
 

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 التعليمجودة  هيئة  

  Directorate of National Examinations ارة االمتحانات الوطنيةإد 

Grade 9 National Examinations لتاسعاالمتحانات الوطنية للصف ا 

May 2017 7201 مايو امتحان  

ARABIC اللغة العربية 
Paper 2A Reading  القراءة أ2الورقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 جودةيئة هباالمتحانات الوطنية  إدارةورودها في النموذج. وبناًء على ذلك فإن  لإلجابات البديلة التي ُتظهر إلماًما بالمهارات المطلوبة رغم عدم

 لن تدخل في مناقشات أو مراسالت حول نماذج اإلجابات وتوزيع الدرجات. التعليم والتدريب
 

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

 

رجةالد   المجموع ؤالالس   اإلجابة  الد رجة وتوزيعها   

 (درجتان)الصورتان  5 15
تمنننننننح درجننننننة واحنننننندة لكننننننل صننننننورة 

 صحيحة.
 درجات(: 3االختيار مع التعليل )

 3  درجننات: تعليننل كامننل وواضننح
 الختيار إحدى الصورتين.

  درجتان: تعليل غير كامل وسنبب
 االختيار غير واضح.

 ة واحدة: التعليل بسني  سنبب درج
 االختيار غير مقنع.

 .صفر: اختيار بدون تعليل 

 الصورة األولى:  (1)
ِميِر ِباأَلْحقاد ِخنل ٍّ َتَراُه َطْلَق الُمَحيَّا وهو َجْهنمُ   الضَّ

 

 ر الضمير الذي يبطن الحقد والضغينة بالوجه العابس. صوَّ 
 
 الصورة الثانية:  (2)

 َفةٍّ َوِوَدادِ ُأناسٍّ ِذئابا تحت أْثَواِب ُألْ 
 

ر من يخفي الغدر ويظهر حسن الصنحبة بالنذئب المسنتتر عنن صوَّ 
 فريسته.

 
د الطالنب أفضنل الصنورتين لدينه يحند ِ  أفضل الصنورتين منع التعلينل:

 ة مقنعة.ثم يفاضل بينهما بحجَّ 
 )ال تمنح درجة االختيار إال بتعليل مقبول(

1 

5  

 اللفظان )درجتان(
 يحتمنح درجة لكل لفظٍّ صح

 درجات(: 3الشرح واألثر )
 3 شنننرح كامنننل وواضنننح  :درجنننات

 .لألثر
  درجتان: شنرح كامنل والفكنرة غينر

أحد واضحة، أو شرح كامل ألثر 
 اللفظين.

 درجة واحدة: تعليقات بسيطة. 

 : كرماللفظ األول -1
 : رقةاللفظ الثاني -2

 :وبيان األثر الشرح
 كرم الطبع: يشير إلى النفس الكريمة العزيزة التي تطلب المجد.

 رقة الطبع: يشير إلى النفس المتسامحة التي تتقي العناد والصراع.
األثر: انتشار المحبة واالحترام والطمأنينة، وما تتركه من أثرٍّ على 

 تماسك المجتمع.
 )تقبل إجابة الط الب بأي ة صيغة شرح تالئم ما ورد(

2 

 3 .(يكتفى بخبر واحد)لحرف ناسخ: أحالس / في العين  خبر 1

 4 رمَت: فعل أجوف. 1

 5 بلى )شريطة عدم نفي العبارة(. 1

 6 (.فايز اسم الفاعل من َتُفْز )فائز/ 1

 7 يسوَد: فعل مضارع منصوب بلن، وعالمة نصبه الفتحة الظ اهرة على آخره. 1
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رجةالد   المجموع ؤالالس   اإلجابة رجة وتوزيعهاالد     

 )درجتان(:نوعان ال 5 15
 نوع صحيح.تمنح درجة واحدة لكل 

 درجات(: 3األثر )
 3 .درجات: شرح كامل وواضح لألثر 

 درجتان: شرح غير كامل والفكرة غير واضحة، 
 .أو شرح كامل ألثر نوع واحد

 درجة واحدة: تعليقات بسيطة. 
 

 سموعاللسان الناطق الم النوع األول:
 اللسان الصامت المنظور النوع الثاني:

اللسان الناطق يستحوذ على سامعه  األثر:
ويسيطر على مشاعره فيكون سبيال إلى طريق 

 الهداية أو الضاللة.
مت يخلد األفكار وينشر المعارف، واللسان الصا

 سواء كانت أفكار هداية أو ضالل.

1 

5   تسلسلهادرجة لكل  فكرة صحيحة وردت في 
 .لصحيحا

 قيمة اإلنسان بما يحسن ال بمظهره -1
 مذَّمته.لسان اإلنسان مظهر جماله، أو سبب  -2
 عواقب إطالق اللسان بال حدود. -3
 .وأثرهامن ُسبل تهذيب اللسان  -4
 .اللسان نوعان ناطق وصامت -5

 )ُتقبل أي فكرة بصياغة مناسبة(

2 

 3 قيود –إطالق اآلجلة /  –العاجلة  / آجالً  –عاجاًل  1

 4 يستحوذ / يملك 1

هو مقدار ما يصدر عن لسانه من حسن القول وما يصدر  غيرهمعيار تفضيل اإلنسان على  1
 عنه من طيب الفعال

5 

 6 لسانه، فهو لباسه الحقيقي تستتر وراءة اإلنسان شخصيَّ  إنَّ  1

 7 جواٌب للشرط // نتيجة نتيجة لسبب / عالقة نتيجة لما قبله 1

  [2الجزء]   
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 [3الجزء]
 

 

رجةالد   المجموع ؤالالس   اإلجابة الد رجة وتوزيعها   

  الّنوعان) درجتان(: 5 15
 تمنح درجة واحدة لكل  نوع صحيح.

 
 درجات(: 3األثر)

  ثنننننننننننننالك درجنننننننننننننات: شنننننننننننننرح كامنننننننننننننل 
 و واضح.

  درجتنننننان: شنننننرح غينننننر كامنننننل والفكنننننرة
غينننر واضنننحة، أو شنننرح كامنننل ألحننند 

 .النوعين
 . درجة واحدة: شرح بسي 

هنو صنانع  األهنداف ياغةمن يحسنن صن الّنوع األّول:
 األحداك.

تصننعه  يتعثر في صياغة األهداف: من الّنوع الثاني
 األحداك. 

يجعلنه  لدى صائغهااألهداف في وضوح  :شرح األثر
يحقنق  على مننه سائًرا  وحقيقة إمكاناتهعارًفا بغاياته 
ننا غيابهننا عننند بننه نجاحننه َفيجَعُلننه  يتخننب    المتعث ننر، أم 

في مسالك الحيناة منن دون وجهنة واضنحة؛ فهنو علنى 
هنام  الت نناريخ والحيناة، تصنننعه الظ نروف وال يسننتطيع 

 ا.لها تغييرً 
 (.)يقبل أي  أثر يتضمن هذا المعنى

1 

 1   درجننة لكنننل  فكننرة صنننحيحة وردت فننني
 .الصحيح تسلسلها

 .حقيقةً مفهوم الهدف  -1
 .نساناإل وجيه حياةاألهداف في ت أثر -2
 مبدأ صنع األهداف.  -3

 األهداف في حياة الط الب. إحكام رسم أثر -4

 مواصفات الهدف الجي د. -5

 )ُتقبل األفكار بصياغة أخرى مناسبة(

2 

" صحيحة في سياقها حاملة ُيحّفزترد فيها كلمة " - من إنشاء الط الب –ُتقبل أي ة جملة  1 
ع، يدفع، ُيحر    )ال ُيقبل معنى الكلمة في جملة( ك، يثير، ُينش  ...المعاني اآلتية: يشج 

3 

 4 / يتعثَّر / يتخبَّ . الت غيير 1 

 5 " بمعاني الن جاح وانفتاح آفاق جديدة والتطل ع إلى مستقبل أفضل...بّوابةُتوحي كلمة " 1 

 6 / تفصيل قبله إجمال / تفصيل بعد إجمال. تفصيل لمجمل 1 

 7 .فَنَجاَحُهْم َكاَن ِبِمْقَداِر َما ُيْتِقُنوَنُه ِمْن َتْنِفيِذ اأْلَْهَدا" َلْو َتَأمَّْلَت ِسَيَر النَّاِجِحيَن، َلَرَأْيَت َأنَّ  1 

 


