نموذج إجابة الكتابة  /اللّغة العربيّة

صة)  02درجة
األول ( الق ّ
الموضوع ّ
النّاتج

 5درجات

 4درجات

يكتب الكلمات
ٍّ
واضح مراعيًا
خبط
ٍّ
عالمات الرتقيم

مقلدا
يكتب خبط واضح ً
بعض أنواع اخلطوط:
الرقعة ).
( النّسخ أو ّ
يراعي القواعد اإلمالئية
اليت درسها ساب ًقا.
 يوظف معظم عالماتالرتقيم.
-يوظف معظم القواعد

 يكتب خبط واضحيراعي معظم القواعداإلمالئية اليت درسها
ساب ًقا.
 يوظف معظم عالماتالرتقيم.
يوظف معظم القواعدالنحويّة.

واإلمالء والنحو.

ٍّ
يكتب ٍّ
سليمة
بلغة

النحويّة.

 يكتب بلغة عربيّةمتجنـبًا العامـيةَ،
فصيحة.
مراعيًا التفقري( حيث  -يضع الكلمات
األجنبيّة واملصطلحات
ال تكون كتابة
واأللفاظ العاميّة بني
القصة كتلة واحدة).
قوسني.
الربط.
 يوظّف أدوات ّ-يراعي التّفقري.

يراعي توظيف

عناصر القصة
القصرية

يوظّف:األحداث،
الزمان،
ّ
الشخصيّاتّ ،
املكان،احلبكة ،الوصف
السرد واحلوار ،إضافة إىل
و ّ
توفّر عنصر املفارقة.

يراعي توظيف تقنييت يوظّف تقنيّيت االسرتجاع
واالستشراف توظي ًفا
االسرتجاع
اضحا مؤثـًّرا يف أحداث
و
ً
واالستشراف.
مشوقًا القارئ.
ة،
القص
ّ
ّ
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 يكتب بلغة عربيّةفصيحة.
 يضع الكلماتاألجنبيّة واملصطلحات
واأللفاظ العاميّة بني
قوسني.
الربط
 -يوظّف أدوات ّ

 3درجات
 يكتب خبط واضح. يراعي معظم القواعداإلمالئية اليت درسها
ساب ًقا.
 يوظف بعض عالماتالرتقيم.
-يوظف بعض القواعد

درجتان

درجة

 يكتب خبط مقروء. يراعي القواعداإلمالئية الشائعة.
 يوظف بعض عالماتالرتقيم.

ط.
 عدم وضوح اخل ّ كثرة األخطاءاإلمالئيّة.
 عدم توظيفعالمات الرتقيم.

النحويّة.
 يكتب بلغة عربيّة فصيحةتتخلّلها بعض املفردات
العاميّة .
الربط
 يوظّف أدوات ّالشائعة .
ّ
 -يراعي التّفقري.

 يكتب بلغة عربيّةالعامية .
تشوهبا ّ
الربط
 يوظّف أدوات ّالشائعة .
ّ
 يكتب من فقرتني أوفقرة واحدة.

العامـيّة،
 يكتب ابلّلغة ّويستخدم الكلمات
كثريا ،واليلتزم
األجنبيّة ً
التّفقري.

الشائعة.
ّ
-يراعي التّفقري.

يوظّف:األحداث،
الزمان،
ّ
الشخصيّاتّ ،
السرد
املكان،احلبكةّ ،
واحلوار ،إضافة إىل توفّر
عنصر املفارقة.

يوظّف:األحداث،
السرد
ّ
الشخصيّات،املكانّ ،
واحلوار.

القصة أحداث غري
يف ّ
مرتابطةّ ،شخصيّات ،سرد
وحوار.

يف الكتابة مالمح
أحداث مف ّككة،
ّشخصيّات ،سرد.

يوظّف تقنيّيت االسرتجاع
واالستشراف توظي ًفا
متداخال جتعل أحداث
ً
القصة متداخلة.
ّ

القصة اسرتجاع واستشراف
يف ّ
غري موظّفني.

القصة اسرتجاع أو
يف ّ
استشراف غري موظّفني.

القصة تلميح غري
يف ّ
واضح إىل اسرتجاع أو
استشراف ،اليعطي قيمة
لتطور األحداث.
ّ
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سيرة الغيريّة)  02درجة
الموضوع الثّاني ( ال ّ
النّاتج

 5درجات

يكتب الكلمات
ٍّ
واضح مراعيًا
خبط
ٍّ
عالمات الرتقيم

مقلدا
يكتب خبط واضح ً
بعض أنواع اخلطوط:
الرقعة ).
( النّسخ أو ّ
يراعي القواعد اإلمالئية
اليت درسها ساب ًقا.
 يوظف معظم عالماتالرتقيم.
يوظف معظم القواعدالنحويّة.

واإلمالء والنحو.

ٍّ
يكتب ٍّ
سليمة
بلغة

 4درجات
 يكتب خبط واضحيراعي معظم القواعداإلمالئية اليت درسها ساب ًقا.
 يوظف معظم عالماتالرتقيم.
يوظف معظم القواعدالنحويّة.

 يكتب بلغة عربيّةمتجنـبًا العامـيةَ،
فصيحة.
مراعيًا التفقري( حيث  -يضع الكلمات
األجنبيّة واملصطلحات
ال تكون كتابة
واأللفاظ العاميّة بني
القصة كتلة واحدة).
قوسني.
الربط.
 يوظّف أدوات ّ-يراعي التّفقري.

 يكتب بلغة عربيّةفصيحة.
 يضع الكلمات األجنبيّةواملصطلحات واأللفاظ
العاميّة بني قوسني.
الربط
 يوظّف أدوات ّالشائعة.
ّ
-يراعي التّفقري.

يصف املشاهد
الرئيسة.
ّ
يصف األحداث
ذات األمهّيّة.
يصف احلركات
املؤثّرة يف األحداث.

يصف املشاهد
الرئيسة.
ّ
يصف األحداث ذات
األمهّيّة.

يصف املشاهد

واألحداث

واحلركات

-

يتوخى الدقة

واملوضوعية وااللتزام
ابحلديث عن

الشخصية املطلوبة
( حيصل الطالب على

درجة واحدة فقط يف هذا
الناتج إذا كتب عن

شخصية أخرى ،وحقق

يتوخى كتابة التّفصيالت
 ّال ّدقيقة الّيت ختدم اهلدف.
الشخصيّة
يربز جوانب ّإبجيابيّاهتا وسلبيّاهتا.
اليتدخل ابلتّعاطف مع
 ّالشخصيّة.
ّ
-يلتزم ابلكتابة عن

-

الشخصيّة
يربز جوانب ّإبجيابيّاهتا وسلبيّاهتا.
اليتدخل ابلتّعاطف مع
 ّالشخصيّة.
ّ
يلتزم ابلكتابة عنالشخصيّة املطلوبة.
ّ

الشخصيّة املطلوبة.
ّ

بقية النواتج)
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 3درجات

درجة

درجتان

 يكتب خبط واضح. يراعي معظم القواعداإلمالئية اليت درسها
ساب ًقا.
 يوظف بعض عالماتالرتقيم.
يوظف بعض القواعدالنحويّة.

 يكتب خبط مقروء. يراعي القواعد اإلمالئيةالشائعة.
 يوظف بعض عالماتالرتقيم.

 عدم وضوحط.
اخل ّ
 كثرة األخطاءاإلمالئيّة.
 عدم توظيفعالمات الرتقيم.

 يكتب بلغة عربيّة فصيحةتتخلّلها بعض املفردات
العاميّة .
الربط
 يوظّف أدوات ّالشائعة .
ّ
 -يراعي التّفقري.

 يكتب بلغة عربيّة تشوهباالعامية .
ّ
الربط
ات
و
أد
ف
 يوظّّ
الشائعة .
ّ
 يكتب من فقرتني أو فقرةواحدة.

 يكتب ابلّلغةالعامـيّة ،ويستخدم
ّ
الكلمات األجنبيّة
كثريا ،واليلتزم
ً
التّفقري.

الرئيسة.
يصف املشاهد ّ
يصف بعض األحداث.

احدا.
يصف مشهدا و ً
يصف بعض األحداث.

-

الشخصيّة
يربز جوانب ّاإلجيابيّة.
اليتدخل ابلتّعاطف مع
 ّالشخصيّة.
ّ
الشخصيّة
يلتزم ابلكتابة عن ّاملطلوبة.

-

الشخصيّة
يربز جوانب ّاإلجيابيّة.
الشخصيّة
يلتزم ابلكتابة عن ّاملطلوبة.

-

يكتب عن
حدث واحد.

يلتزم ابلكتابة عنالشخصيّة املطلوبة.
ّ

