القارة القطبية ،السؤال 1
 .1أين تجد القارة القطبية على الكرة األرضية؟
الغرض :إخباري
العملية  :تفسير ودمج األفكار والمعلومات

 – 1إجابة مقبولة

تبين ھذه اإلجابات بوضوح الموقع المذكور للقارة القطبية.
دليل:
تذكر اإلجابة أن القارة القطبية تق ع ف ي أس فل الك رة األرض ية ،أو تص فھا بأنھ ا تق ع ف ي
الجزء الجنوبي من كوكب األرض.
 – 0إجابة غير مقبولة

ال تبين اإلجابات بوضوح الموقع المذكور للقارة القطبية..
دليل:
ال تذكر اإلجابة أن القارة القطبية تقع ف ي أس فل الك رة األرض ية ،أو ال تص فھا بأنھ ا تق ع
في الجزء الجنوبي من كوكب األرض.
شفرة عدم اإلجابة
8
لم يتم إجراؤھا .خطأ في طباعة السؤال أو صفحة مفق ودة أو س بب

آخر خارج عن سيطرة الطالب.
9

فارغ

القارة القطبية ،السؤال 3
 .2ما أكثر المناطق برودة في القارة القطبية؟
الغرض :إخباري
العملية :تفسير ودمج األفكار والمعلومات

 – 1إجابة مقبولة

تبين اإلجابات بوضوح الموقع األكثر برودة في القارة القطبية.
دليل:
ت ذكر اإلجاب ة أن القط ب الجن وبي ھ و أكث ر المن اطق ب رودة") .الج زء األوس ط" مقب ول
كذلك(.
 – 1إجابة غير مقبولة

ال تبين اإلجابات بوضوح الموقع األكثر برودة في القارة القطبية.
دليل:
ال تذكر اإلجابة أن القطب الجنوبي ھو أكثر المناطق برودة.
شفرة عدم اإلجابة
8
لم يتم إجراؤھا .خطأ في طباعة السؤال أو صفحة مفق ودة أو س بب

آخر خارج عن سيطرة الطالب.
9

فارغ

القارة القطبية ،السؤال 4
ضح لماذا ال يريد الناس الذھاب
 .4فكر فيما ورد في المقال عن القارة القطبية .ھات سببين لتو ّ
ھناك بين أبريل وسبتمبر؟
الغرض :إخباري
العملية :تفسير ودمج األفكار والمعلومات

 – 2فھم كامل

تبين اإلجاب ات فھم ا ك امال بتفس يرھا للمعلوم ات ح ول أح وال الق ارة القطبي ة ف ي فص ل
الشتاء.
دليل:
تصف اإلجابة حالتي الشتاء التي وردت في المقال:
 (1البرد القارس ،و
 (2الظ الم ال دائم) .مالحظ ة :م ن الخط إ أن يجي ب الطال ب :إن ه الش تاء فق ط ،ب ل م ن
الضروري أن تتضمن اإلجابة :البرد القارس و ظالم الشتاء الدامس(.
أمثلة:
 -ال وجود لضوء الشمس .إنھا أبرد فترة في السنة.

 تغرق القارة القطبية في ظالم دائم ي دوم س تة أش ھر .ل و ق ذفت ف ي الھ واء محت وىكأس من الماء المغلي فإنه يتجمد قبل أن يلمس الثلج.
 – 1فھم جزئي

تبين اإلجابات فھما جزئيا بتفسيرھا معلومات حول حالة واحدة في الق ارة القطبي ة خ الل
الشتاء.
دليل:
تصف اإلجابة حالة واحدة للشتاء ذكرت في المقال:
 (1البرد القارس ،أو
 (2الظ الم ال دائم) .مالحظ ة :م ن الخط إ أن يجي ب الطال ب :إن ه الش تاء فق ط ،ب ل م ن
الضروري أن تتضمن اإلجابة :البرد القارس أو الظالم الدامس للشتاء(.
أمثلة:
 -ھي باردة جدا في ھذا الوقت من السنة.

 -في الشتاء ،ستكون مظلمة طول الوقت.

ضح لماذا ال يريد الناس الذھاب
 .4فكر فيما ورد في المقال عن القارة القطبية .ھات سببين لتو ّ
ھناك بين أبريل وسبتمبر؟ )تابع(
 – 0عدم فھم

ال تبين اإلجابات فھما ألحوال القارة القطبية في فصل الشتاء.
دليل:
ال تصف اإلجابة أيا من حالتي الشتاء التي وردت في المقال:
 (1البرد القارس ،و
 (2الظالم الدائم.
قد تتضمن اإلجابة معلومات أخرى من المقال أو أسبابا ال عالقة لھا به تش رح ع دم
رغبة الناس في زيارة القارة القطبية .
أمثلة:
 -ألنھا جافة جدا .ألنھا شديدة الرياح كذلك

 غالبا ما يودون الذھاب لمكان آخر. -ألنه فصل الشتاء.

شفرة عدم اإلجابة
8
ل م ي تم إجراؤھ ا .خط أ ف ي طباع ة الس ؤال أو ص فحة مفق ودة أو

سبب آخر خارج عن سيطرة الطالب.
9

فارغ

القارة القطبية ،السؤال 7
 .7ھات ثالث طرق تحافظ بھا البطاريق على دفئھا في القارة القطبية؟
الغرض :إخباري
العملية :القيام باستنتاجات مباشرة.

 – 3فھم واسع

تبين اإلجابات فھما واس عا بتحدي د معظ م األفك ار ف ي المق ال تمك ن م ن اس تنتاج ق درة
البطاريق على البقاء دافئة.
دليل:
تصف اإلجابة ث الث ط رق عل ى األق ل ،ت م ذكرھ ا أدن اه  ،تمك ن البط اريق م ن البق اء
دافئة.
 - 2فھم مرض

تبين اإلجابات فھما مرضيا بتحديد بعض األفكار في المق ال تمك ن م ن اس تنتاج ق درة
البطاريق على البقاء دافئة.
دليل:
تصف اإلجابة طريقتين تم ذكرھا أدناه تمكن البطاريق من البقاء دافئة.
 – 1حد أدنى من الفھم

تبين اإلجابات فھما محدودا لفكرة واحدة في المقال تمكن من استنتاج ق درة البط اريق
على البقاء دافئة.
دليل:
تصف اإلجابة واحدة فقط من الطرق المذكورة أدناه ،تمكن البطاريق من البقاء دافئة.
 – 0فھم غير مرض

تبيّن اإلجابات فھما غير مرض ّي لما ورد في المقال من أفك ار تتعل ق بق درة البط اريق
على البقاء دافئة.
دليل:
ال تصف اإلجابة أيا من الطرق المذكورة أدناه والتي تمكن البطاريق من البق اء دافئ ة.
ق د تتض من معلوم ات أخ رى م ن المق ال أو معلوم ات ال تتعل ق ب ه لتش رح كيفي ة بق اء
البطاريق دافئة.
أمثلة:
 -تحافظ على دفئھا بكثرة السباحة.

 -تطير جنوبا في الشتاء.

 .7ھات ثالث طرق تحافظ بھا البطاريق على دفئھا في القارة القطبية
أفكار من المقال تشرح كيف تحافظ البطاريق على دفئھا

 لديھا ريش كثير متشابك. لديھا ريش صوفي. -لديھا ريش )تحتسب ھذه اإلجابة فكرة قائمة الذات حتى ولو ھي لم تتضمن

الفكرتين السابقتين عن الريش(.
 -لديھا طبقة سميكة من الدھن.

 -تحتشد مع بعضھا في مجموعات.

شفرة عدم اإلجابة

8
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ل م ي تم إجراؤھ ا .خط أ ف ي طباع ة الس ؤال أو ص فحة مفق ودة أو
سبب آخر خارج عن سيطرة الطالب.
فارغ

القارة القطبية ،السؤال 8
 .8ما الشيئان اللذان تعلمتھما من رسالة سارة عن الطعام في القارة القطبية ؟
الغرض :إخباري
العملية :استرجاع األفكار والمعلومات المذكورة بوضوح والتركيز عليھا.

 – 2فھم كامل

تب ين اإلجاب ات فھم ا ك امال بتمييزھ ا فك رتين م ذكورتين بوض وح تتعلق ان بالطع ام ف ي
القارة القطبية.
دليل:
تبين اإلجابة فكرتين على األقل من األفكار المذكورة أدناه بوضوح.
 – 1فھم جزئي

تب ين اإلجاب ات فھم ا جزئي ا بتمييزھ ا فك رة واح دة م ذكورة بوض وح تتعل ق بالطع ام ف ي
القارة القطبية.
دليل:
اإلجابة تبين فكرة واحدة فقط من األفكار المذكورة أدناه.
 – 0عدم فھم

ال تبين اإلجابات فھما للمعلومات حول الطعام المذكور في الرسالة.
دليل:
ال تب ين اإلجاب ة أي ا م ن األفك ار الم ذكورة أدن اه .ق د تب ين أفك ارا أخ رى ف ي المق ال أو
الرسالة أو قد تصف جوانب مبھمة من الطعام أو ھي ال تتصل بالمقال أو غير دقيقة.
أمثلة:

 لھم طعام في القارة القطبية. ليس لھم ھناك أ ّي طعام ساخن.

 .8ما الشيئان اللذان تعلمتھما من رسالة سارة عن الطعام في القارة القطبية؟ )تابع(
أفكار من رسالة سارة عن الطعام في القارة القطبية

مالحظة للمصححين :قد يقدم الطالب صيغا جديدة معقولة لھذه األفكار.
 ال توجد متاجر . ھناك الكثير من الطعام المجفف والمعلب والمجمد) .واحد أو أكثر من ھذهاألوصاف مقبول كفكرة( /ال يوجد شيء طازج.
 ال تحتاج لوضع الطعام في ال ُمج ﱢمد /.يمكن ترك الطعام في الخارج. يطبخون على مواقد غاز. يستغرق الطبخ وقتا أطول. يأكلون معكرونة بصلصة الطماطم والخضروات المعلبة. الفراولة لھا طعم الورق المق ّوى. ليس لھم تفاح وبرتقال. سارة ال يعجبھا الطعام في القارة القطبية / .ھو ليس لذيذاشفرة عدم اإلجابة

8
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ل م ي تم إجراؤھ ا .خط أ ف ي طباع ة الس ؤال أو ص فحة مفق ودة أو
سبب آخر خارج عن سيطرة الطالب.
فارغ

القارة القطبية ،السؤال 9
 .9فكر فيما إذا كنت ترغب في زيارة القارة القطبية .استخدم ما قرأته في تقديم القارة
القطبية ورسالة من القارة القطبية لتوضح سبب رغبتك أو عدم رغبتك في زيارتھا.
الغرض :إخباري
العملية :التفسير ودمج األفكار والمعلومات

 – 2فھم كامل

تظھ ر اإلجاب ات فھم ا ك امال ب دمجھا معلوم ات م ن نص ين مختلف ين لت دعم بالكام ل رأي ا
شخصيا حول محتوى النص.
دليل:
توض ح اإلجاب ة أو تتض من رأي ا شخص يا ح ول زي ارة الق ارة القطبي ة وتق دم معلوم ات
محددة من كال النصين – تقديم القارة القطبية و رسالة من القارة القطبية – لتدعم ال رأي.
انظر الجدول أدناه لتحديد األفكار المناسبة لكل نص.
أمثلة:
 -ال ،ألنھا المكان األبرد على سطح األرض وليس ھناك طعام طازج لألكل.

 -نعم ،ھناك الكثير من البطاريق يمكن مشاھدتھا والكثير من المستكشفين كانوا ھناك.

 – 1فھم جزئي

تبين اإلجابات فھما جزئيا بدعمھا رأيا شخصيا حول محت وى ال نص بمعلوم ات م ن أح د
النصين.
دليل:
تذكر اإلجابة أو توحي ضمنا برأي شخص ّي حول زيارة الق ارة القطبي ة وتق دم معلوم ات
مح ددة م ن ن ص واح د  – -تق ديم الق ارة القطبي ة أو رس الة م ن الق ارة القطبي ة – لت دعم
الرأي.
أمثلة:
 نعم ،ألن الكثير من المستكشفين كانوا ھناك. ال ،ألنھا باردة جدا) .باردة تعتبر دليال من نص واحد (. -نعم ،لھم بطاريق.

 .9فكر في ما إذا كنت ترغب في زيارة القارة القطبية .استخدم ما قرأته في تقديم القارة
القطبية ورسالة من القارة القطبية لتوضح سبب رغبتك أو عدم رغبتك في زيارتھا) .تابع(
 - 0عدم فھم

ال تعكس ھذه اإلجابات فھما للنص.
دليل:
قد تقدم اإلجابة أو ال تقدم رأيا شخصيا حول زيارة القارة القطبية .ال توجد معلومات
محددة من أي النصين )تقديم القارة القطبية أو رسالة من القارة القطبية( لدعم رأي.
أمثلة:
 -نعم ،سأفعل.

 -لماذا يرغب أي شخص في الذھاب للقارة القطبية؟

أو ،يتضمن دعم الرأي الشخصي معلومات غير دقيقة فقط أو معلومات ال تمت بصلة
ألي من النصين.
أمثلة:
 نعم ،لديھم طعام طازج. ال ،أفضل الذھاب للشاطئ.شفرة عدم اإلجابة
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ل م ي تم إجراؤھ ا .خط أ ف ي طباع ة الس ؤال أو ص فحة مفق ودة أو
سبب آخر خارج عن سيطرة الطالب.
فارغ

مواضيع /أفكار من النصين يمكن استخدامھا لدعم رأي معين
مالحظة للمصححين :قد يق دم الط الب ص ياغة جدي دة معقول ة لھ ذه األفك ار .فك رة أن
الق ارة القطبي ة ب اردة تعتب ر معلوم ة م ن أح د النص ين ،ب رغم أن المق الين يتض منان
معلومات تظھر أن القارة القطبية باردة.
تقديم القارة القطبية

 أقصى برودة ظالم دائم البطاريق تعيش ھناك بعض الناس يعيشون ھناك -علماء يقيمون ھناك

رسالة من القارة القطبية

 الطعام )طازج ،معلب/مجفف ،طبخ،شراء(
 بارد -مستكشفون مشھورون ذھبوا ھناك

القارة القطبية ،السؤال 11
 .11في ھذا المقال ،ھناك طريقتان للت ّعرف على القارة القطبية.
 تقديم القارة القطبية.
 رسالة من القارة القطبية.
في أي جزء كانت المعلومات مفيدة أكثر ؟ ولماذا؟
الغرض :إخباري
العملية :فحص المحتوى واللغة وعناصر النص وتقييمھا .

 – 1إجابة مقبولة

تدل اإلجابات ــ على األقل في أحد النصين ــ على فھم نوع المعلومات المقدمة.
دليل:
تق دم اإلجاب ة رأي ا ح ول أي النص ين أكث ر فائ دة .إض افة إل ى ذل ك ،تتض من اإلجاب ة
شرحا يصف بدقة بع ض عناص ر المحت وى :اللغ ة أو الش كل أو النغم ة ألح د النص ين
على األقل.
أمثلة:
 -نص تقديم القارة القطبية أكثر إفادة ألنه يخبر عن حقائق أكثر.

 الرسالة أكثر تشويقا ألنھا تجعلني أشعر كأنھا تتحدث إلى. رسالة سارة ألنھا تجعلك تفھم حقيقة الشعور أن تكون موجودا ھناك.ال يخبرك نص تقديم القارة القطبية بحقيقة الشعور ھناك أو ماذا يمكن أن تأكل.

 – 0إجابة غير مقبولة

تبين اإلجابات عدم فھم نوع المعلومات المقدمة في كال النصين.
دليل:
قد تقدم اإلجابة أو ال تقدم رأيا حول أي النصين أكثر فائ دة ،وھ ي ال تتض من ش رحا
يصف بدقة بعض عناصر المحتوى :اللغ ة أو الش كل أو النغم ة ألي م ن النص ين .ق د
تتضمن بيانا فقط عاما أو مبھما أو غير دقيق حول أحد النصين أو كليھما.
أمثلة:

 النص األول أكثر فائدة ألنه أطول. -أعتقد أن الرسالة أكثر فائدة من النص اآلخر.

شفرة عدم اإلجابة
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ل م ي تم إجراؤھ ا .خط أ ف ي طباع ة الس ؤال أو ص فحة مفق ودة أو
سبب آخر خارج عن سيطرة الطالب.
فارغ

