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  نّیة التجارّیة 

٢٠١٥  

حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)                    ٢٠١٥خاص بالدورة األولى  مادة اللغة العربیة المھنیة التجاریة
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٢٠١٥الدورة األولى عام 
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مادة اللغة العربیة المھنیة التجاریة(

  

  ة ة السوریّ ة العربیّ الجمهوریّ 
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  ٢ صفحة         حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)                    ٢٠١٥خاص بالدورة األولى  مادة اللغة العربیة المھنیة التجاریة(

  

  الّشهادة الثانوّیة المهنّیة التجارّیة                         سّلم تصحیح ماّدة الّلغة العربّیة

  الدرجة أربعمئة                                    م ٢٠١٥الدورة األولى عام                  

  :اللجنة األولى                       :                                          األدب الّنصوص  - أ

  )درجة ٦٠(              .           من الّنّص  والرابع والخامس الثالثرح معنى األبیات ـ ش ١

لسالمة األسلوب، وال ُتعطى درجة األسلوب ) درجات ١٠(لصّحة المعنى و) درجات ١٠(، )درجة ٢٠(لكّل بیت      

  :إال عند صّحة المعنى، على أن ُیلّم الطالب في شرحه بالمعاني اآلتیة

  . الدهر منذ فجره یسیر على خطاهم اقام في أرضك مبدعون جعلو أ: ثالثالبیت ال

  .بهذه اللغة على مّر الزمانالناس ث تحدّ و  ،قدم العصورابتدعوا اللغة منذ أ: رابعالبیت ال

  .ها أو ترشدهاة تقود الدنیا كلّ وقمت یا لبنان تنظر فلم تجد إال أمّ : خامسالبیت ال

 .إذا أورد الطالب معاني األبیات صحیحة دون فصل بین بیت وآخر ینال الدرجة -    

  .نصف الدرجة من الشرح حیصحّ إذا أورد الطالب نصف المعنى  -    

  .لكّل غلط من درجة األسلوب درجة واحدةحسم ُیحاسب الطالب على الغلط اإلمالئي أو اللغوي أو النحوي ب -    

  )درجات ١٠(                          :معاني الكلمات ـ ٢

  ... ال انتهاء له :، أوخالد :، أوأزلي :، أوأبدي :أو ،دائم: سرمدي -

                                                                                           ...نستعطي  :، أوعطاء :أو ،نسأله حاجة :نجتدي -

  )درجات ١٠(                                                     :لجوانب التي تغّنى بها الشاعراـ  ٣

  ....أو إلهامه الشعراء التاریخ العریق أومجاد سرمدي أو جمال دائم أو األفتون        

  )درجات ٥( منهما لكلّ و  یكتفى بجانبین                                 

  )درجات ١٠(                                                                                            :التعلیلـ  ٤

  حضور لبنان في نفس الشاعر،  :أو ،إلهام للشعراءلبنان مصدر  أنّ تأكید لل    

  )درجات ١٠(. إلبراز إعجابه بلبنان: للداللة على أهمّیة لبنان عند الشاعر، أو: أو    

  )درجات ٥(فقط، نال ) للتوكید(إذا ذكر الطالب : مالحظة                     

  )درجة ٣٠(                 .  سلمىبن أبي  زهیرللشاعر ) دعوة الى اإلخاء(  ـ كتابة ثالثة أبیات من قصیدة ٥

   .)درجات ١٠(ـ لكتابة كلِّ بیت ١        

  .لكّل غلط في الروایة على أّال یتجاوز الحسم درجة البیت) درجتان (ـ ُیحسم ٢        

  ال ُینظر إلى شّدة الحروف( ة واحدة فقط في األبیات إلهمال الشّدة أو زیادتهاولمرّ )  درجة واحدة(ـ ُیحسم ٣        

  ) .قطع  - وصل (  في كتابــة الهمزة وللغلط ،)ة یّ الشمس          

ح الشطر األّول من نصف الدرجة، أو إذا كتب الطالب الشطر  -       إذا كتب الطالب شطرین من بیتین مختلفین ُصحِّ

ح من نصف الدرجة أیضاً  الثاني دون الشطر األّول   .ُصحِّ

  . ُیصوَّر النص من الكتاب المدرسي في مراكز التصحیح وُیوزَّع على اللجان  -     

  

 درجة ١٢٠



  ٣ صفحة         حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)                    ٢٠١٥خاص بالدورة األولى  مادة اللغة العربیة المھنیة التجاریة(

  :اللجنة الثانیة                                                                     :والتطبیقب ـ النحو 

  ) درجة ٥٠(        :                                                                           ـ اإلعراب١ 

  َویقبل الفتحة)درجات ٥( الظاهرة منصوب وعالمة نصبه الفتحة)  درجات ٥( مفعول به :مقلة ،.                                               

  ٌة، ویقبل الضمّ )درجات ٥(الظاهرة  ضمةال رفعهوعالمة  رفوعم)  درجات ٥(مبتدأ :فتیان. 

  ِكسرةویقبل ال) درجات ٥( الظاهرة ه الكسرةمجرور وعالمة جرّ ) درجات ١٠( مضاف إلیه :الزمان. 

  ْالسكون، ویقبل )درجات ٥( الظاهرسكون ال جزمهوعالمة مجزوم ) درجات ٥( فعل مضارع :تلمح. 

 درجات١٠( نعتصفة أو  أو في محل جرّ ، )درجات ٥(  في محل جرّ ) درجات ٥(صفة أو نعت  :)َتهدي(جملة( . 

 .ال ینال الّطالب درجة المحّل إال إذا صّحت الّتسمیة -

 .خسر درجة الجزء الذي وقع الغلط فیه إذا زاد الّطالب زیادة مغلوطًا فیها -

 .درجة إعراب المفردة كاملة ویخسر الّطالب) به.م: مفعول به: (إلعراب، من مثلال ُیقبل الّرمز في ا -

 )درجات١٠(                             : الفراغ ءمل  - ٢

  .ال ُینظر إلى الغلط اإلمالئي )درجات ٥( هتداءا: المصدر: )تهتدي(      

   )درجات ٥( مهتدي: وُیقبلأو المهتدي أو المهتدیة یة أو مهتٍد مهتد :الفاعلاسم         

  ) درجات ١٠(                                           :استبدال العدد بكلمة  - ٣

  )ُیهمل الضبط إذا ذكره الطالب(  )درجات ٥(َعَشر  )  درجات ٥( خمسة          

 :اللجنة الثالثة                                          :ج ـ القراءة 

  )درجة٢٠(       .عطائه لألّم مقابل فكرة تخدیم ابنتهاإالمقابل الذي ستحمل زوجة المختار زوجها على  -١

  .ى الموسمسرة ما تأكل حتّ ستحمل المختار على إعطاء األ - 

  .ف أجرتها من دیونها ستخفّ  -     

                  .على الرحیل إذا أرادت ذلك تساعد األسرة -     

  .)درجات ١٠(ُیكتفى بجانبین مّما سبق، ولكّل منهما : مالحظة        

  )درجات ١٠(                                                                        :الضبط بالشكل - ٢

  )درجات ٥(  یلحقَ                         ) درجات ٥( زوجةُ  

      )درجات ١٠(                    .             )أّكَدت(على صورتها في كلمة  التاء تعلیل كتابة - ٣

       .ألّنها تاء التأنیث: ، وُیقبل)درجات ١٠(. ألّنها تاء التأنیث الساكنة          

  )درجات ١٠(                                                             :یأخذ بأوائل الكلمات معجم البحث في - ٤

  )درجات ٥( خدمالجذر : )تخدیم(

  )درجات ٥(باب الخاء مع مراعاة ترتیب الدال ثم المیم  

  )درجات٥(الجذر صحیحًا  إذا كتب الطالبباب الحرف األول مع مراعاة الثاني فالثالث  

  .وٕان لم یذكر الطالب الجذر )درجات ١٠(باب الخاء مع مراعاة ترتیب الدال ثم المیم أو 

 درجة٧٠

 درجة ٥٠



  ٤ صفحة         حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)                    ٢٠١٥خاص بالدورة األولى  مادة اللغة العربیة المھنیة التجاریة(

  :اللجنة الرابعة                                                                      :التعبیر -د

  )الوقت(: الموضوع األول

  :العناصر

  )ةدرج ٢٠(            .قّدمة مناسبةم - ١        

  :  العرض -  ٢

  )درجة ٣٥(    .أسباب الهجرة الداخلّیة  -أ

  )درجة ٣٥(.      أضرار الهجرة الداخلّیة - ب

  )درجة ٣٥( .  الحلول المناسبة للحّد منها -ج

  )ةدرج ١٥(     .خاتمة مناسبة - ٣

  )درجة ٢٠(     .       األسلوب - ٤

                                      )كتابة التقریر(:   الموضوع الثاني

                                      )درجة ٢٠(   .فةالجهة المكلّ  –الهدف : وتتضمن مة التقریرمقدّ  - ١

 :                                             العرض - ٢

 )درجة ٢٥(                                .أهمّیة األثر - 

 )درجة ٢٥(              .زائریهأسباب قّلة  - 

  )درجة ٣٠.              ( لمعالجة األمراقتراح الحلول  - 

 )درجة ٢٠(                                   .الخاتمة -٣

  )درجات ١٠(               :التاریخ

  )درجات ١٠(              :االسم والتوقیع        

  ) درجة ٢٠(                                 .األسلوب -٤

  :مالحظات عاّمة

 ). اتدرج ١٠( واألسلوب اّللفظي، )درجات ١٠( توّزع درجة األسلوب بین المنهج العقلي  - 

لطف  –براعة الترتیب : طریقة عرض الطالب فكره وفق تسلسل منطقي مقنع، مراعیاً : یراد بالمنهج العقلي - 

  .حسن ختام الموضوع - االنتقال 

الّصوغ الّلغوي للفكرة صوغًا سلیمًا صحیحًا معّبرًا خالیًا من الغلط الّلغوي واإلمالئّي  :یراد باألسلوب اللفظي -

 .واألسلوبّي، غنّیًا بجمال اإلنشاء والّتصویر، والّتعبیر ومراعاة عالمات الّترقیم

  .ـ ُیراعى في الموضوع األّول غنى الفكر وسالمة األسلوب    

  .ـ ُیراعى في الموضوع الثاني شروط كتابة التقریر بحیث یناقش الفكرة المطلوبة    

  انتهى الّسلَّم

 درجة ١٦٠



  ٥ صفحة         حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)                    ٢٠١٥خاص بالدورة األولى  مادة اللغة العربیة المھنیة التجاریة(

  

  توزیع الّلجان

  )٣٠(٥س) ١٠(٤س) ١٠(٣س) ١٠(٢س) ٦٠(١س:  األسئلة               ١س: الّلجنة األولى

  )       ١٠( ٣س )  ١٠(٢س )   ٥٠(١س: األسئلة               ٢س: الّلجنة الثّانیة

  ) ١٠( ٤س )  ١٠(٣س )   ١٠( ٢س)    ٢٠( ١س: األسئلة               ٣س: الّلجنة الثّالثة

     الّتعبیر:   األسئلة               ٤س: الّلجنة الّرابعة

========================  

  انتهى الّسلَّم

 

  

 درجة ١٢٠

 درجات ٧٠

 درجات ٥٠

 درجة ١٦٠


