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General Marking Guidance 
  
  

• All candidates must receive the same 
treatment.  Examiners must mark the first 
candidate in exactly the same way as they mark 
the last. 

• Mark schemes should be applied positively. 
Candidates must be rewarded for what they have 
shown they can do rather than penalised for 
omissions. 

• Examiners should mark according to the mark 
scheme not according to their perception of 
where the grade boundaries may lie. 

• There is no ceiling on achievement. All marks on 
the mark scheme should be used appropriately. 

• All the marks on the mark scheme are designed 
to be awarded. Examiners should always award 
full marks if deserved, i.e. if the answer matches 
the mark scheme.  Examiners should also be 
prepared to award zero marks if the candidate’s 
response is not worthy of credit according to the 
mark scheme. 

• Where some judgement is required, mark 
schemes will provide the principles by which 
marks will be awarded and exemplification may 
be limited. 

• When examiners are in doubt regarding the 
application of the mark scheme to a candidate’s 
response, the team leader must be consulted. 

• Crossed out work should be marked UNLESS the 
candidate has replaced it with an alternative 
response. 

 
 
 
 

 
 

 
 



 

قراءةالجزء األول: ال  
     النص األول

 العالمة اإلجابة رقم السؤال
  :  الى تجدر اإلشارة 1

 .كان یستغرق فترة طویلةالسفر أن  •
 في الصحراء. ال توجد فنادق أو مطاعمانھ   •
 .لعربكرام الضیف صفة مالزمة لأن إ  •

 
 
Accept any of the above bullet points. 

(1) 

    
 العالمة اإلجابة رقم السؤال
2 
 
 

   إلى:  تجدر اإلشارة
 )1( أن الكرم كان سمة من سمات العرب في الضیافة. •

  )1(ال یتأخر في تقدیم حق الضیافة"  فھو ..."الدلیل: 
Or 

 )1(لضیفھم. األمان نیوفروأن العرب كانوا  •
واألمان لمن یدخل بیتھ حتى لو كان شخصا غیر مرغوب فیھ."  ... "الدلیل:

)1( 
Accept any bullet point with its quotation. 

(2) 

    
 العالمة اإلجابة رقم السؤال
3a 
 
 
 
 
 
 
 
 
3b 

 :إلى اإلشارة تجدر
 خدمة  ةاالعتراض على أیالضیفحق من لیس أنھ  •

 .تقدم لھ
  یتعدى حدودهیحق لھ أن ال أن الضیف  •
 ال یتصرف بما یسيء إلى غیره. / .ال یتجاوز األدب والذوقو
  مح لھ.لطعام إالّ إذا سُ إلى اال یتقدم اأن الضیف  •

(2) 
Accept any two of the above bullet point. 
 

:إلى مایلي اإلشارةتجدر   
 االستئذان •

استئذان صاحب البیت وأھلھ ُمبدیا رغبتھ في  یبدأ... " الدلیل:
 "إلى أھلھ أو متابعة السفرالعودة 

 ة ضیفھلمغادر المضیف أسف •

(4) 



 

 ومعلنا أسفھ لفراقھم"  ..."الدلیل: 
 على حسن الضیافة الضیف للمضیّفشكر •

 إكرام واحترام"... بعد أن یشكرھم لما قدموه من " الدلیل:
(2) 

 
Accept any one of the above bullet points with their 
quotations. 
 

   
 العالمة اإلجابة رقم السؤال
 أمثلة لبعض النقاط التي یمكن ذكرھا: 4

 استخدم الكاتب أسلوبا معتدال في وجھة نظر المتلقي في  
 كتابة النص.

،... داعیا  ویرشدوه."و "..ویكرموه استخدام السجع في "...  
، وراجیا.."...ومعلنا    

 
 
 
 

،"لم یكن""لم تكن"،  استخدام أسلوب النفي والجزم مثل  
  وحاجة العرب سابقا لمبدأ الضیافةإلظھار سبب أھمیة  ال یستطع"

 
 
 
 

"وال شك"، "كما "   ،استعمال أدوات الربط مثل" حیث"  
الضیف والمضیّفوذلك لتوضیح العالقة السببیة بین   

 
واجبات لیؤكد على مسألةالكاتب كلمة " أن " التوكیدیة  ستخدام    

، " أن "، "أن یلتزم"أن یقدم" ، " بأنھ یرغب"مثل كل من الضیف والمضیف 
.یدعوه"  

 
بأسماء اشتھرت  بالكرم في تشبیھالاستخدم أسلوب    

  مثل حاتم الطائي وھرم بن سنان لیوصل ذلك الوقت 
وكذلك مثل " ترك لنا الشعراء المعلومة  أكثر للقارئ   

قصائد  كثیرة یصورّو لنا قصة "   
 
 مالزمة كلمة " لیس" مع كلمة " الضیف" عدة مرات  لیبین

للقارئ أھمیة التزام الضیف بقوانین الضیافة البدویة.   
  

(10) 

   



 

            



 

   النص الثاني
 العالمة اإلجابة رقم السؤال
 :ما یلي تجدر اإلشارة 5

 الحاسوب •
  اآللة •

Accept any of the above two answers. 

(1) 

 
 

 العالمة اإلجابة رقم السؤال
 تجدر اإلشارة إلى:  6

 .سواق التقلیدیةالصناعات الحرفیة بالبازارات واألارتباط  •
 ترتبط الصناعات الحرفیة والیدویة بالبازارات  "...الدلیل: 

 .التقلیدیة"واألسواق 
  

 .قیام الشعوب بتصویر ثقافاتھم في مشغوالتھم •
 وثقافة البلد العریقة التي یصورھا الحرفیون على  "...الدلیل: 

  ."مشغوالتھم المتنوعة
Accept any bullet point with its quotation. 

(2) 

 
  



 

م السؤال  العالمة اإلجابة 
7a 
 
 
 
 
 
7b 

 تجدر اإلشارة:
 استثمار الطاقات البشریة  /توفیر فرص عمل •
  مصدر للدخل •

____________________________________________ 
 تجدر اإلشارة:

وأصبحت لصانعیھا  في األسواق الواسعة  یةحرفالصناعات الانتشرت  •
 .مكانة وشھرة في بلدانھم

  ."وانتشرت حرفتھم في األسواق الواسعة "... الدلیل:
 

 .حینما برعوا في عملھمحرفیین شأن الارتفع  •

."... وقد ارتفع شأن الحرف الیدویة و شأن العاملین فیھ"  
  

 .لھم مكانة مرموقة بین الناسأصبحت  •
تسمیة عو   تس "... فصارت لھم مكانة مرموقة بین الناس ومن ھنا بدأت

 " حرفھم.
Accept any of the above bullet points with its quotation. 

  

(2) 
 
 
 
 
(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 

 (4)المجموع

 
 

 العالمة اإلجابة رقم السؤال
:ثلة لبعض النقاط التي یمكن ذكرھاأم 8  

كثرة السلع الصناعیة استخدم الكاتب أسلوب اقراء المخاطب بشئ وھو  
ق مقارنة مع  السلع الحرفیة.    

وتراجعا...."انحسارا في "...  سلوب السجعأاستخدم الكاتب   
 و ".. تراثي فلكلوري...".

 
استمراریة لیبین أھمیة سلوب المقارنة كثیرا في النصأستخدم الكاتب   

.لةاستخدم المقارنة بین صوت المطرقة وصوت اآل صناعات الیدویة   
 

،سلوب التفضیل مثل كلمة أسھل، أكبر، أكثرأاستخدم   
اسلوب النفياستعمل  یؤكد رأیھ استعمل إّن التوكیدیة  

 "أنھا التدر ربحا"،"عدم الرواج"
 

 استعمل التشبیھ الضمني لتجمیل المعنى وتعمیقھ الحرف الیدویة،
.تجات الیدویةنالصناعات الیدویة، الفن الیدوي، الم  

 
 استخدم الكاتب التنوین لیؤكد المعنى من النص لیؤكد على

."راالمتجة محلیا، اھتماما كبی "مثل واالھتمام بالحرف الیدویة. مرار  

(10) 



 

 
السببیةاستخدم الكاتب أدوات الربط لیوضح العالقة   

، إذحیث والصناعات الیدویة مثل " ذلك، تلك، بین الفن الیدوي  
 
 

 العالمة اإلجابة رقم السؤال
 أمثلة لبعض النقاط التي یمكن ذكرھا: 9

  استخدمحیث عن الضیافة عند العرب كان النص األول 
الكاتب أسلوبا معتدال في وجھة نظرالمتلقي  فیھ  

لحالة العربوعاطفیا  وأسلوبا وصفیا.كتابة النص في  
مثل استعمال كلمات عند استقبال أي ضیف   

.، "یكرم"، " یخدم"  
 

استخدم أسلوبعن الحرف الیدویة والذي والنص الثاني   
وھي أحد أسالیب الكتابة التي تتمیز بھا تقریري   

المواضیع الصحفیة.    
وعندما طرح ظاھرة أسلوب المقارنة استخدم وكذلك   

سواق مقارنة األ  الصناعیة في  كثرة السلع  
السلع الحرفیة. مع  

  وقارن وكذلك لیبین أھمیة استمراریة الصناعات الیدویة
" وما تنتجھ اآللة وما تنتجھ الید. لةبین صوت المطرقة وصوت اآلال "  

 
ستمراریةمشاعر الحنین ال یتفقان علىالكاتبان   

من خالل الضیافة والتقالید العربیة  العادات   
أو تشجیع السلع الیدویة.    

على ماكان علیھ العربالكاتب في النص األول یثني   
رامھم لضیفھم. أما النص الثاني أكفي  یعملوه أن   

الستمرار الحرف الیدویة بدل السلع الصناعیة  وھ یدعنّ إف  
الشعوب.  وھویةلما لھا عالقة بثقافات    

 
 النص األول متعلق بموضوع قدیم وتاریخي

 وفیھ بعض التعبیرات الصعبة والكلمات اللغویة القدیمة.
 أما النص الثاني فقد یكون أكثر سالسة الحتواءه على كلمات

حدیثة مثل " الحاسوب" و"اآللة" وكذلك عالقتھا بالمنتجات الیدویة.    
  اراندث یةكیفحیث یصور النص الثاني صورة حقیقیة عن 
 الصناعات الیدویة وأسباب ذلك. 

(15) 

 
 
 
 
 
 
 



 

درجة ۱٥( ۹ رقم سؤال )    
انب بالطلا ةباجإ ححصت عساتلا لاؤسلا يف.  ھاندأ لودجلا يف ةجردملا ريیاعملا ىلع ء◌ً  

لودج تاجردال - ةنراقم صوصنال  
 ةمالعال ىوتسملا اذه يف بولطملا

الكمتوب ال سيتقح عاملة  0 
. اوجالب يتضمن راقمنة سبيةط بين النصين  • ۳-۱  

. حرش سبيط أاكفلر  اكلاتبين  •  
عالبةرا اھشتسملد بها هي ذات العقة حمدودة ركفالبةا لیت يراد  •  

   اھالصیإ.
. اوجالب يتضمن راقمنة واةحض بين النصين  • ٤-٦  

حرش غير مكتمل ااكفلر الكاتبين وكليفية تمكمھنا نما سختدما  •  
- راھمتيهماا لغلوية رتالوكيبيةعم، جوود غموض في التعریب    

عالبةرا اھشتسملد بها هي بشلك عام اذت العقة   بالكفرة التي يراد  •  
   اھالصیإ.

. اوجالب يتضمن عددا ال بأس ھب من املقارنات بينا لنصين  • ۹-۷  
. ضووح شرأ حفراكاكلاتبين وكيفية تمكمھنا منإ يالص أمھراكفا  •  

سابتخدما ماهرتيهماا لغلوية وكرتاليبية مع وجود بعض المغوض في    
. كلذ ،كلون وبشلك عام فان ااوجلب واضح    

عالبارات اھشتسملد بها من النصين لها عاةقل البنقاطا لیت يراد  •  
   اھالصیإ.

. اوجالب يتضمن عددا وافرا من املقرانات بين النصين  • ۱۲-۱۰  
حرش مفلص ألفراك اكلاتبين وكيفيةا سختدامھما لاھمرتيمھاا لغلوية  •  

   كلذ یف ضومغال مدع عم ةیبیكرتالو.
عالبارات اھشتسملد بها من النصين تدعم بشلك تاما لنقاط التي يراد  •  

   اھالصیإ.
 
  

. اوجالب يتضمن مقارانت ممةزي بينا لنصين  • ۱٥-۱۳  
لحتيلأ فراك كال ااكلتبين وكيفية تكمنهما من إياصلأ فكارهام  •  

. سابتخدما ماهرتيهماا لغلوية وكرتاليبية    
عالبارات اھشتسملد بها موزةع بكشل ستماو بين النصي،نوهي دققية  •  

. وتدعم بقوة النقاطا لیت يراد إيھالصا    
 
 
 
 
 



 

 العالمة  اإلجابة رقم السؤال
10 
 

عالمة واحدة لكل نقطة أشیر إلیھامنح      
 فیما یلي بعض األجوبة المقترحة:

 یمكن للطالب أن یتوسع توسعا محدودا في النقاط التالیة وفي حدود العدد المطلوب 
 من الكلمات في السؤال:

 
 ألنھا تجمع بی   فّن یجمع بین الفنون الھندسیة األخرى العمارة ھي  : اإلشارة إلى أنأوال

  النحت والرسم والخط والزخرفة. و

ھي احدى المھندسات زھا حدید المعماریة العراقیة  : اإلشارة إلى أنثانیا
 و عملت في جامعات مختلفة في اكثر من دولة.درست  المشھورات عالمیا وقد

التي لھا تصامیمھا بما في ذلك  : اإلشارة إلى عدد المشاریع التي نفذتھا حدیدثالثا
 وكذلك أعمالھا المشھورة عالمیا . التفكیكیةبالمدرسة عالقة 

. المشھورة عالمیاعمال حدید أاإلشارة إلى : رابعا  

علیھا المھندسة  حازتالجوائز والمیدالیات واأللقاب الشرفیة اإلشارة إلى خامسا: 
 .المعماریة العالمیة زھا حدید

Any four of the above are accepted 

 منح عالمتین لجودة الكتابة
 عالمتان لكتابة واضحة وفعالة

لى حد ما لكن إیصال المعنىإصفر = غموض والتباس   
 درجتان = الخلو من الغموض، إیصال المعلومة بوضوح ودقة

6 

 
 
 
 

 العالمة اإلجابة رقم السؤال
11 
 
 
 
 
 
 

 :إلى اإلشارة بتج
 )1(                               الصناعات أ) 

 )1(      یسھم                              ب) 
                  )1(                                  یعطیھمج) 
 )  1(    معنویاتھم        /ھم في معنویاتھم د) 
 )1(                                      أقل) ةھ

 

(5) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 العالمة اإلجابة رقم السؤال
 :إلى اإلشارة بتج 12

)1(                    ، نّجاح، نجحناجحأ)    
)1(                                   ثوبا ب)   

)1(                              ، أُبيباأج)     
                                     )1(                                   یقوالد)          

)1(                              خمس)    ةھ  
 
Changes which are not derived from the given words  
not be rewarded.  

(5) 

 
 
 

 العالمة اإلجابة رقم السؤال
 :إلى اإلشارة بتج  13

                             )1(                                               حرف ناف للجنس.    أ) 
               )     1(    .على آخره الظاھرّن منصوب وعالمة نصبھ الفتحة أاسم ب)   
فعھ الضمة الظاھرة على آخره. رفعل مضارع مرفوع وعالمة ج)      

                                                                           )1(  
.على آخره ةالظاھر  وعالمة جره الكسرةاسم مجرور بحرف الجر د)     

                                                                          )1(  
نعت مرفوع للمبتدأ المؤخر و عالمة رفعھ الضمة الظاھرة  /صفة)  ةھ

.على آخره  
                        )1(    

(5) 

 
 
 
 
 

 العالمة اإلجابة رقم السؤال
                                                 :إلى اإلشارة بتج 14

                              )1(            یستفد الطالب كلھم من سھولة االمتحان.لم أ)   
                            )1(                                        .یا علي نوّد رأیتكب) 
 1(                                   المشتركون /.ال یفوز إال المشتركین ج) 
  )1(                     إّن الفریقَین یلعبان بحرفیة مدھشة.    د)
  /      .مازال ھؤالء المھندسون یعملون في شركة للمنتجات النفطیة) ةھ
 .مازال یعمل ھؤالء المھندسون في شركة للمنتجات النفطیة /

                                                                 )1  ( 
                                                    

(5) 
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