشكل تكاثرت اليت احلشرات ماليني إال هذه تكن مل
  .عليها

 . العصافري بعودة حيلمون الناس وراح

  مسعت ما يف رأيك ما! ؟ احلشرات أم   العصافري النو : قائال سليم جاره لأس ةالقصّ  رواية حسن أهنى ان بعد
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 :أجب عن األسئلة التالية شفوّي

 :فهم املعىن الّصريح

 فكرته حول العصافري ؟ن يقنع جاره سليم ابلعدول عن أكيف حاول حسن   .1

______________________________________________________ 

 وضاء املذكورة ؟اذكر ثالثة طرق استعملها البشر لصنع الضّ  .2

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 العصافري ؟ملاذا قام البشر هبذه احلملة ضّد  .3

______________________________________________________ 

 

 ، استنتاج :املعىن اخلفيفهم 

 ؟وسيلتني منها  الوسائل املمكنة ؛ َخنّ  ص من العصافري بكلّ خلّ حاول سليم التّ  .4

______________________________________________________ 

 ؟ ا "ماء جحيمً لية :" صارت السّ املقصود ابجلملة التاّ  ما  .5

 أ. احّتقت العصافري يف الفضاء .

 ب. صار الفضاء مكاان ال يطاق .

 رض اىل الفضاء .ج. وصلت حرائق األ

 

 ث عنها الكاتب ؟وداء اليت حتدّ حب السّ ما هي السّ  .6

______________________________________________________ 
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 ؟ملاذا راح الناس حيلمون بعودة العصافري .7

______________________________________________________ 

 :وتطبيق دمج تفسري،

 ة من العصافري؟ملاذا يتضايق املزارع عادّ  .8

______________________________________________________ 

  والّتقومي الّتقييم

 وضاء(( ؟ الضّ مامها ااّل تب من تكرار العبارة )) فال جتد أما هدف الكا .9

______________________________________________________ 

 

 اشرح ؟ ة ؟ن مسع هذه القصّ  سليم موقفه بعد أن يغرّي أ . هل تتوقعّ 10

______________________________________________________ 
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 إلجاابت دليل ا

 العالمة الّتميز بعاد الفهمأ ؤالرقم السّ    

 ان يروي له قصة تبني فائدة العصافري =  2 ريحاملعىن الصّ  1
 ن يقنعه ابن العصافري هلا فائدة يف احلياةا= 1
 جواب اخر= 0

0-2 

 

ثالث من االجوبة التالية : دق الطبول /ضرب = 2 ريحاملعىن الصّ  2
قرع الصناديق  /علب الصفيح ابلعصي / صراخ 

 اخلشبية اطالق فرقعة البنادق.
 = جواب واحد او اثنني من ما ذكر 1
 جواب اخر=0

0-2 

 احلقول.س البشر يف التهام حبوب القمح من تناف=  2 ريحلصّ املعىن ا 3
 = جواب يفسر ضرر العصافري على املزارعني واحلقول .1
 جواب اخر= 0

0-2 

، املعىن اخلفي 4
 ا ستنتاج

ذكر وسيلتني من الوسائل التالية او ايه وسيلة = 2
منطقية : صنع فزاعة / وضع الطعام للعصافري كي تّتك 
القمح / اصدار اصوات خميفة من اجهزة الكّتونية كي 

 تبعد العصافري / وضع حبوب سامة للعصافري 
 = اذا ذكر وسيلة واحدة 1
 جواب اخر=  0

0-2 

، املعىن اخلفي 5
 ا ستنتاج

 الفضاء مكاان ال يطاق.صار = 2
 جواب اخر= 0

0-2 
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، املعىن اخلفي 6
 ا ستنتاج

حشرات كثرية  /ماءق يف السّ مالين احلشرات حتلّ = 2
 ماء يف السّ 

 خرآجواب = 0

0-2 

، املعىن اخلفي 7
 ا ستنتاج

حيلمون برجوع العصافري لتأكل احلشرات املتكاثرة = 2
 بر هذا السبّ جواب يفسّ  أو أيّة / يف كل مكان

 خرىأ جابةإكل = 0

0-2 

 دمج تفسري، 8
 وتطبيق

 ب احملصول العصافري أتكل املزروعات وُترّ  = ألنّ 2
 خر = جواب آ0

0-2 

 

 الكاتب للقارئ شّدة وصعوبة املوقف وأّن = ليبنّي 2 حتليل وتقييم 9
 مكان كلّ األذى مستمر  يف  

 عوبة اليت متر هبا العصافري = ليشعر الكاتب ابلصّ 1
 خر  = جواب آ0

0-2 

 

ة حول جواب يشرح وجهة نظر منطقيّ  = نعم ، كلّ 2 حتليل وتقييم 10
مهية م اخلاطئ من العصافري ويشرح أموقف سلي

 العصافري يف احلياة .
 دون شرح .جابة بنعم فقط = اال1
 خر  = جواب آ0

0-2 

 

 

 :فهم املسموع يف اجلدول التايليف ة داء للمهمّ مستوّيت األ

 داء غري سليمأ داء حباجة متابعةأ داء سليمأ األداء األداءمستوى 

 
 العالمة الكلية 

 

_____ 

 

15-20 
 

7-14 

 

0-5 
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 ابعالسّ  فّ الصّ  هناية -سموع فهم امل  يفنصّ   

 :للّنص، مثّ أجب عن املطلوب شفوايً  أنصت جّيًدا

 قودالنّ  ةحمفظ

 .صندوقه يف كثرأ انقودّ  مجع ماكلّ  خباّل  يزداد وكان الربتغال مدن حدىإ يف يعيش غينّ  اتجر هناك كان

 .ندوقالصّ  هذا يف ومجعها الذهبية قدالنّ  قطع من زيدامل كسب يف مشغواّل  ادائمً  وكان

 حمفظته ويف يفرح ال وكيف.اسعيدّ  افرحّ  وقالسّ  من وعاد كبري بربح وابعها انعاجّ  اشّتى اتاملرّ  حدىإ يف
 ذهيب؟ دينار ةربعمئأ راًن  ;ترن ةاحملشوّ 

 دينار مائة بثماين وسأبيعها خرىأ ةمر  انعاجً  سأشّتي دينار ةربعمئاأل هبذه:) لنفسه قال اجلشع اجرالتّ  هذا
 ...(. منالثّ  بضعف وسأبيعها انعاجً  جديد من وسأشّتي

 وبعد. يالحظها نأ دون رضاأل على جيبه من قودالنّ  ةحمفظ سقطت حالمهأ يف مسّتساًل  اجرالتّ  كان وبينما
 طوال ومالنّ  يستطع مل.عقله يفقد نأ وأوشك قودابلنّ  املليئة ةاحملفظ ضياع اكتشف املساء يف البيت اىل وصوله

 احلاكم يهاأقائاًل:  منه املتمسً  حيةالتّ  له موقدّ  ةاملدين حاكم اىل هتوجّ  باحالصّ  ويف .هويتأوّ  ديتنهّ  وكان الليل
 من كل  أنّ  ابإلعالن أتمر نأ جوكأر  املصيبة هذه من نقذينأ رفاءالشّ  اسالنّ  كلّ  ونصري عساءالتّ  شفيع العظيم

 احلاكم شفقأ. ادينارً  أربعني مقدارها مكافأة على ليحصل ليكإ هبا فليأت دينار ةبعمئأا وفيها نقود ةحمفظ جيد
 املكافأة وعن ةللمدين ةالرئيسيّ  حةالساّ  يف قودالنّ  ةحمفظ ضياع عن ابإلعالن مرأ اليوم نفس ويف اجرالتّ  على
 ةربعمئأ وفيها قودالنّ  ةحمفظ متهوسلّ  فقرية احلاكم إىل جاءت مايّ أ ثالثة وبعد .جيدها الذي خصللشّ  ةخيّ السّ 

 قد كنت انقصة قودالنّ  أةامر  اي: احملتال اجرالتّ  صاح .املكافأة هذه تستحقني تأن: احلاكم هلا قال. دينار
 لو اجرالتّ  ديسيّ :هبدوء املرأة جابتأ.دينار ةربعمئاأل هذه ىلإ ضافهابإل اذهبيً  ادينارً  ربعنيأ ةاحملفظ يف وضعت

 أنّ  اجلميع دركأ .احلاكم  يدالسّ  إىل هبا يتأت وملا بكاملها ةاحملفظ ألخذت نقودك على ستويلأ نأ نويأ كنتُ 
 يريد يكن مل ماعالطّ  جراالتّ  نّ أ طبعاً  احلاكم دركأ. رأةامل وشتم ياحالصّ  يف استمر اجرالتّ  لكنّ  احلقيقة تقول املرأة

 سأله. احلال يف مراأل اجرالتّ  ذنفّ . النقود ةحمفظ واعطين مين اقّتب:قائال فأمره املوعودة املكافأة املرأة يعطي نأ
 اي نعم_  اضافيا؟ دينارا ربعونإ ضاأي  دينار ةربعمئاأل ىلإ ةضافابإل حمفظتك يف كان هأنّ  متأكد أأنت: احلاكم

 ليسمع صوته احلاكم فرفع جييب ماذا اجرالتّ  يدر   مل سابقا؟ هذا عن يل تقل مل ملاذا لكن_ ...احلاكم ديسيّ 
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 دينار ربعمئةأ فقط وفيها حمفظته ضاعأ من هناك يكون نأ بدّ  ال ، اجرالتّ  ُتصّ  ال احملفظة هذه :وقال اجلميع
 هناك!  دتسيّ :  للمرأة قائاًل  احلاكم ضافأ ذلك بعد. مفقودة زالت ما اجرالتّ  حمفظة أنّ  يعين وهذا ، غري ال

 املال هذا سيبقى.  نصيبه املال يصبح ، ايومً  عنيبأر  مدة بعد صاحبه يظهر وال ، اًل ام جيد الذي نّ أب يفيد قرار
 هبذه يتأت ألنك ، طيبتك على لك مكافأة فسيكون صاحبه يظهر مل نإو  املطلوبة، ةاملدّ  تنقضي حىت لدينا

 منها حقّ أ هألنّ  املال صاحب يظهر نأ ترجو هالكنّ  احلاكم، بعدالة يهتف وقلبها املرأة خرجت.  هنا اىل احملفظة
 . اليدين صفر بيته ا إىلعائدً  للعهد، ونكثه خبله االعنً  يتمتم فخرج عا مّ الطّ  اجرالتّ  اأمّ .  به اجرالتّ  ومن
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 :شفوّيً  اليةلتّ أجب عن األسئلة ا
 :الّصريحفهم املعىن 

 ؟ صّ اجر حبسب النّ جارة اليت كان ميارسها التّ ما نوع التّ  .1

______________________________________________________ 

 ؟ اجرة اليت كانت يف حمفظة التّ هبيّ اننري الذّ كم عدد الدّ   .2

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 ا صادقة ؟كيف اقنعت املرأة احلاضرين أبهنّ   .3

______________________________________________________ 

 

 ، استنتاج :املعىن اخلفيفهم 

 ؟اجر أبنه حمتال ملاذا يقول الكاتب عن التّ  .4

______________________________________________________ 

 ؟: ما معىن )) جشع (("جشع "الكاتب كلمة  استعمل .5

 أ.قوي

 ب.خبري

 ج.طماع

 د.غين 
 

 اجر هلا؟ام التّ على اهتّ  اههدوء املرأة عند ردّ  على ماذا يدلّ  .6

______________________________________________________ 
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 :وتطبيق دمج تفسري،
 

 يف ذلك ؟ اجر ؟ هل احلاكم حمقٌّ هذه احملفظة ليست للتّ  نّ اّدعى احلاكم أب ملاذا .7

______________________________________________________ 

 ح ذلك ؟مع ؛ وضّ ة السّ هب حباسّ اجر مبا معه من الذّ ربط الكاتب فرح التّ  .8

______________________________________________________ 

 :والّتقومي الّتقييم

 ؟ ف لو كنت مكان احلاكم ، كيف كنت تتصرّ  .9

______________________________________________________ 

 

 ؟ صّ الية يتالءم مع هدف النّ مثال التّ أّي من األ. 10

 . عنًباوك ك ال جتين من الشّ أ. إنّ 

 ما نفع .و مع ضر ّ ب. الطّ 

 يدركه .اه املرء ما يتمنّ  ُكلّ    ج. ما

 

 

 

 

 



80 
 

 جاابتدليل اإل

 العالمة الّتميز عاد الفهمأب ؤالرقم السّ    

  املواشي  /عاج بيع النّ =  2 ريحاملعىن الصّ  1
 خرآجواب = 0

0-2 

 ذهيبّ  دينار ةبعمئأر = 2 ريحاملعىن الصّ  2
 ربعمئة= أ1
 خرآجواب =0

0-2 

 ستويلأ نأ ويأا كنت لو ت عليه قائلة: "عندما ردّ  = 2 ريحلصّ املعىن ا 3
 اىل هبا اتيت وملا بكاملها ةاحملفظ ألخذت نقودك على

 " احلاكم  السيد
 جواب اخر= 0

0-2 

، املعىن اخلفي 4
 ا ستنتاج

اراد تكذيب املرأة وتبينها ابهنا كاذبة  واخذت من نه أل =2
 ملال وبذلك  ال حتصل على املكافئة.احملفظة قسم من ا

حاول خداع احلاكم واحلصول على مبلغ اخر من  النه =1
 املال الن احلاكم اراد مكافئة االمرة لعملها الصاحل. 

 جواب اخر=  0

0-2 

، املعىن اخلفي 5
 ا ستنتاج

 طماع .= 2

 جواب اخر= 0
0-2 

، املعىن اخلفي 6
 ا ستنتاج

ا غري منفعلة هنّ  هدوء املرأة على  براءهتا وصدقها أليدلّ  = 2
 .م احلقيقة وتتكلّ 

 ا ال تكذب  أهنّ = يدلّ 1
 خرآجواب = 0

0-2 
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 دمج تفسري، 7
 وتطبيق

ه اكتشف خداعه نّ اجر احملفظة أللكي ال يعطي التّ = 2
 وطمعه

 أخرىجابة إكل = 0

0-2 

 دمج تفسري، 8
 وتطبيق

ي اجر أالنقود ترن ران يف جيب التّ  نّ = ألنه عرب أب2
 نني يفرح كثريا مبا معه من نقود .عندما يسمع الرّ 

 ا معه فيفرح.د ابأهنّ كّ = ألنّه يسمع صوت النقود ويتأ1
 خر = جواب آ0

0-2 

احلاكم جيب عليه االنتباه خلداع  نّ  جواب يفّسر أ= كلّ 2 والّتقومي الّتقييم 9
 اس هو نوع من النّ  اجر ويكتشف أيّ التّ 
 فت مثله= لتصرّ 1
 خر  = جواب آ0

0-2 

 مع ضر ما نفع . = الطّ 2 والّتقومي الّتقييم 10
 خر  = جواب آ0

0-2 

 

    

 :ايلفهم املسموع يف اجلدول التّ يف ة داء للمهمّ مستوّيت األ

 داء غري سليمأ داء حباجة متابعةأ داء سليمأ األداء داءمستوى األ

 
 العالمة الكلية 

 

_____ 

 

15-20 
 

7-14 

 

0-5 
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 ادسلسّ ا فّ معلومات للصّ  نصّ 

 :، مثّ أجب عن املطلوب شفوايً أنصت جّيًدا للّنصّ 

 املوز

تتميز حبرارهتا  قيمة غذائية كبرية معروفة يف العامل كله وهي تنمو يف املناطق االستوائية الىت املوز فاكهة ذات
وغزارة امطارها وتشتهر اكثر من دوله بزراعة املوز منها الربازيل واهلند والفلبني والسودان وغريها ويبلغ ارتفاع 

او  ضخم فليس له جذع خشيبّ  نبات عشيبّ  وإَّناامتار وهو يشبه الشجره لكنه ليس شجرة  9 أملوزنبات 
حتيط بنيه املوز عدة فسائل  يستفاد منها . مثارهمن اجل  إاللبا ككل االشجار وال يزرع املوز غا  متفرعةاغصان 

. خذ بعض  هذه الفسائل وتزرع فتنمو وتصبح نبتة كبرية كالنبتة االم ؤ زراعة نبتات املوز اجلديدة حيث تيف 
 . شهر اليت ال مطر  فيها متواصل يف األ  ىل ريّ إحيتاج املوز 

 أبكياسهذا العنقود  غّطىعشرات من القرون ي عنقود منها على حيتوي كلّ  ةاملوز نبات ذو مثار عنقودي
ويّتك من خضر اللون  أقبيل نضوجه اي وهو  لتقيه من احلشرات والطيور ويقطف عنقود املوز ةبالستيكي

ما طوهلا فقد يصل اىل ات . ورقة املوز طويلة وعريضة ؛ أ، تعيش نبتة املوز عدة سنو لينضج  خاصةاكن أم
ىل نصف ممّت. ال يوجد يف مثرة املوز ايُّ بذور وحتاط مزرعة املوز بسياج من ، وعرضها فقد يصل إأمتار ثالثة 

 ديدة .ل الرايح الشّ نبتة املوز ال تتحمّ ن ّ ايح ، ألالنبااتت حيميها من الرّ 

نفلكس( فطار املصنوع من دقيق احلبوب )الكور ا فوق طعام اإلعً ل مقطّ ؤكو يأ خفيفة ةل املوز وحده على وجبؤكي
بعد خلطه  كاملةاو يف  سلطة الفواكه  كما يدخل يف صنع الكعك والفطائر وقد جيفف ويسحق ابعتباره وجبه  

 ة الوالايت املتحدة دراسة على مئفقد اجرى ابحثون خمتصون يف ،  ابطعمه او سوائل اخرى للموز فوائد كثرية
المتحاانت فوجدوا  ان تناول املوز مع الفطور يوميا حسن كثريا من قدرات  الدراسةطالب لتحسني طرق 

علم  ل املوز يزيد من قدرة التّ و تنا أنّ حباث اخرى على أت علمي ودلّ وزاد من حتصيلهم ال ، الدراسةالطالب على 
ايضيني ثريين من الرّ الك أنّ  الباحثونوذكر  ، ط للدماغاملوز منشّ  أنّ يد من يقظة الطالب وهلذا قالوا يز  هألنّ 

لوقت طويل ، فاملوز غين ابلفيتامينات  اقةابلطّ دهم يزوّ  هألنّ العامليني يتناولون وجبة املوز خالل  فّتة االسّتاحة 
ن القدرة التحمل ، وها جيعل هضم املوز يف اجلسم يكر والسّ  واألمالح طلق طاقة لفّتة طويلة ، وابلتايل فهو حيسّ 

ىل زايدة حيويتنا إون فقط ، حنتاج ايضيّ ضا ، وليس الرّ أ. وحنن ارايضيّ  والّتكيز . ومجيع هذه الفوائد حيوية لكلّ 
 ه الفاكهة العجيبة .ذمبساعدة ه
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، وذلك الحتوائه ابألمراضصابة عة وابلتايل مينع اإلتقوية املنا تناول املوز يساعد على أنّ ا ضً أيومما قاله الباحثون 
 خرى .أة فيتامينات اىل عدّ  ابإلضافة(  c) على نسبة عالية من فيتامني سي

ب سبّ املوز ي نّ ائد لدى البعض أب، وذلك خبالف االعتقاد السّ املعدةمساك إاملوز مينع أّن احثون الب دوأكّ 
 االمساك .

لسعة ابجلزء ، وذلك بفرك مكان الّ اتج عن لسع احلشراتاملوز يستعمل ملنع الورم النّ  أنّ ىل إشارة وجتدر اإل
 .ما من الور ف كثريً الداخلي من قشرة املوز مما ُيفّ 
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 :الية شفوّيً أجب عن األسئلة التّ 

 :فهم املعىن الّصريح

 ودان اليت تشتهر بزراعة املوز ؟من الربازيل واهلند والفلبني والسّ  ما املشّتك يف مناخ كلّ  .1

______________________________________________________ 

 ؟وىلشجار حبسب الفقرة األقية األمباذا ُيتلف املوز عن ب .2
______________________________________________________ 

 كيف يتكاثر املوز ؟  .3

 أ. ابلبذور 

 ب. ابلفسائل .

 . ج. ابلُعقل

 د. ابلقرون .

 

 ؟ صّ فوائد للموز حبسب النّ  ذكر ثالثأ .4

______________________________________________________ 

 

 ، استنتاج :املعىن اخلفيفهم 

 ؟كياسر املوز اذا مل تـَُغطَّ ابألماذا سيحدث لثما .5

______________________________________________________ 

 

 ؟ وم ، ملاذا ينصح بعضهم بعدم تناول املوز قبل النّ  .6

______________________________________________________ 
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 :وتطبيق دمج تفسري،
 

 ؟ كل املوز كيف ميكنك اقناع األوالد أب  .7

______________________________________________________ 

 بب  ؟السّ  ردن ، َخنّ ملوز يف بالدان موجودة يف غور األكثري من مزارع ا.  8

______________________________________________________ 

 :والّتقومي الّتقييم

 ؟ رأيك حبسب نضوجه قبل املوز فقطَ يُ  اذامل .9

______________________________________________________ 

 

عابري  ر هذه التّ ر ما هي فائدة  وأثمنها وفسّ  ا، اذكر بعضً ةوتعابري وصفية عدّ استعمل الكاتب كلمات . 10
 على القارئ؟ 

______________________________________________________ 
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 جاابتدليل اإل
 

 العالمة الّتميز عاد الفهمأب ؤالرقم السّ 

 مطارها .أز حبرارهتا وغزارة مناطق تتميّ  \= مناطق استوائية 2 ريحاملعىن الصّ  1
 وحرارة عالية  ةمطار كثري أمناطق فيها = 1 
 خرآجواب = 0

0-2 

 عة غصان متفرّ أ أوليس له جذع خشيب ّ = 2 يحاملعىن الصرّ  2
 ليس لديه جذع  \غصان أليس لديه = 1
 خرآجواب =0

0-2 

3 
 

 ابلفسائل.= 2 ريح الصّ املعىن 

 خرآجواب = 0
0-2 

 \كيز سني القدرة على الّّت حتجوبة : ذا ذكر ثالثة من هذه األإ= 2 ريحالصّ املعىن  4
 \راسة لدّ حتسني قدرة ا \حتسني القدرة على التعلم 

مينع  \تقوية املناعة  \طاقة تزويد ال \ماغ ط للدّ منشّ 
طعام  \ملنع الورم الناتج عن لسع احلشرات  \مساك اإل

 .ابلفيتامينات  ومليءجيد 
 من ثالثة فوائد . لأذكر ا= 1
 خرآجواب = 0

0-2 

5 
 

، املعىن اخلفي
 ا ستنتاج

 = ستتلفها احلشرات والطيور .2

 احلشرات والطيور  ستأكلها= 1

 خرآجواب = 0

0-2 

، املعىن اخلفي 6
 ا ستنتاج

 ماغ فاجلسم ال يسّتخي للنوم ط الدّ تعطي طاقة وتنشّ  ألهنا=2
 ماغ ط الدّ تنشّ  \= ال تعطي طاقة 1

0-2 
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  خرآ جواب= 0

 تفسري،دمج 7
 وتطبيق

 

ر ويوضح فوائد املوز جلسم االنسان ، يفسّ ،جواب حيتوي = كل ّ 2
 مع ذكر هذه الفوائد .

املوز مفيد جلسم االنسان دون ذكر  = جواب حيتوي على أنّ 1
 هذه الفوائد 

 خرىأكل إجابة =0

 

 تفسري،دمج 8
 وتطبيق

 

كل   \ية مياه كثرية  وتتوفر كمّ  ذرّ احلا ز منطقة الغور ابجلوّ يّ تتم= 2
 دن  .ر ات منطقة غور األجابة مالئمة مع توضيح مميزّ إ

 خرىأكل إجابة =0

0/2 

ة لقطف املوز قبل سباب منطقيّ أ جابة مالئمة مع توضيحإ كلّ  =2 والّتقومي الّتقييم 9
 نضوجه  

 خرىأكل إجابة =0

0/2 

لشجرة  مثل : وصف  عابري الوصفيةالتّ بعض جابة تظهر = كل إ2 والّتقومي الّتقييم  10
فات جلذب اعجاب ية الصّ املوز وفوائدها ؛ وعرض أمه

 .واقناعه يف تناول هذه الفاكهة املفيدة القارئ
 رى = كل إجابة أخ0

 

 

 :يلفهم املسموع يف اجلدول التاّ فية داء للمهمّ مستوّيت األ

 غري سليم داءأ داء حباجة متابعةأ داء سليمأ األداء داءمستوى األ

 
 ية العالمة الكلّ 

 

_____ 
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0-5 

 

 


