
 

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 التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

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

                 https://almanahj.com/bh/9arabic                   

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

https://almanahj.com/bh/9arabic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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MARK SCHEME نموذج اإلجابة وتوزيع الدرجات 
KINGDOM OF BAHRAIN مملكة البحرين 
EDUCATION & TRAINING QUALITY AUTHORITY والتدريب هيئة جودة التعليم  

  Directorate of National Examinations إدارة االمتحانات الوطنية 

Grade 9 National Examinations تاسعللصف ال االمتحانات الوطنية 
May 2017 7201 مايو امتحان   

ARABIC اللغة العربية 
Paper 3 Listening  االستماع 3الورقة 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نه ال تم نشر نموذج اإلجابة وتوزيع الدرجات كأداة لتعريف المعلمين والطلبة بمتطلبات االمتحانات الوطنية؛ وهو يوضح أسس توزيع الدرجات؛ لكي
حتوي على تفاصيل المناقشات التي تمت بين المصححين ُقبيل عملية التصحيح. كما يتم توجيه المصححين إلى إعطاء درجات بشكل ُمنصف ي

هيئة جودة باالمتحانات الوطنية  إدارةلإلجابات البديلة التي ُتظهر إلماًما بالمهارات المطلوبة رغم عدم ورودها في النموذج. وبناًء على ذلك فإن 
 لن تدخل في مناقشات أو مراسالت حول نماذج اإلجابات وتوزيع الدرجات. والتدريب التعليم

 
 يجب االطالع على نموذج اإلجابة وتوزيع الدرجات مقروًنا بورقة األسئلة وتقرير رئيس التصحيح.
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  [1]الجزء 
 

 

وتوزيعها رجةالد   المجموع ؤالالس   اإلجابة   

8 
2 

 درجة لكّل جزء

 .هصديق أخي -

 لديه ت  م  ن  اكتشف القدرة على كتابة الشعر /  -
 / نجح في كتابة القصائد. رِ ع  الشِّ  م وِهب ةُ 

1 

2 
 درجة لكّل ميزة

 :اآلتية الميزاتتين من يختار ميز 

 سرعة الوصول إلى أسماء الشعراء. -

 دقة البحث عن البيت الشعري والقصيدة. -

استعراض القصائد واألبيات ذات القافية  -
 الواحدة.

2 

2 
 درجة الختيار السبب

 المقنع لدرجة للّتعلي

 :سباب اآلتيةاأليختار سبًبا من 

ث ُر ِممَّا ل ُه ِمن  الف و اِئِد. - ر اِر أ ك   فيِه ِمن  األ ض 

 االنترنت. مصداقية المعرفة فيضعف  -

مة. -  االنحرافات الخطيرة والمفاسد الجَّ

 تبادل األلفاظ السيئة. -

 تناول األفكار المنحرفة. -

بشرط أن يكون مدعًما التعليل تعليل: يترك للطالب ال
 بالُحجج المنطقية.

3 

2 
 درجة للدليل

 المقنع لّتعليدرجة لل

ليل ٌة ِباإلشراِف والرَّق ابِة. : الد  ُكوم  ا م ح   أنَّه 
 :الت عليل

(: عند الموافقة: رقابة المشرفين ذات أهمية 1مثال)
 المفيد. فيفي غربلة محتوى المنتديات؛ لحصرها 

(: عند المعارضة: وجود المشرفين ال يعني 2مثال )
 بالضرورة الرقابة الجّيدة والدائمة.

 

بشرط أن يكون مدعًما التعليل التعليل: يترك للطالب 
 بالُحجج المنطقية.

4 
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وتوزيعها رجةالد   المجموع ؤالالس   اإلجابة   

8 2 
 درجة لكّل جزء

لزراعة لأهمية  ال ترى فهي  ،يرزراعي كب إقامة معرض
 .في وقتنا هذا حتى تقام لها معارض

1 

2 
ق درجة لكّل م  عوِّ

 المعوقات:
 محدودية األرض الزراعية -

 اآلفات النباتيةر تزايد مخاط -

 زيادة استنزاف المياه الجوفية -

 توسع السكان في البناء  -

 عزوف السكان عن العمل الزراعي -

2 

2 
 للمشروعدرجة 

  المقنع لليدرجة للّتع

 المشروعان:
 ةِ العام قِ الحدائ سِ تأسي -
 قِ للحدائ ةِ السنوي ةِ الدولي ضِ المعار  ةِ إقام -

بشرط أن يكون مدعًما التعليل التعليل: يترك للطالب 
 بالُحجج المنطقية.

3 

2 
 للمقترحدرجة 

  المقنع لدرجة للّتعلي

 مقترح األب:
 ة.االهتمام بصغار المزارعين ورعاية المواهب الجديد

بشللرط أن يكللون مللدعًما التعليللل التعليللل: يتللرك للطالللب 
 .بالُحجج المنطقية

ثبللات ود االنللدفاع  نحللو ا)مثللال: لوجلل لعمللل واإلنجللاز وات
 (.يتميزون بالنشاط والحيوية الذات ألنهم

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [2]الجزء  
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[3]الجزء   

 

 

لمجموعا رجة  ؤالالس   اإلجابة الد   

 1 أّم. / والدة 1 8

 2 الّسادسة 1

 3 طاطينالخ 1

 4 الكتب المتخصصة / الكتب 1

 5 االبتكار 1

 6 االنتخابات النيابية / االنتخابات 1

 7 تنظيم الوقت )ال ُتقبل كلمة دون األخرى( 1

 8 العالم العربّي )ال ُتقبل كلمة دون األخرى( 1

 


