
 

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 3 Listening  االستماع 3الورقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

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

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

 الدرجة اإلجابة السؤال

 الكلية
 أفكار صحيحة. 3: في حال اختيار درجتان - أ 0

 : في حال اختيار فكرتين صحيحتين.درجة -

 .: في حال اختيار أفكار غير صحيحةصفر -

 .في حال اختيار فكرة واحدة صحيحة       

 أفكار. 3في حال اختيار أكثر من        

9 01 
 ه 

 ز
 

 توزيع الدرجة: 3 9
 جمل  4درجات:  3
 أو ترك جملتين( و)جملتان  جملتان    درجة: 9

 وترك جملة واحدة جمل  3           
 جملة     درجة: 0

3 
9 
4 
1 
 

 4 الدور -الوسط  -دائرة شكل  –الحبل  3
 9 أ: الحنين                 ب: اإلعجاب 4
 :درجة لفائدٍة مما يأتي الفوائد التي يمكن اختيار أحدها: 5

ِسررما وت ِنشرريُطهُ / نرراُفسا الشيررريفا ب ررين  الالعبررين  غرررُس رو ا الت تمررريُن الع ِقررلا علررى / رياضررُة الجا
لا إلى الُحلولا الُمِمكانةا في ُكلِّ ُلِعبةٍ التيفكي  شخصييةا الطفلا وت ِنميتها. صقل /را السيليما للتيوصُّ

 درجة للتعليل المقنع. التعليل:

9 

 تبني األندية والمؤسسات المجتمعية األلعاب الشعبية... )درجة(: االقتراح 6
 )ُتقبل تجزئة االقتراح األساسي(

يقبررل أي رأي شررريطة التعليررلا وتتفرراوت الدرجررة تبًعررا لمسررتو  ان(: والتعليررل )درجتررالرررأ  
  اإلقناع.

 : تعليل واٍف بحجة مناسبة وأمثلة صحيحة.درجتان  -

  )كأِن تتعلق الحجة بدور المؤسسات في المحافظة على هذا التراث(.
 : تعليل بسيط بحجة غير واضحةا أو تعليقات عامة.     درجة -

 ة األلعاب الشعبية(.)كأْن تتعلق الحجة بفائد

3 

عررردم االهتمرررام بدراسرررتها العنرررفا التررروترا ضرررعف البصررررا ظالم الظهررررا : السرررلبياتمرررن  7
 السمنةا ...

 )ال يحتسب ما ورد في النص(

9 
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[9]الجزء   

 الدرجة اإلجابة  السؤال

 الكلية
 أفكار صحيحة. 3: في حال اختيار درجتان - أ 0

 ين.: في حال اختيار فكرتين صحيحتدرجة -

 .: في حال اختيار أفكار غير صحيحةصفر -

 .في حال اختيار فكرة واحدة صحيحة       

 أفكار. 3في حال اختيار أكثر من        

9 01 
 د
 ز

 

 توزيع الدرجة: 4 9
 جمل  4درجات:  3
 أو ترك جملتين( و)جملتان  جملتان    درجة: 9

 ةوترك جملة واحد جمل  3           
 جملة     درجة: 0

3 
3 
1 
9 

 
 4 حدٍب وصوب –ساحاٍت  -العائدين  -تستقبل  3
 9 الحزمب:                  الحزن       أ:  4
 "درجة ألي مما يأتي": الطرائق التي يمكن اختيار أحدها: 5

ِدن  أهازِيج  ش ِعباييةً  كانِت ربياتُ   .الُبيوتا ُيِنشا
ِبسا األِبي ضا كان الناس   .ي ِصُبغون  المنازال  بالجا
 درجة للتعليل المقنع. التعليل:

9 

 يعطيه الهدية في ليلة وصوله.أن  )درجة(: الموقف 6
يقبررل أي رأي شررريطة التعليررلا وتتفرراوت الدرجررة تبًعررا لمسررتو   )درجترران(: الرررأ  والتعليررل

 اإلقناع.
 مثلة صحيحة.درجتان: تعليل واٍف بحجة مناسبة وأ -

  درجة: تعليل بسيط بحجة غير واضحةا أو تعليقات عامة.  -

3 

 9 ... / تشجيع على الحج/ تقوية الجانب الدينيبركة/ ذكر  من اآلثار اإليجابية للهدايا: 7
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[3]الجزء   

الدرجة   اإلمالءمعايير تقييم 
 الكلية

 1 رجةالد درجة اإلمالء المستحقة مقابل نسبة المحتوى المكتوب
 6 كلمة( 51. )%111نسبة الكلمات المكتوبة  درجات

 5 كلمة(  42 -41. ) ٪22 – 01نسبة الكلمات المكتوبة 
 4 كلمة( 32 -31. )  ٪92 – 61نسبة الكلمات المكتوبة 
 3 كلمة( 92 -91. )  ٪52 – 41نسبة الكلمات المكتوبة 
 9 ة(كلم 12 -11.  ) ٪32 – 91نسبة الكلمات المكتوبة 
 1 كلمات( 2 -5.  ) ٪12 – 11نسبة الكلمات المكتوبة 

 صفر كلمات( 4 -1.  ) ٪ 11نسبة الكلمات المكتوبة أقل من 
 

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

 5 ظواهر 5 - 4اإلمالئيةا مع أخطاء قليلة؛ في سالمة توظيف القواعد 
 4 ظواهر 9 – 6سالمة توظيف القواعد اإلمالئيةا مع أخطاء؛ في 

 3 ظواهر 2 - 0تعثر في توظيف القواعد اإلمالئيةا مع أخطاء كثيرة؛ في 
 9 ظاهرة 11 - 11ضعف في توظيف القواعد اإلمالئيةا مع أخطاء كثيرة جدًّا في 

 1 ظاهرة 13 - 19وظيف القواعد اإلمالئيةا مع أخطاء كثيرة جدًّا في ضعف في ت
  صفر ظاهرة 13ضعف في توظيف القواعد اإلمالئيةا مع أخطاء تتجاوز 

التاءان المفتوحة والمربوطةا الهاء والتاء المربوطتانا همزتا الوصل والقطعا الالمان القمرية والشمسيةا  :من الظواهر اإلمالئية
ل( التعريفا األلف المقصورة والياءا المتقاربةا دخول حروف الجر على )أان القصير والطويلا التمييز بين الحروف المد  

 والحروف التي تنطق وال تكتب.
 اإلمالئيةا وتعامل معاملتهاا وهي ثالث ظواهر: )الحركاتا والتنوينا والتضعيف(.تُررلحق حركات التشكيل بالقواعد  * مالحظة:

 ف عالمات الترقيم()توظي
 9 عالمات ترقيم في مواضعها الصحيحة 4توظيف ما ال يقل عن 

 1 ( عالمات ترقيم في مواضعها الصحيحة3-9توظيف )
 صفر توظيف عالمة ترقيم واحدة فقطا أو ترك الترقيم

 .التعجب عالمة ااالستفهام عالمة نقطتا مقول القولا االنقطةا الفاصلة عالمات الترقيم:
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 نص اإلمالء

 

 را يِ الخ   ُحبُّ 

ل  ر ُجل  ع  ت   ُعودا  في جي  إالي  هُ نِ ما  كان   ماف   االُيِسر  هذائا حا  ةُ د  رِ ف   تِ ط  ق  س  ف   اقاطارٍ  إلى الصُّ

ف رك  رُّ ص  ت   ب  ج  ما أعِ  :ين  لقائا  ُكلُُّهمِ  ؤهُ قادا أصِ  ف اِند ه ش   اهاوارا جا با  ى الف ِرد ة  الُيِمنىمر   أنِ 

ُدُهمِ  ثُمي  ذا!ه   ليها دي ر  ف   ؟الثياناي ة   ة  د  رِ ف  ال ت  يِ م  ماذا ر  لا  :ُمست ِنركاًرا س أل ه أح  ِئنانٍ  ع   :باثاق ٍة واِطما

ُد الُفق راءا  ماها ع  با فا ت  نِ أِن ي   تُ بِ ب  أحِ   ما مًعا.راهُ ي   ين  حا  أح 


