
 

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 الثاني عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/12                   

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

                 https://almanahj.com/bh/12arabic                   

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

        

                  https://almanahj.com/bh/12arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade12                   
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كأداة لتعريف المعلمين والطلبة بمتطلبات االمتحانات الوطنية؛ وهو يوضح أسس توزيع الدرجات؛ لكنه ال  التصحيحيتم نشر نموذج 
المصححين ُقبيل عملية التصحيح. كما يتم توجيه المصححين إلى إعطاء درجات بشكل يحتوي على تفاصيل المناقشات التي تمت بين 

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

 
 مقروًنا بورقة األسئلة وتقرير رئيس التصحيح. التصحيحيجب االطالع على نموذج 
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  التصحيحالجزء األول: نموذج 
 الدرجة توزيع الدرجات اإلجابة السؤال

 السلوك األول: تقديم المهم على األهم.  0
 السلوك الثاني: تقديم األهم على المهم.

ن بصياغة مختلفة()تقبل ا  إلجابة إذا ما تضمنت المعنيين السابقين وا 
الفرق بينهما: األول يكتفي بما يعترضه من مهمات 

 دون أن يقدر العواقب.
الثاني يقدر األولويات ويوازن بالرأي بين األهم والمهم 

 ليختار األصلح. 

 للسلوك األول. درجة 

  .درجة للسلوك الثاني 

 .درجة للفرق بينهما 
 

3 

الغرض: إبراز احتمالي الهالك والنجاح  بالنسبة إلى  9
 من لم يحدد أهدافه ولم يقدم األهم على المهم.

  للغرضدرجة. 

)ال تعطى الدرجة إال بربط الغرض بمعنى 
 النص(

0 

األثر: التنبيه/ التحبيب/ التلطيف/ سبيل إلى اإلقناع،  3
 من أجل قبول نصيحة الكاتب والعمل بها.  

 األثر. درجة لبيان 

)ال تعطى الدرجة إال بربط األثر بمعنى 
 النص(

0 

 في حال الموافقة: التعليل 4
نعم، ألنَّ الطيبة الزائدة تورِّث السذاجة ولربما تحمل 
المرء على انتهاج طريق إرضاء اآلخرين أو تطييب 
خواطرهم مراعاة لعالقته بهم فتكون المشكالت ويفوِّت 

 المرء على نفسه فرص النجاح.
 في حال المخالفة: التعليل

ال أوافق على ذلك؛ فإنَّ الطيبة تنمُّ عن صفاء السريرة، 
وعادة ما يقيِّض الله للطيبين سبل النجاح والتوفيق 
ْن فاته شيء يسير فلن تفوته أعاظم األمور.  والفالح. وا 

 للموقف المعلل درجة. 

 )يقبل أي موقف مناسب مع التعليل المقنع(

 
 
 
 

0 
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 حال الموافقة: الرأي في 5

ألنَّ في االنكباب على مهمة ثانوية إهداًرا للوقت 
وضياًعا للهدف، سببه ما تولده إجادة العمل من إغراء 
بأننا نسير في الطريق الصحيح وخداع بأننا اقتربنا من 

 اإلنجاز المرغوب، والحال أننا أبعدناه.
 الرأي في حال المخالفة:

يمته إنجاًزا وشهادًة ألنَّ في جودة العمل مهما كانت ق
رضاًء للنفس ولآلخرين، ولعلَّ شرف  على الدقة، وا 
ن كان غير ذي أولوية يهديَك إلى  العمل المتقن وا 
أهداف لم تكن في الحسبان. ثمَّ إن في ضياع الهدف 
ن كنَّا لن نستفيد من  أحياًنا نفًعا قد يجنيه اآلخرون وا 

 ذلك شيًئا غير الذكر الحسن.

 لل. للرأي المع درجة 
 )يقبل أي رأي مناسب مع التعليل المقنع(

 
 
 

0 

 في حال الموافقة:الرأي  6
اإلنسان اجتماعي بالطبع ويحتاج دائًما للتواصل مع 

 اآلخرين وفي ذلك متعة من متع الحياة.
 في حال المخالفة: الرأي 

مضيعة للوقت وضياع للجهد وسبيل لعدم التمييز بين 
 الطيب والخبيث.

 لمعلل. للرأي ا درجة 

 )يقبل أي رأي مناسب مع التعليل المقنع(

 
 
 
 

0 

 : نون التوكيد الثقيلة/ نون التوكيدنوع النون 7
: تأكيد النهي عن الغفلة عن الهدف الكبير الذي اإلفادة

 ./ الحثُّ على تمثُّل الهدف باستمرارنؤمن به

 لنوع النون. درجة 

  لإلفادةدرجة. 

ة بمعنى )ال تعطى الدرجة إال بربط اإلفاد
 النص(

9 

    

مالًء.: يراعي سالمة اللغة تركيًبا و 01ق   ا 

 

مالءً ة تركيًبا و يتّم تقييم سالمة اللغ في جميع إجابات  ا 
 الطالب.

 اإلمالء صحيحان.: اللغة و درجتان
اإلمالء صحيحان في : اللغة و درجة

 معظم النص مع وجود أخطاء.
: أخطاء كثيرة في اللغة صفر

 اإلمالء.و 

9 
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 التصحيحالجزء الثاني: نموذج 

 ةالدرج توزيع الدرجات اإلجابة

: تلخيص النص محافًظا على ما ورد فيه من أفكار 7ق
  .رئيسة

 األفكار الرئيسة:
  أثر البنية الكتابية للغة العربية في ارتقاء الخط

 العربي إلى مرتبة الفنون الجميلة.

  القواعد الجمالية الخاصة بالخط العربي تحرر
 بداع الفنان.إ

  منح الفنان الحرية لتوظيفه في الخط العربي
 .مختلف الفنون

  بداية تطور الخط العربي/ أقدم نوعي الخط
 العربي.

 .أسس الخط الكوفي وعوامل تطوره 

 .نوعا الخط الكوفي وأبرز كتابه األوائل 

 .انتشار الخط الكوفي وتعدد أنواعه 

  سيطرة العثمانيين حّدت من نمو الخطوط الكوفية
 وتطورها.

ص األفكسسار الرئيسسسة فسسي : لّخسسخمسسس درجسسات
ر عنهسسسسسسسا السسسسسسسّنّص بأسسسسسسسسلوبه الخسسسسسسساص، وعّبسسسسسسس

 بوضوح، مع استيفاء القيد.
ص معظسم األفكسار بأسسلوبه : لّخسأربع درجات

ر عنهسا بوضسسوح، مسع اسسستيفاء الخساص، وعّبسس
 القيد.

 ص معظسسسسسسسسم األفكسسسسسسسسار: لّخسسسسسسسسثسسسسسسسسالث درجسسسسسسسسات
ر عنهسسسسسا ، ولكسسسسسن لسسسسسم يعّبسسسسسبأسسسسسسلوبه الخسسسسساّص 

 بوضوح كامل.
ص أفكسسسسسسسسساًرا قليلسسسسسسسسسة بأسسسسسسسسسسلوبه : لّخسسسسسسسسسدرجتسسسسسسسسسان
 ر عنهما بوضوح.، وعبّ الخاّص 

ص أفكسسسساًرا قليلسسسسة بأسسسسسلوبه : لّخسسسسدرجسسسسة واحسسسسدة
 ر عنها بوضوح.، ولم يعبّ الخاّص 

 ا سبق.: لم يستوف أيًّا ممّ صفر

5 

نص رات نمط الخطاب وجنسه في فهم الف مؤشّ : يوظّ 2ق
 .وتلخيصه

 : المؤشرات في هذا النص
الوصف في بيان خصائص الخط العربي وأنواعه/ السرد 
في استعراض مراحل تطور الخط العربي/ المصطلحات 

 المختصة بالخط العربي والفن التشكيلي.
 

 ثالث درجات:
 ُيمنح الطالب الّدرجة كاملة عند توظيفه

  .رات، مع استيفاء القيدغالبية المؤشّ 

3 

. فها في فهم النصيوظّ ة و ف الظواهر النحويّ : يتعرّ 8ق
النعوت/ البدل/ التوكيد/ التعليل/ الفعل الماضي للسرد/ 
الفعل المضارع للوصف/ النواسخ الفعلية/ األسماء 

 الموصولة/ التثنية.

ُيمنح الطالب درجتين حسب تقدير مدى 
 ة الظواهر.يتوظيف غالب

9 
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مالءً : يراعي سالمة اللغة ترك01ق  : اللغة واإلمالء صحيحان.درجتان .يًبا وا 
: اللغة واإلمالء صحيحان في معظم درجة

 .النص مع وجود أخطاء
 .: أخطاء كثيرة في اللغة واإلمالءصفر

9 

 

نصف الّدرجة التي حصل عليها الطالب في تلخيصه العدد المطلوب من الكلمات يخسر  يتجاوزعندما  مالحظة:
 .2قو  7ق كفايتينفي ال
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 التصحيحالجزء الثالث: نموذج 

 ةالدرج توزيع الدرجات اإلجابة السؤال

 / الكاتب الذي ال ينشراألول: نموذج األب 0
 / الكاتب الذي ينشرالثاني: نموذج االبن

المقارنة بينهما: نموذج األب بترّويه إلى الحد الذي قد 
يصل إلى درجة اإلحجام، والتهيب، والسيما في األمور 

قد يكون لها عظيم األثر، من ذلك مثاًل المساهمة التي 
في تشكيل فكر القارئ ووجدانه عبر كتابة الكتب 

 ونشرها. 
نموذج االبن بإيجابيته وجرأته وروح المغامرة التي تسكنه 
وسعيه الحثيث لتحقيق اآلمال واألحالم مهما كانت 

 النتائج.

  األول. للنموذجدرجة 

  الثاني. للنموذجدرجة 
 مقارنة بينهما.درجة لل 

3 

 من الوسائل: 9
استخدام النعوت مثل: )المنيبة، الخاشعة، المعّتق،  -

 ينطق بها، مؤّجلة(. 
التصوير الفني مثل: االستعارة في قوله )أحزانه  -

المنيبة الخاشعة/ البوح المعتق في عينيه/ كل شكوى 
ينطق بها في الدنيا تحترق/ تصير فيه آالمه قابلة 

)كأن  ري له نعيًما وجنَّة( التشبيه في قوله:للتداول/ تشت
 اآلالم أصبحت عملة مؤجلة(.

من أحزانه  أسلوب النفي مثل: )ال يفصح أبي عن أي -
 المنيبة الخاشعة(.

اإلثبات مثل: )طالما ضنَّ بهذا البوح المعتق في  -
 عينيه(.

 .ولهذا هو يذخرها ...( لتعليل مثل: )إليمانه بأنَّ .../ا -

 سيلة.للو  درجة 

  .درجة للشاهد الدال عليها 

)ال تمنح درجة الشاهد إال بتحديد اسم 
 الوسيلة(

 

9 

أثرهسسسسا فسسسسي المعنسسسسى: هسسسسي تفصسسسسيل لمظسسسساهر إجسسسسالل األب  3
 للكتب واحترامه إياها حد تهيب الكتابة.

أثرها في القارئ: ترغيب القارئ في الكتاب والكتابة/ 
لى توجيه القارئ لتقمص شخصية االبن باإلشفاق ع

 األب.

 .درجة لألثر في المعنى 
 درجة لتأثيرها في القارئ. 

9 
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من اإلنجازات: الشهادة الجامعية/ رخصة القيادة/  4
ممارسة الرياضة/ السفر والسياحة/ امتالك بيت/ 

 الحصول على منصب رفيع/ تعلم لغات أجنبية ...

 لكل أمر صحيح. درجة 
)ال تقبل األمثلة المذكورة في النص: كتابة 

 اب/ نشر كتاب(كت

9 

 من المقترحات: 5
المبادرة بكتابة مقاالت صغيرة ونشرها/ تعريفه بدور 
النشر/ عرض تجارب ناجحة لكتاب مروا بنفس العقدة/ 
البحث عن راع يتبنى تكاليف نشر الكتاب األول/ 
المشاركة في المنتديات/ الحرص على الظهور 

 اإلعالمي ...

 3 .لكل مقترح صحيح درجة 

 اإلشارة: تلكاسم  6
 األثر في المعنى:

مسسن  المسسألوفاإلشسسارة إلسسى : نبرتسسه البطيئسسة الهادئسسة تلسسك -
 الهدوء.السابقة؛ وهي  األب طبيعة

اإلشسسسسارة إلسسسسى موقسسسسف : بتلسسسسك العنسسسساوين الذهبيَّسسسسة العتيقسسسسة -
 .العتيقة الجلديةالكتب االبن من 

 الستخراج اسم اإلشارة. درجة 
 .درجة لألثر في المعنى 

9 

    

مالءً و  : يراعي سالمة اللغة تركيًبا01ق   .ا 
 
مالءً تّم تقييم سالمة اللغة تركيًبا و ي في جميع إجابات  ا 

 الطالب

 .اإلمالء صحيحان: اللغة و درجتان
اإلمالء صحيحان في : اللغة و درجة

 .معظم النص مع وجود أخطاء
 : أخطاء كثيرة في اللغةصفر

 .اإلمالءو 

9 

 

 


