
 

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 يلبر أ   امتحان 
ARABIC اللغة العربية 
Paper 2 Reading  القراءة 2الورقة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  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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الجزء األول: النص الشعري نموذج تصحيح  

 

 الدرجة توزيع الدرجة اإلجابة السؤال

1 
 .ةالرغبة في اإلساء /الصفات الممكنة: الغواية/ التعصب/ الميل إلى األذى
 )يقبل: معاتبة الصديق، التقرب من الصاحب المبغض(

 درجتان:
 درجة لكل صفة صحيحة 

20 

 الصنف األول: كل مهذب/ المهذب 2
 الصنف الثاني: كل غير مهذب/ غير المهذب

 درجتان:
 درجة لكل صنف صحيح 

 درجة )يقبل: معقل وموكب( ساكن وسائر 3

4 
 الصفة األولى: الضعف

 حاجة/ الفقرالصفة الثانية: ال
 درجتان:

 درجة لكل صفة صحيحة 

5 

  لَِّب َبْرق  خُ ْرضى بِ أَلْو أنَّني  ** ِلي أْن أُردَّ َمساَءًة ِبَمساَءة  : : البيت الرابعالرد بالمثل
 )يقبل الشطر األول(

 ِني لما َلْيتَ ِه: يالُمِسيِء ُشعوُرُه وَمقاُلُه **  في ِسر   َحْسبُ : : البيت الخامسندم المسيء
 ُأْذِنبِ 

 درجتان:
درجة لكل بيت/ مقطع 

 صحيح

 درجة نجدة الصديق بأقصى ما يمكن/ مساعدة الصاحب ... يقبل أي درس معقول، مثل: 6

7 

يقبلللللل أي رأي شلللللريطة التعليلللللل، وتتفلللللاوت الدرجلللللة تبًعلللللا لمسلللللتوى اإلقنلللللاع، ملللللن خلللللالل 
 مستويات 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  :للمستوى األولدرجات 
  :للمستوى الثانيدرجتان 
  :للمستوى الثالثدرجة 

8 

 مستوى اإلقناع.يقبل أي اختيار شريطة التعليل، وتتفاوت الدرجة تبًعا ل
 تعليل مقنع بناًء على دليل جمالي أو أسلوبي المستوى األول:

 مثال: البيت األول؛ لواقعيته، وضمير الجمع الغاللب فيله/ البيلت الثلاني؛ لتضلمنه صلورة
 جمالية )تشبيه المؤذي بالعقرب(.

 ينتعليل بسيط بناًء على شرح المعنى أو ذكر أمر مشترك بين البيت المستوى الثاني:
  مثال: األول/ الثاني؛ ألنه يبين أن أخالقه تمنعه من إيذاء الناس.

  :للمستوى األولدرجتان 
 للمستوى الثانيدرجة : 
 

 درجة أنا 9

 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. ،مفعول به منصوب 10
  ملللا للللم يخطللل   :للموقلللعدرجلللة

 في الحكم
  للحركة اإلعرابيةدرجة 

 درجتان َساِكٌن ِفي َمْعِقٍل. إنني  /َأَر َمَساِوَئ صديقي لم 11
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الجزء الثاني: النص الحجاجينموذج تصحيح   

 

 الدرجة توزيع الدرجة اإلجابة السؤال

 درجتان: مهارات القراءة السريعة/ التدرب عليها تعلم 1

  لكل تصرف صحيحدرجة 
20 

 درجتان: من المجاالت: الصحف/ المجالت/ المواقع اإللكترونية 2
  كل سلوك صحيحلدرجة 

 درجة تقبل كل جملة تؤدي فيها كلمة )مجدية( معنى النفع أو الفائدة ... 3

4 
 الفقرة األولى: انشغال الناس عن القراءة

 الفقرة األخيرة: الحث على االستفادة من القراءة المستمرة
 درجتان:

  صحيحة فكرةدرجة لكل 

 درجتان: المذاكرة ... /من المجاالت: قراءة القرآن/ القصص/ الروايات 5
 صحيح مثالدرجة لكل 

 درجة سرعة تغير العصر/ كثرة المتطلبات... –... حرص الناس /اهتمام الناس 6

7 

 ، ملن خلالل مسلتوياتاوت الدرجة تبًعا لمسلتوى اإلقنلاعيقبل أي رأي شريطة التعليل، وتتف
 ثالثة:

 تعليل واٍف بحجة مناسبة وأمثلة المستوى األول:
 تعليل مقبول بحجة تنقصها الدقة، أو توسع في التفسير. وى الثاني:المست

 تعليل بسيط بحجة غير واضحة، أو تعليقات عامة.       المستوى الثالث:

 3  :لمستوى األوللدرجات 
  :للمستوى الثانيدرجتان 

  :لمستوى الثالثلدرجة 

8 

 اإلقناع وىتالتعليل، وتتفاوت الدرجة تبًعا لمس شريطةيقبل أي اختيار 
 القراءة السريعة/ القراءة المتأنية االختيار:
؛ مثلال: القلراءة السلريعة تعليق مقنع بناًء على دليلل فكلري أو مضلموني. األول: المستوى

 ألنها تساعد على االستقصاء السريع، وألنها تالئم متطلبات هذا العصر.
 تعليل بسيط بناًء على شرح المعنى المستوى الثاني:

 راءة السريعة؛ ألنها تساعد على الفهم.مثال: الق

  :لمستوى األوللدرجتان 
 للمستوى الثاني: درجة 
 

 درجة يقبل أّي ظرف زمان مناسب )يوميًّا، أسبوعيًّا ...( 9

 أمسى الطالُب مستفيًدا من القراءة السريعة 10
 لضبط الطالب :درجة 

 إلضافة ألف مستفيد  :درجة
 )نصب(

 لصحة بناء الفعل :درجة  لمجالت.ا يتصفحان القارئان 11

 للضبط الصحيح :درجة 
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لقصصي: النص االجزء الثالث نموذج تصحيح  

 الدرجة توزيع الدرجة اإلجابة السؤال

 ذكريات معه ال تنسى /أليام الطفولة كبير شوق حدهم/المشاعر: حب عميق أل 1
 درجتان:

  لكل مطلبدرجة 
20 

2 
  الغرفة القديمة/ باب الغرفةباب  
 الجدة 

 درجتان:
  مطلبدرجة لكل 

 درجة تركزان النظر/ تتأمالن/ تطيالن النظر/ تنظران بتأمل/ تتطلعان 3

 درجتان: الجمال ) وتقبل ال تُنسى( الصفات: الكثرة/ التشويق/ 4
  صحيحة صفةدرجة لكل 

 أْن ُتالحَظ َنْومي وَتظلُّ َجدَّتي َتسرُدها إلى /أحياًناَتمتدُّ الِحكايُة أ:  5
 حّس َشيًئا ِمن ذلَك في َخياليأُ ب: أنعس أنا/ 

 درجتان:
  ةصحيح عبارةدرجة لكل 

 درجة بر الوالدين/ احترام الكبار ... معقول، مثل:درس  يقبل أي 6

7 

 ، من خلالل مسلتوياتاوت الدرجة تبًعا لمستوى اإلقناعيقبل أي رأي شريطة التعليل، وتتف
 ثالثة:

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

 3  :لمستوى األوللدرجات 
  :للمستوى الثانيدرجتان 

  :لمستوى الثالثلدرجة 

8 

 يقبل أي اختيار شريطة التعليل، وتتفاوت الدرجة تبًعا لمستوى اإلقناع.
 تعليل مقنع بناًء على دليل جمالي أو أسلوبي المستوى األول:

 العبارة األولى؛ ألنه وصف كالم الجدة بالجميل.مثال: 
 مثال: العبارة الثانية؛ ألنه شبَّه كالم الجدة بالدرر.

 العبارتينيط بناًء على شرح المعنى أو ذكر أمر مشترك بين تعليل بس المستوى الثاني:
 األولى/ الثانية؛ ألنه يتحدث عن كالم الجدة.مثال: 

  :لمستوى األوللدرجتان 
 للمستوى الثاني: درجة 
 

 درجة لكنَّ  9

 وعالمة جرها الياءصفة مجرورة،  10
  للموقللع: مللا لللم يخطلل  درجللة

 في الحكم

 درجة للحركة اإلعرابية 
 درجتان صارب:            ليتأ:  11

 
 


