
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/6                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/6arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                 

   

                  https://almanahj.com/bh/6arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade6                   
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        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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MARK SCHEME  التصحيحنموذج  

KINGDOM OF BAHRAIN مملكة البحرين 

EDUCATION & TRAINING QUALITY AUTHORITY والتدريب هيئة جودة التعليم 
Directorate of National Examinations االمتحانات الوطنية إدارة 

Grade 6 National Examinations االمتحانات الوطنية للصف السادس 
ARABIC 2019 9102 اللغة العربية   امتحان 
Paper 2 Reading  القراءة 9الورقة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

كأداة لتعريف المعلمين والطلبة بمتطلبات االمتحانات الوطنية؛ وهو يوضح أسس توزيع الدرجات؛ لكنه ال يحتوي  التصحيحيتم نشر نموذج 
مصححين ُقبيل عملية التصحيح. كما يتم توجيه المصححين إلى إعطاء درجات بشكل ُمنصف على تفاصيل المناقشات التي تمت بين ال

 بهيئة جودة لإلجابات البديلة التي ُتظهر إلماًما بالمهارات المطلوبة رغم عدم ورودها في النموذج. وبناًء على ذلك فإن إدارة االمتحانات الوطنية
 .التصحيحاسالت حول نماذج لن تدخل في مناقشات أو مر  التعليم والتدريب

 
 مقروًنا بورقة األسئلة وتقرير رئيس التصحيح. التصحيحيجب االطالع على نموذج 
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 الجزء األول: النص الشعري نموذج تصحيح

 

 الدرجة توزيع الدرجة اإلجابة السؤال
 السعادة  0

 لقاء األصحاب
 درجتان:

  لكل مطلب صحيحدرجة 
91 

9 
 لدراسةالطفولة/ الصبا/ الصغر/ ا

 درجتان:
  صحيح مطلبدرجة لكل 

 درجة شقي 3
 دقة االختيار/ الحذر في االختيار الصفة األولى: 4

 اإلقرار بالفضل/ التعاون واإليثار الصفة الثانية:
 درجتان:

  لكل مطلب صحيحدرجة 
 البيت الثاني من األصدقاء: كثاراإل  5

 البيت العاشر الشوق إلى األصحاب:
 درجتان:

  كل مطلب صحيحلدرجة 
 درجة الصديق وقت الضيق ... معقول، مثل:درس  يقبل أي 6
، مللللن خللللالل يقبللللل أي رأي شللللريطة التعليللللل، وتتفللللاوت الدرجللللة تبًعللللا لمسللللتو  اإلقنللللاع 7

 مستويات ثالثة:
 .تعليل واٍف بحجة مناسبة وأمثلة المستوى األول:
 توسع في التفسير.التعليل مقبول بحجة تنقصها الدقة، أو  المستوى الثاني:
 تعليل بسيط بحجة غير واضحة، أو تعليقات عامة. المستوى الثالث:

 3  :للمستو  األولدرجات 
  :للمستو  الثانيدرجتان 

  :للمستو  الثالثدرجة 

 يقبل أي اختيار شريطة التعليل، وتتفاوت الدرجة تبًعا لمستو  اإلقناع. 8
 .جمالي أو أسلوبيتعليل مقنع بناًء على دليل  المستوى األول:
 . تعليل بسيط بناًء على شرح المعنى أو ذكر أمر مشترك بين البيتين المستوى الثاني:

  :للمستو  األولدرجتان 
 للمستو  الثاني: درجة واحدة 
 

 درجة عظام 2
 حرف الجر 01

 مضاف إليه 
 درجتان

 لن 00
 أنا

 درجتان
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لقصصياالجزء الثاني: النص نموذج تصحيح   

 

 الدرجة توزيع الدرجة اإلجابة ؤالالس
 درجتان: األشخاص: األم/ األب/ المعلمة 0

  لكل مطلبدرجة 
91 

 درجتان: اليد: اليمنى / اليوم: الخامس 9
  مطلبدرجة لكل 

 درجة ...( رخيصة/ زهيدة ) ثمينة في المعنىكلمة كل كلمة تضاد تقبل  3
 ، الرهبةالشعور األول: الخوف، القلق 4

 الثاني: االرتياح، االطمئنان، السعادة الشعور
 درجتان:

  صحيح شعوردرجة لكل 
 العبارات المقبولة:  5

 ِلَقَلمي َوَدْفَتري ... الحقيبة / أرخيت يدي من يده مسرًعا. أَتَلهَّفُ  شدة الشوق:
/  مدرستي ُيدخلني/ ُيَرتُِّب أْطراف َشْعري /أَخَذ ُيساِعُدني َعلى َحْمِل َحقيَبتي: رعاية األبناء

 يوصلني لمعلمتي.

 درجتان:
  ةصحيح عبارةدرجة لكل 

 درجة معقول يتعلق بأهمية الوقت وقيمته في حياة الفرد.درس  يقبل أي 6
، ملللن خلللالل مسلللتويات اوت الدرجلللة تبًعلللا لمسلللتو  اإلقنلللاعيقبلللل أي رأي شلللريطة التعليلللل، وتتفللل 7

 ثالثة:
 .تعليل واٍف بحجة مناسبة وأمثلة المستوى األول:
 تعليل مقبول بحجة تنقصها الدقة، أو توسع في التفسير. المستوى الثاني:
 تعليل بسيط بحجة غير واضحة، أو تعليقات عامة.       المستوى الثالث:

 3  :لمستو  األوللدرجات 
  :للمستو  الثانيدرجتان 

  :لمستو  الثالثلدرجة 

 .اوت الدرجة تبًعا لمستو  اإلقناعالتعليل، وتتفيقبل أي اختيار شريطة  8
 .تعليل مقنع بناًء على دليل جمالي أو أسلوبي المستوى األول:

العبلللارة األوللللى؛ لوجلللود تفصللليل ألفعلللال الملللتكلم لحظلللة الفلللرح/ العبلللارة الثانيلللة؛ لإليجلللاز مثلللال: 
 باختيار فعل واحد دال على قوة رد الفعل.

 .بناًء على شرح المعنىتعليل بسيط  المستوى الثاني:
 األولى/ الثانية؛ مع وجود إشارة إلى معنى الفرح.مثال: 

  :لمستو  األوللدرجتان 
 للمستو  الثاني: درجة 
 

 درجة دموع، أقران، التجارب )ال تقبل كثيرين، عشرين( 2
 للموقع درجة  .الضمة الظاهرة اوعالمة رفعه صفة مرفوعة 01

 ملللا  للحركلللة اإلعرابيلللة درجةةةة
 يخطئ في الحكم لم

 درجتان  كانت ب:                        لمأ:  00
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لحجاجيا: النص الجزء الثالث نموذج تصحيح  

 

 الدرجة توزيع الدرجة اإلجابة السؤال
 بين أفراد المجتمع التواصل 0

 زيارة المريضرعاية ذوي الحاجة/ 
 درجتان:

  لكل مطلب صحيحدرجة 
91 

 درجتان: لهُ  المريضِ  دعاءُ / شعوُر بالطمأنينةِ / الالحسنة الموعظةُ ألثر/ جزيل الثواب وعظيم ا 9

  لكل مطلب صحيحدرجة 
 درجة ...تقبل كل جملة تؤدي فيها كلمة )تجِلُب( معنى ُتحِضر أو تسبِّب  3
 / اآلثار اإليجابية لزيارة المريض.استفادة المريض من زيارة الناس له الفقرة الثالثة: 4

 .اآلثار السلبية لعزلة المريض رابعة:الفقرة ال
 درجتان:

  لكل مطلب صحيحدرجة 
 درجتان: الهدية، األخبار اإليجابية، ذكر أمثلة لمرضى تماثلوا للشفاء ...   5

  لكل مطلب صحيحدرجة 
 درجة .تأكيد معنى البطء 6
خللللالل ، مللللن يقبللللل أي رأي شللللريطة التعليللللل، وتتفللللاوت الدرجللللة تبًعللللا لمسللللتو  اإلقنللللاع 7

 مستويات ثالثة:
 .تعليل واٍف بحجة مناسبة وأمثلة المستوى األول:
 توسع في التفسير.التعليل مقبول بحجة تنقصها الدقة، أو  المستوى الثاني:
 تعليل بسيط بحجة غير واضحة، أو تعليقات عامة.       المستوى الثالث:

 3  :للمستو  األولدرجات 
  :للمستو  الثانيدرجتان 

  :ستو  الثالثللمدرجة 

 يقبل أي اختيار شريطة التعليل، وتتفاوت الدرجة تبًعا لمستو  اإلقناع. 8
ه تسللليتُ ه/ الللدعاء للل/ إقللالل السللؤال /اإلطالللةِ  عللدمُ / الوقللِت المناسللبِ  اختيللارُ  االختيةةار:

/ عللدم اصللطحاب  ذكللر األخبللاِر السلليِّئةِ عللدم  /البعللُد عللن كلللِّ مللا يزعُجللهُ  /بكللالٍم طيِّللب
 األطفال.

 مضموني.أو فكري تعليل مقنع بناًء على دليل  المستوى األول:
  .تعليل بسيط بناًء على شرح المعنى المستوى الثاني:

  :للمستو  األولدرجتان 
 للمستو  الثاني: درجة 
 

 درجة المعالجان/ الجديدان ... 2
 المريُض() درجة:  .المريُض صبور   01

 :درجة )  )صبور 
 المسلمون(رجة: )د  .المسلمون يدعون 00

 ( :درجة)يدعون 
 


