
 

 

 

 

 

 

 

______اسم التّلميذ: ___________  

: _________________           الّصفّ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023_2022العام الدّراسي 

 

 

  المطلوبة تقويمها:الكفايات 

 (امقروء   اما، نص   ا)يستمع ليفهم رسالة صوتية، نقاش  _  تعبير شفوي: 

ا مرسومة مصّورة، يفهم حوارات مكتوبة_ تعبير كتابي:  ا كتابي ا، يفهم نصوص   () يفهم نص 

 : ) يصغي بشكل جيّد ليكتب ما فهمه، يعيد سرد نّص مسموع(_ اإلصغاء

 يوّظف القواعد النّحوية والّصرفية في التّعبير الكتابي() _ القواعد واإلمالء: 

 ختبار في اللّغة العربيّةإ

 "ختام الحلقة الثّالثة"

 



 

 

 

 

 

 

 يتناول هذا النّّص تقويم كفايات التّلميذ في المجاالت الّسابقة الذّكر:

تسعى هذه التّمارين إلى قياس قدرات التّلميذ ومدى استيعابه لمواضيع عديدة مرتبطة بتجارب الحياة، وتمّكننا من 

 معرفة مكتسبات التّلميذ الّسابقة، ومن تحديد الثّغرات الّتي وقع فيها من أجل التّغلب عليها.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :األهداف

   ها.مية لمتعلّ العربيّ  اللّغة اقد في تعليمفكير النّ تكريس مبدأ التّ   -

 .ةالعربيّ  اللّغة مياد لدى متعلّ تطوير مهارة االتصال بلغة الضّ  -

 بيعيةالطّ  غات  اللّ  في تعليم   العالمية   لمعايير  ل اق  اة وفالعربيّ اللّغة وضع معايير جديدة لتعليم  -

 ذات المعايير.ة إلى مصاف لغات العالم غة العربيّ وضع اختبار يرقى باللّ   -

 ها.ة من خالل تطبيق المواصفات العالمية عليغات العالميّ اد إلى معايير اللّ قي بلغة الضّ الرّ  -

 ألنّه البالستيك والبيئةموضوع  ع حياتية تهّم التّلميذ، ال سيمابعدَ اإلجابة  عن أسئلة  النّّص الّذي اختير بناء  على مواضي 
ويعرف عنه العديد من المعلومات، ويقّربُه من المشكالت العالمية إلعادة النّظر في  ،موضوع مهم يعانيه التّلميذ في حياته

  .نقاط ضعف التلميذ ومكامن قّوته اكتشافيُمكُن للمعلّم أن كيفية حلّها. و
 لمهارات الّتي ينبغي تطويرها وتعميقهاا تحديد -

 .وصوال  إلى سدّ الثّغراتتحديد خّطة عمل سنويّة للمرحلة تهدف إلى تصحيح المسار العام  -

 عن تقدّم مستوى التّلميذ أو تمكن هذه النّتائج اإلحصائية المدرسة من رسم صورة واضحة  -
 تراجعه.

عبر إكسابه األدوات التي يحتاج إليها التّلميذ من أجل بداية سليمةكيف؟           

اعدته في قبل التّلميذ لمسمنمعرفة دقيقة للكفايات المكتسبة 
بداية العام

لماذا؟

في بداية العام الّدراسي متى؟

:اختبار تقويم كفايات التّلميذ المكتسبة تعتمد على اإلجابة عن األسئلة اآلتية

تالميذ ختام الحلقة الثّالثة من؟



 

 

 
 جدول التّقييم

 المجاالت الكفايات عناصُر التّقييم

 مكتسب_ مكتسب كلّي ا

 غير متكسب_ مكتسب جزئي ا

 

 فهم النّّص المقروء  مرادفات الكلمات أعطى  

 فهم النّّص المقروء جملة تثبت الفكرةذكر   

 فهم النّّص المقروء ذكر ضررين  

 فهم النّّص المقروء شرح فكرة  

 فهم النّّص المقروء اختيار من متعدّد  

 فهم النّّص المقروء مأل الجدول بما هو مناسب  

 فهم النّّص المقروء هأيأبدى ر  

 فهم النّّص المقروء ووضع إشارة قارن 

  بفكرة الكاتب هرأي أبدى 

 في القواعد واإلمالء حدّد الفاعل في الجملة 

 في القواعد واإلمالء أكمل النّاقص 

 في القواعد واإلمالء مأل الفراغات باألفعال المناسب 

 في القواعد واإلمالء كتب الّصفة المناسبة 

إلى نّص مسموع  أصغى  

 واإلجابة عن األسئلة

 اإلصغاء 

م بمعايير ا والتزوضوع  ألّف م 

 الكتابة

 في التّعبير الكتابي

 .تي تليهعن األسئلة الّ  بُ يبتمعّن، ثّم أجتي اآلّص اقرأ النّ 

 والبيئةُ  البالستيكُ 



 

 

 الكبيرةَ  الخدمةَ  يتجاهلَ  أن   هُ يمكنُ  أحدَ  ال .1

 ر  للبشَ  البالستيكيّةُ  ناعاتُ الصّ  هاتقدّمُ  تيالّ 

 ،ة  يّ راعوالزّ  ،المنزليّة   ؤون  الشّ  في خاّصة  ب

 ،البالستيكيّة   األغراض   إنتاج   سرعةَ  إنّ . وغيرها ،بّيّة  الطّ  والمجاالت  

 فهذه   ؛كبيرة   شعبيّة   هالَ  جعلَ  ،خيصَ الرّ  هاعرَ وس   ها،استعمال   وسهولةَ 

 .مثال   جاجيّة  الزّ  األغراض   في هانجدُ  ال هاكل   الخصائصُ 

 

 البالستيك   سمعةَ  أن   متُ ع  م  سَ  فربّما ،ذلكَ  مع    .2

نَ  الكثيرَ  وأن   جد ا، سيّئة   ت  أصبحَ  األخيرة   نوات  السّ  في  اس  النّ  م 

 ة  محاربَ  على يعملونَ 

  ،قويّة   البالستيك   ضد   الحربَ  هذه   يجعلُ  ذيالّ  األمرَ  إن  . ه  استعمال  

نَ  ،البالستيكيّة   بالة  الزّ  أكوامُ  هو ّدُ  ها،وغير   والقناني األكياس   م   وتلويث   ،بيعة  الطّ  ر  ظَ ن  مَ  وتشويه   ،رب  الشّ  مياه   بتسميم   وتُهد 

 حق ا؟ ،ضّرة  مُ  البالستيك   نتجاتُ مُ  ل  هَ فَ  ؛ربة  التّ 

 

 وإذا. البالستيكُ  يحتوي ماذا على فَ نعر   أن   ناي  لَ عَ  ،ؤال  السّ  هذا عن   لإلجابة   .3

 مادّة   على يحتوي البالستيكَ  أن   جدونَ تَ سَ  ،المختلفةَ  الموسوعات   تُمع  راجَ 

ض  عَ تَ  وعندَ  جد ا، سامة    المادّةَ  هذه يُطلقُ  فإنّهُ  ،عالية   حرارة   لدرجة   البالستيك   ر 

 إذا مكُ لَ  ثُ دُ ح  يَ  د  قَ  ذيالّ  ر  رَ الضّ  مقدارَ  إذ ا تخيّلوا. والحيوانات   للبشر   جد ا المؤذيةَ 

ن  تُ ب  ر  شَ   في هذه القنّينة   فالماءُ ! حاّر   في مكان   طويلة   لفترة  ت  عَ ُوض   بالستيك   نّينة  ق   م م 

مَ  د  يكوُن قَ  نَ تَسم  ا خطيرة  م أم  كُ لَ  بّبَ سَ يُ  أن   مكن  المُ  ، وم   .راض 

 األمريكيّةُ  حفيّةُ الصّ  ومنهم ،الكثيرينَ  لَت  غَ شَ  للبالستيك   ةُ دَ المتعدّ   األضرارُ  هذه  

 ،البّريّة   البيئة   على البالستيك   تأثيرَ  بيّنت   هاب   ت  قامَ  تجربة   عن   فيه   تحدّثت   ،البالستيك   عن كتاب ا ألّفت   التي فرنكل، سوزان

ن كيَسي ن أحضَرت  إذ  نهما واحد ا ت  طَ بَ ورَ  ،البالستيك   م   ت  بَ اقَ رَ . ت  ي  البَ  جدار   على ّل  الظّ  في واآلخرَ  ،رة  شج غصن   على م 

 ،هُ مكانَ زالَ  ما الجدار   على ذيالّ  الكيسَ  أن   ت  أَ رَ  هانهايت   وفي ،سنوات   ثالث   لمدّة   دارَ والج   رةَ جالشّ  حفيّةُ الصّ 

 كانَ  رة  جالشّ  على ذيالّ  الكيسَ  فإن   ،ل  بالمقاب  . لالستعمال   حُ لُ ص  يَ  وال ممّزق   هُ ولكن  

  . هات  و  ومَ  رة  جالشّ  أوراق   بذبول   تسبّبَ و ،ىاختف قد  

  

 للحفاظ   األمثلَ  الحل   كم: ال! إذ ا فاعلموا أن  جوابُ  أكيد  تي حولَكم؟ بالتّ الّ  البيئة   في إيذاءَ  ترغبونَ  ل  هَ  م:كُ ، نسألُ بعدَ هذا كلّ ه    .4

، الخشبيّةَ  األغراضَ  بدال  منهُ  ، وتستخدمواالبالستيك   استخدام   عن   اإلمكان   تمتنعوا قدرَ  أن   هوَ  والبيئة   ّحة  الصّ  على

ن موادّ   فهي مصنوعة   ،جاجيّةَ أو الزّ  الكرتونيّةَ   .طبيعيّة   م 

 

 

 

ن   الكثيرَ  تأخذُ  ها أصعب، إذ  واستعمالُ  أغلى قليال   هذه األغراضُ  تكونُ  د  قَ  .5 هذا  ، ولكن  نظيف  والتّ  خزين  التّ  كم بينَ وقت   م 

ن أن   ن قماش   مصنوعة  ، أو أكياس ا ورقيّة   هناك أكياس ا كما أن   .البيئة   سيئوا إلىم، وتكُ تَ تخسروا صح   أفضل م   ، تُستخدَمُ م 

 اسألوا متجر   م في أّي  كُ وجود   ، فعندَ في المتاجر  

 ،سنتَي ن حتّى ثالث سنوات   تدومُ  ، فهيَ للبيئة   صديقة   األكياسُ  عنها. هذه  

ا مواد    . طبيعيّة   وهي أيض 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: في فهِم النّّص وأبعاِدهِ   أوالا

 

 أعطي مرادَف الكلمات  اآلتية: .1

 ____________ يعرُف )الفقرة األولى(ال  -

  المضّرة )الفقرة الثّالثة( ___________ -

 لالستخدام: _______________ -

 .يؤيُّد الكاتُب الحرَب ضدَّ البالستيكِ  .2

 .على الفقرة  األولى اكتب  الجملةَ الّتي تُثبُت ذلَك، باالعتماد  

  الجملة: 

 

 تسبّبُهما أكواُم الّزبالِة البالستيكيِّة الّتي تتجّمُع فياذكْر َضَرَرْين ِمن الفقرِة األولى،  .3

 .أماكَن كثيرٍة في العالَمِ 

1.   

2.   

 

 .؟ اشرحْ البالستيكية القناني ستشتريهل بعد قراءتَِك للنّّص،   .4

  

  

 

 .رةٍ على شج وآخرَ  البيتِ  سوزان فرنكل كيساا على جدارِ  حفيّةُ الصّ  ربَطتِ  .5

 ؟جربةِ التّ  ِمن هذهِ ها هدفُ  ماذا كانَ         



 

 

.البالستيكُ  هُ ذي يسبّبُ ما الّ  تفحصَ  أن   .1   للبيئة 

 .سنوات   ثالث   دَ ع  بَ  رة  الّشج مدى نمّو   تفحصَ  أن   .2

 .مع الوقت   على البالستيك   تغيير   ثُ أنّه ال يحدُ  تثبتَ  أن   .3

 .شجار  على األ في الحفاظ   كبيرة   أهّميّة   للجدار   أن   تثبتَ  أن   .4

 

 ؟جربةِ في التّ  تْ رَ تي ذُكِ الّ  رةِ الّشج أوراقُ لماذا ذبلَْت  .6

 .ل ّ في الظّ  موجودة   ن  ألنّها لم تكُ  .1

ن الكيس   ت  ألنّها تسّممَ  .2  .م 

 .مسَ ها الشّ ن  عَ  َجبَ حَ  الكيسَ  ألن   .3

 .تركت ها ثالث سنوات   حفيّةَ ألّن الصّ  .4

 

ا أحمرَ  أنارَ  هذا األمرُ " بعبارة   ما المقصودُ  .7  ؟"حفيّةِ لدى هذه الصّ  ضوءا

 .البالستيك   لتحليل   طريقة   ها تخترعُ لَ عَ جَ  .1

 .ها تعتني أكثر باألشجار  لَ عَ جَ  .2

 .رة  بالّشج هُ ت  لَ عَ على ما فَ  مُ دَ ن  ها تَ لَ عَ جَ  .3

 .البالستيك   ر  طَ لخَ  هُ ب  تَ ن  ها تَ لَ عَ جَ  .4

  



 

 

 

 اكتْب في الجدوِل أسباَب محاربِة الّزبالِة البالستيكيِّة، واضعاا الحلَّ المناسَب. .8

 

 الحل المناسب  أسباب محاربة الّزبالة البالستيكية  

 .أ
   

   .ب
 

   ج.
 

 

 كي نحافَظ على البيئِة ينبغي االبتعاُد من شراِء البالستيكيات، واستخدام بدالا منها:  .9

ن موادّ  طبيعيّة    .1  .األغراض الخشبيّة، الكرتونيّة أو الّزجاجيّة، فهي مصنوعة  م 

 .وعندَ الحاجة  استخدامه بشكل بسيط   .2

 استغالل البيئة وعدم التّفكير  بطريقة  حمايت ها. .3

4.  .  التّنويع بين األغراض  الكرتونيّة  والبالستيكيّة 

 

 في( x) قاِرْن بيَن الكؤوِس الّزجاجيِّة والكؤوِس البالستيكيِّة، من طريِق َوْضعِ إشارةِ   .10

 المكاِن المناسِب.

 كؤوس بالستيكيّة كؤوس زجاجيّة  

 .أ
  2  1 سعرها أرخص

 تحتاُج تنظيف ا وتخزين ا .ب
1  2  

 صديقة  للبيئة   ج.
1  2  

 استعمالُها أسهل د.
1  2  

 

  



 

 

 "تي حولَكم؟الّ  البيئةِ  ترغبون في إيذاءِ  هلْ : "الكاتبُ  يسألُ  ّص  النّ  في نهاية   .11

 ".!ال: مكُ جوابُ  أكيدِ بالتّ " جيبُ يُ  ثمّ 

 

 ؟يسألُ  فلماذا ،الجوابَ  يعرفُ  الكاتبُ  كانَ  إذا

ن المعلومات   للقّراء   يقدّمَ  أن   ألنّه يريدُ  .1  .األضرار   عن   مزيد ا م 

 .هم للبيئة  على إتالف   القّراءَ  يعات بَ  أن   ألنّه يريدُ  .2

 .ه  ح  نصائ   هم بقبول  ويقنعَ  القّراء    فيأن يؤثّرَ  ألنّه يريدُ  .3

ضَ  أن   ألنّه يريدُ  .4 ّ  .األكياسَ  تي تستخدمُ الّ  المتاجر   ضد   القّراءَ  يُحر 

 

 ثانياا: في القواعِد واإلمالء

 أحدّد الفاعل في الجملة اآلتية: .1

 .يوَمْين صديقي العزيزُ  لَ بْ قابَلَني قَ 

__________________________________________________________________ 

 
 الُمعطى. المثال   بحسب   في الجمل  اآلتية   اقصَ النّ  أكمل   .2

 

 

 .   مسموعة     لميذُ أغنية ، فاألغنيةُ التّ                      .أ

 .                    لميذةُ قلَمها، فالقلمُ التّ  َكَسرِت       .ب

 .                    قرأَ الولدُ قّصة ، فالقّصةُ  ___      ج.

 .الُمعطى المثالِ  بالعودِة إلى المناسبةِ  باألفعالِ  الفراغاتِ اِمأل  .3

 

 

ه  أن  ____________ الدّرَس، فقاَل لهم:  .أ  الدّرَس. اقرأواطلَب معلّم مادة اللّغة العربيّة من تالميذ 

ن   بَ لَ طَ  .ب  .                 :هُ لَ  قالَ ، فَ في الوظيفة      هُ يُساعدَ      ن  أَ  ه  ديق  صَ  رامي م 

 

 

 

 :مّما يلي فراغٍ  في كلِّ  حيحةِ الصّ ِه " بصورتِ مميّز" النّعتِ  اكتبِ  .4

 .ة  راسي  الدّ  ة  نَالس   افتتاح   بمناسبة                      حفلة   البارحةُ  أقيَمت   .أ

 .   مزروعة      ُح أرَضه، فاألرضُ الفاّل     َرعزَ     مثال:

ن سعيد أن   طلبَت  الوالدةُ  مثال:  .   ذْ خُ    : هُ لَ  ت  الَ قَ ، فَ قودَ النّ     أخذَ يَ     م 



 

 

ا.رَ ، فامتألَت  قلوبُنا فَ                     يوف  الضّ  نا بعضُ تَ سَ رَ د  زاَر مَ  .ب  ح 

 

 

 ثالثاا: في اإلصغاء  

 

، ففضالُت بعض  الكائنات  الحيّة  تعد  غذاء  لكائنات   النّفايات  أو إعادةَ  استرجاعَ إّن  ها موجود  منذ القديم  في الّطبيعة  تدوير 

، إذ كان يذيُب مواد ا معدنية  لتحويل ها إلى أدوات  جديدة    .حيّة  أخرى، وقد  مارَس اإلنساُن عمليةَ استرجاع  النّفايات  منذ القدم 

، فإن  العديدَ من البلدان  اتّخذَت  إجراءات  السترجاع  النّفايات  والحدّ منذ أن  تفّطنت  المجتمعاُت إلى مش من  كالت  البيئة 

 بخاصة  االستشفائيّة والكيميائيّة منها.، انتشار  النّفايات  الخطيرة  

، إي جاد فرص  عمل  جديدة ، لعملية  تحويل  النّفايات  فوائدُ جّمة ، منها: حماية الثّروات الّطبيعيّة، تقليص حجم  النّفايات 

، وإعادة تدوير  المخلّفات  بما فيها منفعة للبيئة  واالقتصاد  مع ا.  حماية الّطبيعة  واالقتصاد من زوال  المواد  األوليّة 

 

 :استمع إلى النّّص ثالث مرات، وأجب عن األسئلِة اآلتيِة 

1. .  ذّكر  زمالءَك بفوائد  تحويل  النّفايات 

؟ كيف تلتقي البيئة مع .2  االقتصاد 

3. .  عبّر  عن المشهد  محدّث ا زمالءَك عن فوائد  إعادة  التّدوير 

 

 رابعاا: في التّعبير الكتابي

 

 

 

  

 

 

  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 ،، واإلمالء  الخّط   وضوح  إلى أسطر، وانتب ه عشرة عن  ال يقلّ ما  تياكتب عن الموضوع اآل

 .رقيم  التّ  وعالمات  

 انقطاعهُ  ، واستمرَّ الكهربائي   يّارُ التّ  انقطعَ  فجأةا ، ماطرةٍ  في ليلةٍ  كَ مع عائلتِ  كنَت تجلسُ 

 .ساعاتٍ  ثالثَ 

 .ممتعٍ  معاا بشكلٍ  الوقتِ  جانباا وقضاءَ  كيّةِ الذّ  والهواتفِ  األجهزةِ  كَ رْ تَ  كَ َت ِمن عائلتِ بْ لَ طَ 

 كانَ  فَ ي  كَ ِصْف ، ووبال أجهزة   بال كهرباء   في البيت   م الوقتَ تُ ي  ضَ قَ  وكيفَ  ؟متُ ل  عَ ماذا فَ  ،ِصفْ 

 .كَ شعورُ 

 

أحبُّ جلساتنا العائلية _ أشعر بالّسعادة 

حين أتحّدث مع عائلتي _ األجهزة الذكية 

تأخذ وقتنا المهّم وتبعد العائلة من بعضها 

 بعًضا _ يجب أن نبتعد قلياًل من هاتفنا



 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________ 

 

 :سلم تقييم للموضوع المؤلّف 

 

 التّقدير المعايير الّرقم

  5 4 3 2 1 المستخدمةنوعية األفكار  1

 5 4 3 2 1 تنظيم الجمل وتسلسلها 2

 5 4 3 2 1 صلة األفكار بالموضوع 3

 5 4 3 2 1 أسلوب الكتابة 4

 5 4 3 2 1 التّوظيف القواعدي 5

 5 4 3 2 1 عالمات التّرقيم 6

 5 4 3 2 1 التّوظيف اإلمالئي 7

 5 4 3 2 1 التّرتيب والوضوح 8

 

 


