
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*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 
April 2018 8201 بريلأ   امتحان 
ARABIC اللغة العربية 
Paper 3 Listening  االستماع 3الورقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 ودةبهيئة جطنية ات الو لإلجابات البديلة التي ُتظهر إلماًما بالمهارات المطلوبة رغم عدم ورودها في النموذج. وبناًء على ذلك فإن إدارة االمتحان
 .التصحيحمناقشات أو مراسالت حول نماذج لن تدخل في  التعليم والتدريب

 
 مقروًنا بورقة األسئلة وتقرير رئيس التصحيح. التصحيحيجب االطالع على نموذج 
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[1]الجزء   

 الكلية الدرجة اإلجابة السؤال

1 

 أفكار صحيحة. 3: في حال اختيار درجتان - ب

 : في حال اختيار فكرتين صحيحتين.درجة -

 غير صحيحة : في حال اختيار أفكارصفر -

 في حال اختيار فكرة واحدة صحيحة       

 أفكار. 3في حال اختيار أكثر من        

2 

18 
 ه 

 ز
 

2 

 توزيع الدرجة: 2
 جمل  4درجات:  3
 أو ترك جملتين( و)جملتان  جملتان    درجة: 2

 وترك جملة واحدة جمل  3           
 جملة     درجة: 1

3 
3 
4 
1 
 

 4 دروس/ عبر/ حياة األجداد/ تجربتهم 3
 2 التعجب -الفخر  4

5 
 درجة لطبٍع مما يأتي: :الطباع

 .النظام/أدب االستماع/صالة الجماعة/ زيارة األرحام/ النظافةالحضور المبكر للمسجد/
 درجة للتعليل المقنع  التعليل:

2 

6 

 ثالنا العربية ونشر ثقافتها فيما بيننا.الرجوع إلى أم الدعوة )درجة(:
 ع.يقبل أي رأي شريطة التعليل، وتتفاوت الدرجة تبًعا لمستوى اإلقناالرأي والتعليل: 

 تعليل واٍف بحجة مناسبة وأمثلة صحيحة. درجتان:
: ألن األمثاال تفيااد فاي اسااتخالو الادروس والعباار مثاال للتعليال عنااد الموافقاة علااى الارأي

 لقيم والعادات والتقاليد.وتربينا على ا
 تعليل بسيط بحجة غير واضحة، أو تعليقات عامة.      درجة:

 فيدة.ملكي نعرف األمثال العربية/ ألن األمثال  :مثال للتعليل عند الموافقة على الرأي

3 

 من الطباع الحسنة: التعاون/ االحترام ... 7
 )ال يحتسب ما ورد في النص(

2 
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[2]الجزء   

 السؤال
 

 اإلجابة
 الدرجة

 الكلية

1 

 أفكار صحيحة. 3: في حال اختيار درجتان - أ

 : في حال اختيار فكرتين صحيحتين.درجة -

 : في حال اختيار أفكار غير صحيحةصفر -

 في حال اختيار فكرة واحدة صحيحة       

 أفكار. 3في حال اختيار أكثر من        

2 

18 
 د
 و

 

2 

 توزيع الدرجة: 2
 جمل  4درجات:  3
 أو ترك جملتين( و)جملتان  جملتان    درجة: 2

 وترك جملة واحدة جمل  3           
 جملة     درجة: 1

3 
4 
3 
1 
 

 4 األكسجين -الجسم  -التنفسي  الجهاز -اضطرابات  3
 2 ب: الخشوع أ: التعجب                    4

5 
 "درجة ألي مما يأتي": األمور الثالثة التي يمكن اختيار أحدها:

 طريقة النوم/ وقت النوم/ مكان النوم.

 درجة للتعليل المقنع  التعليل:
2 

6 

 االلتزام بالنوم المعتدل. )درجة(: النصيحة
وى تبًعااا لمساات يقباال أي رأي شااريطة التعلياال، وتتفاااوت الدرجااة )درجترران(: الرررأي والتعليررل

 اإلقناع.
 : تعليل واٍف بحجة مناسبة وأمثلة صحيحة.درجتان -

ن ألن زياادة الناوم أو قلتاه  ترهام جسام اإلنساا مثال للتعليال عناد الموافقاة علاى النصايحة:
 وتشوش عقله.

 : تعليل بسيط بحجة غير واضحة، أو تعليقات عامة.     درجة -

3 

7 
 من العالمات: 

 لوجه/ الهاالت السوداء تحت العين/ تغير لون الوجهاحمرار العين/ شحوب ا
 )ال يحتسب ما ورد في النص(

2 
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[3]الجزء   

  اإلمالءمعايير تقييم 
الدرجة 
 الكلية

 8 الدرجة درجة اإلمالء المستحقة مقابل نسبة المحتوى المكتوب
 6 كلمة( 50. )%100نسبة الكلمات المكتوبة  درجات

 5 كلمة(  49 -40٪. ) 99 – 80نسبة الكلمات المكتوبة 
 4 كلمة( 39 -30٪ . ) 79 – 60نسبة الكلمات المكتوبة 
 3 كلمة( 29 -20٪ . ) 59 – 40نسبة الكلمات المكتوبة 
 2 كلمة( 19 -10٪.  ) 39 – 20نسبة الكلمات المكتوبة 
 1 كلمات( 9 -5٪.  ) 19 – 10نسبة الكلمات المكتوبة 

 صفر كلمات( 4 -1٪.  )  10نسبة الكلمات المكتوبة أقل من 
 

 الدرجة درجة اإلمالء المستحقة بحسب عدد الظواهر*
 6 ظواهر 3إحكام توظيف القواعد اإلمالئية، مع أخطاء محدودة؛ ال تتجاوز 

 5 ظواهر 5 - 4سالمة توظيف القواعد اإلمالئية، مع أخطاء قليلة؛ في 
 4 ظواهر 7 – 6يف القواعد اإلمالئية، مع أخطاء؛ في سالمة توظ

 3 ظواهر 9 - 8تعثر في توظيف القواعد اإلمالئية، مع أخطاء كثيرة؛ في 
 2 ظاهرة 11 - 10ضعف في توظيف القواعد اإلمالئية، مع أخطاء كثيرة جدًّا في 
 1 ظاهرة 133 - 12ضعف في توظيف القواعد اإلمالئية، مع أخطاء كثيرة جدًّا في 

  صفر ظاهرة 13ضعف في توظيف القواعد اإلمالئية، مع أخطاء تتجاوز 
، ية والشمسيةالقمر  التاءان المفتوحة والمربوطة، الهاء والتاء المربوطتان، همزتا الوصل والقطع، الالمان :من الظواهر اإلمالئية

لياء، حروف الجر على )ال( التعريف، األلف المقصورة واالمّدان القصير والطويل، التمييز بين الحروف المتقاربة، دخول 
 والحروف التي تنطم وال تكتب.

 عيف(.، والتضاإلمالئية، وتعامل معاملتها، وهي ثالث ظواهر: )الحركات، والتنوينتُاالحم حركات التشكيل بالقواعد  * مالحظة:
 )توظيف عالمات الترقيم(

 2 في مواضعها الصحيحةعالمات ترقيم  4توظيف ما ال يقل عن 
 1 ترقيم في مواضعها الصحيحة ( عالمات3-2توظيف )

 صفر توظيف عالمة ترقيم واحدة فقط، أو ترك الترقيم
 .التعجب عالمة ،االستفهام عالمة نقطتا مقول القول، ،النقطة، الفاصلة عالمات الترقيم:
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 العنوان

 
 

 َبيُت السَّعاَدة
 

َلتْ  َأْجَمُل ِمْنُه؟ لدُّْنياوَهْل في ا َبيتَُنا،  ْعَرْعتُ وَترَ ، لَجِميلِ ْرآهُ اِبمَ  ايَ َعينَ  لقْد َتَكحَّ

 َبيَن أرجاِئِه.
 َواِفذَ َلْقَنا النَّ إذا َأغْ ف، ُتَهاَفتََتأْلأُل أِشعَّ ؛ ِللشَّمسِ  ِذراَعيهِ  َيْفَتُح َبْيتَُنا، َصباًحا

 ًة ُمَتشاِبكةً أعِمدَ  ُتَؤلِّفَ لِ ؛ وبَ لثُّقُ َتْخَتِرُم ا ا ُخُيوطٍ دَ ، عَ َساَدُه الظَّالمُ  وَأْسَدْلَنا السَّتَاِئرَ 
ياءِ   .ِمَن الضِّ

 .َأْشجاِرهِ  ِظلَّ  َفيَّأُ َنتَ  وِعنَدما َنْتَعبُ ، َنْلَعُب في َحديَقِتهِ ! َما َأْجَمَل َبْيَتَنا
 


