
 

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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        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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ARABIC اللغة العربية 
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كأداة لتعريف المعلمين والطلبة بمتطلبات االمتحانات الوطنية؛ وهو يوضح أسس توزيع الدرجات؛ لكنه ال  التصحيحيتم نشر نموذج 
مصححين ُقبيل عملية التصحيح. كما يتم توجيه المصححين إلى إعطاء درجات بشكل يحتوي على تفاصيل المناقشات التي تمت بين ال

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

 
 مقروًنا بورقة األسئلة وتقرير رئيس التصحيح. التصحيحيجب االطالع على نموذج 
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 : معايير الّتقييماألولالجزء 
الدرجة 
 الجزئية

الدرجة 
 الكلية

 01 درجات 4  :بوضوح عن رأي أو تجربة شخصّية : يعّبر0ك

 درجات 4 لة وتتالءم مع األفكار، مع استيفاء القيد.تعبير واضح عن رأي أو تجربة تتنّوع فيه األمث

 درجات 3 .مع استيفاء القيد، تعبير واضح عن رأي أو تجربة تقّل فيه األمثلة، ولكنها تتالءم جزئيًّا مع األفكار

 درجتان تعبير متعّثر عن رأي أو تجربة تقّل فيه األمثلة وال تتالءم مع األفكار.

 درجة تغيب فيه األمثلة.  تعبير سطحّي غير مقنع

 صفر عدم استيفاء أدنى المعايير السابقة.

 درجات 1  :: ينّظم الحجج واألفكار بشكل منطقيّ 5ك

 درجات 6 المناسبة، مع استيفاء القيد.الكافية و  عرض األفكار األساسّية والثانوّية وتنظيمها بشكل منطقّي، ودعمها بالحجج

 درجات 5 غير كافية، مع استيفاء القيد.مناسبة الثانوية وتنظيمها بشكل منطقّي، ودعمها بحجج عرض األفكار األساسّية و 

 درجات 4  عرض أفكار جّيدة، لكّنها ليست منّظمة بشكل مالئم، مع حجج غير كافية.

 درجات 3 عرض أفكار جّيدة، ودعمها بحجج ضعيفة.

 تاندرج عرض أفكار سطحّية، ودعمها بحجج غير مقنعة.

 درجة عرض أفكار متناثرة تحتاج إلى تنظيم، مع غياب الحجج.

 صفر عدم استيفاء أدنى المعايير السابقة.

 درجتان  :: يستعمل المفردات المناسبة لمقاصد الخطاب9ك

 درجتان .)صفحة على األقل( ثراء المعجم، مع توظيف مالئم ومتنّوع يناسب مقاصد الخطاب

 درجة وظيف غير مالئم لمقاصد الخطاب.فقر المعجم، مع ت

 صفر المعيارين الّسابقين. عدم استيفاء

 درجتان  : يوّظف النحو وقواعد اإلمالء توظيًفا سليًما:1ك

 درجتان  .)خمس ظواهر فقط( )صفحة على األقل( توظيف قواعد النحو واإلمالء توظيًفا سليًما

مالئّية قليلة  درجة .ر فأكثر()ست ظواه أخطاء نحوّية وا 

 صفر المعيارين الّسابقين. عدم استيفاء

 درجتان  :: ينّظم الفقرات تنظيًما مالئًما، ويستعمل عالمات الّترقيم استعمااًل سليًما7ك

 درجتان .)صفحة على األقل( ترابط الفقرات بعضها ببعض، واستعمال أدوات الربط وعالمات الّترقيم استعمااًل سليًما

 درجة بعض أدوات الربط بين األفكار والفقرات، واستعمال عالمات الّترقيم بشكل غير دقيق. توظيف

 صفر المعيارين الّسابقين. عدم استيفاء

 

 مالحظات: 

 .إذا كتب الطالب موضوًعا مختلًفا تماًما عن المطلوب ال ُيمنح أّية درجة 
 بعدد األخطاء. ُتحسُب األخطاء النحوّية واإلمالئّية بعدد الظواهر ال 

  بشكل صحيح؛ إذا كان النص قائًما عليهما. النقطةيمنح الطالب درجة عالمات الترقيم الستعماله الفاصلة و 

 ( كلمة وفًقا لطلب السؤال. 451استيفاء القيد: هو التزام الطالب بكتابة )  
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 الجزء الثاني: معايير الّتقييم
 الدرجة
 الجزئية

 الدرجة
 الكلية

 09 درجات 3  :ةبوضوح عن رأي أو تجربة شخصيّ  ريعبّ : 0ك

 درجات 3 مع استيفاء القيد.واإلجابة عن كل األسئلة تعبير واضح عن رأي أو تجربة تتنّوع فيه األمثلة وتتالءم مع األفكار، 

 درجتان تعبير واضح عن رأي أو تجربة تقّل فيه األمثلة، ولكنها تتالءم جزئيًّا مع األفكار.

 درجة عّثر عن رأي أو تجربة تقّل فيه األمثلة وال تتالءم مع األفكار.تعبير مت

 صفر .أدنى المعايير السابقة عدم استيفاء

 درجات 3  : يستعمل األسلوب المالئم لمقام التخاطب:3ك

 درجات 3 استعمال األسلوب المالئم لمقام التخاطب، وااللتزام بمقّومات شكل الرسالة، مع استيفاء القيد.

 درجتان استعمال األسلوب المالئم لمقام التخاطب، وااللتزام ببعض مقّومات شكل الرسالة.

 درجة تعّثر في مالءمة األسلوب لمقام التخاطب، وعدم االلتزام بمقّومات شكل الرسالة.

 صفر أدنى المعايير السابقة. عدم استيفاء

 درجتان  طاب:: يستعمل المفردات المناسبة لمقاصد الخ9ك

 درجتان .)صفحة على األقل( ثراء المعجم، مع توظيف مالئم ومتنّوع يناسب مقاصد الخطاب

 درجة فقر المعجم، مع توظيف غير مالئم لمقاصد الخطاب.

 صفر .المعيارين الّسابقين عدم استيفاء

 درجتان  : يوّظف النحو و قواعد اإلمالء توظيًفا سليًما:1ك

 درجتان .)صفحة على األقل( عد النحو واإلمالء توظيًفا سليًماتوظيف قوا

مالئّية قليلة.  درجة أخطاء نحوّية وا 

 صفر .المعيارين الّسابقين عدم استيفاء

 درجتان  : ينّظم الفقرات تنظيًما مالئًما، و يستعمل عالمات الترقيم استعمااًل سليًما:7ك

 درجتان .)صفحة على األقل( ل أدوات الربط وعالمات الّترقيم استعمااًل سليًماترابط الفقرات بعضها ببعض، واستعما

 درجة توظيف بعض أدوات الربط بين األفكار والفقرات، واستعمال عالمات الّترقيم بشكل غير دقيق.

 صفر .المعيارين الّسابقين عدم استيفاء

 

 مالحظات: 
 المطلوب ال ُيمنح أّية درجة. إذا كتب الطالب موضوًعا مختلًفا تماًما عن 

 .ُتحسُب األخطاء النحوّية واإلمالئّية بعدد الظواهر ال بعدد األخطاء 

  بشكل صحيح؛ إذا كان النص قائًما عليهما. النقطةيمنح الطالب درجة عالمات الترقيم الستعماله الفاصلة و 

 ؤال.( كلمة وفًقا لطلب الس951كتابة )استيفاء القيد: هو التزام الطالب ب 

  ل، والَمتْن، والمرَسل إليه. س  األساسية لشكل الرسالة: المر المقومات 
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 مالحظات: 

 درجة. إذا كتب الطالب موضوًعا مختلًفا تماًما عن المطلوب ال ُيمنح أّية 

 .ُتحسُب األخطاء النحوّية واإلمالئّية بعدد الظواهر ال بعدد األخطاء 

  بشكل صحيح؛ إذا كان النص قائًما عليهما. النقطةيمنح الطالب درجة عالمات الترقيم الستعماله الفاصلة و 

 ( كلمة وفًقا لطلب السؤال951كتابة )استيفاء القيد: هو التزام الطالب ب.  

 

ةالجزئي الدرجة الجزء الثالث: معايير الّتقييم  الدرجة 
 الكلية

 09 درجات 1 يوّظف البيانات؛ إلعداد تقارير لجمهور محدد:: 4ك

 درجات 6 كار األساسية والثانوية، مع استيفاء القيد.بشكل صحيح ومالءمتها المتلقي؛ تعزيًزا لألف أساسية بيانات 3توظيف 

 درجات 5  توظيف بعض البيانات بشكل صحيح ومالءمتها المتلقي؛ تعزيًزا لألفكار المطروحة، مع استيفاء القيد.

 درجات 4 توظيف بعض البيانات بشكل صحيح ومالءمتها المتلقي؛ تعزيًزا لألفكار المطروحة.

 درجات 3 ت في تعزيز األفكار المطروحة.ضعف توظيف البيانا

 درجتان االكتفاء بذكر البيانات دون توظيفها في دعم األفكار المطروحة.

 درجة التقرير ال يعكس حقيقة البيانات المعطاة.

 صفر .أدنى المعايير السابقة عدم استيفاء

 درجتان : يستعمل المفردات المناسبة لمقاصد الخطاب:9ك

 درجتان ، مع استيفاء القيد.مع توظيف مالئم ومتنّوع يناسب مقاصد الخطاب ،معجمثراء ال

 درجة فقر المعجم، مع توظيف غير مالئم لمقاصد الخطاب.

 صفر .المعيارين الّسابقين عدم استيفاء

 درجتان  : يوّظف النحو وقواعد اإلمالء توظيًفا سليًما:1ك

 درجتان .)صفحة على األقل( ًفا سليًماتوظيف قواعد النحو واإلمالء توظي

مالئّية قليلة.  درجة أخطاء نحوّية وا 

 صفر .المعيارين الّسابقين عدم استيفاء

 درجتان  : ينّظم الفقرات تنظيًما مالئًما، ويستعمل عالمات الّترقيم استعمااًل سليًما:7ك

 درجتان .)صفحة على األقل( الّترقيم استعمااًل سليًماترابط الفقرات بعضها ببعض، واستعمال أدوات الربط وعالمات 

 درجة توظيف بعض أدوات الربط بين األفكار والفقرات، واستعمال عالمات الّترقيم بشكل غير دقيق.

 صفر .المعيارين الّسابقين عدم استيفاء


