
                                                                                         1ص حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة

  غة العربّیة

  نّیة الصناعّیة ـ النسوّیة

  

حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة        )  م٢٠١٥ خاص بالدورة االمتحانیة األولى لعام )صناعي نسوي

 ةة السوریّ ة العربیّ 

وزارة التربیة

  

  

  

  

غة العربّیةلّ م تصحیح ماّدة اللّ س

نّیة الصناعّیة ـ النسوّیةالّشهادة الثانوّیة المه

  م٢٠١٥الدورة األولى عام 

  أربعمئة: الّدرجة 

  

  

  

  

صناعي نسوي(المھني /  العربیةاللغة مادة (

 

  

 

ة العربیّ الجمهوریّ   

وزارة التربیة         
 

  

 

 

 

الّشهادة الثانوّیة المه
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  النسویة - الصناعیة الّشهادة الثانوّیة المهنّیة                          سّلم تصحیح ماّدة الّلغة العربّیة

  م                                          الدرجة أربعمئة٢٠١٥الدورة األولى عام          

  

  درجة ١٠٠                :اللجنة األولى:                                           الّنصوص والّتطبیق  - أ

  )درجة ٦٠(    .                     بیات األّول والثاني والثالث من الّنّص شرح معنى كلٍّ من األ -١

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

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

  .اختلطت دماؤنا المراقة بدموعنا الغزیرة وعدّونا یفتك بنا دون شفقة وال رحمة: البیت األّول

ت إّن أسوأ سالح یستخدمه المرء في الّدفاع عن نفسه وعن وطنه هو ذرف الّدموع إذا ما اشتعل: البیت الثاني

  .أو إذا نشبت المعركة ،المعركة نار

وتنعمون بسالم وسعادة وحیاة مشرقة هنیة  ،جفن ستغرب كیف یغمض لكمأإنني ألتعّجب أو : البیت الثالث

  .كزهر الّریاض

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

 .ح البیت من نصف الدرجةیصحّ ، ذا أورد الطالب نصف المعنىإ - 

 )درجة ٢٠(                 :استنكر الشاعر على أبناء أّمته -٢

 )درجات ١٠( ).أو ما في معناه( .أن یناموا مرتاحي البال

                                                                         )درجات ١٠(    .وجود مصائب ومكاره: وسبب استنكاره 

 )درجات ١٠(          :                                                 اللفظان المالئمان لموضوع الحرب -٣

  شّبت - شرّ  – صوارم –نار  –حرب  –سالح       

   .)درجات ٥( منهما ولكلّ  مّما سبق بلفظتینُیكتفى    

   )اتدرج١٠(                                                  .األلم وأاألسى  وأ الحزن:  الشعور العاطفي - ٤

 )واحدیكتفى بذكر شعور (                                            

  درجة ١٠٠                                                                        اللجنة الثانیة

 )درجات ١٠(                            :االسم المشتق ونوعه -٥

                                              .)درجات٥( اسم فاعل، )درجات ٥( نائم 

 )درجات ٢٠(                   :وعالمة جزمهالفعل المضارع المجزوم،  -٦

 )درجات ١٠( یبقَ          

  .)درجات ١٠( حذف حرف العلة: عالمة جزمه
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)                             درجات ٤٠(                    :                                                               اإلعراب -٧

 ویقبل الفتحة )درجات ٥( الظاهرة عالمة نصبه الفتحةو منصوب  )درجات ٥(مفعول به  :دماء. 

 ةویقبل الضمّ  )درجات ٥( الظاهرة  مرفوع وعالمة رفعه الضّمة )درجات ٥(خبر :  دمع. 

 الكسرةویقبل  )درجات ٥( الظاهرةجره الكسرة وعالمة  مجرور )درجات ٥( مضاف إلیه: الخمیلة. 

  درجات ٥( جرّ ال هامحلّ  )درجات ٥( نعت أو صفة: )أیقظت(جملة(. 

 .)درجات ١٠( أو نعت أو  في محل جّر صفة              

 .ال ینال الّطالب درجة المحّل إال إذا صّحت الّتسمیة - 

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

 .ویخسر الّطالب درجة إعراب المفردة كاملة...) إلیه.م: مضاف إلیه: (ال ُیقبل الّرمز في اإلعراب، من مثل - 

 )درجات١٠(                    ):ملء(على صورتها في كلمة  الهمزةتعلیل كتابة  -٨

 )درجات ٥( مسبوقة بحرف ساكن )درجات ٥( فةهمزة متطرّ 

  ) درجة٢٠(         .   )جریر(للشاعر ) أندى العالمین(كتابة بیتین من قصیدة  -٩

   ).درجات١٠(خاٍل من األغالط  لكتابة كلِّ بیت  -١

 .صة للبیت الواحدالمخصّ درجة اللكّل غلط في الروایة على أّال یتجاوز الحسم ) درجتان( ُیحسم  -٢

ال ینظر إلى شّدة الحروف (ة أو زیادتهاإلهمال الشدّ ة واحدة في األبیات ولمرّ  )درجة واحدة( ُیحسم -٣

  ).الوصل والقطع ( همزةلغلط في كتابة الول )ةیّ الشمس

ح له الشطر األّول من نصف الدرجة -    .إذا كتب الطالب شطرین من بیتین مختلفین ُصحِّ

  .إذا كتب الطالب الشطر الثاني دون الشطر األّول ینال نصف الدرجة - 

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

 )درجة ٤٠(                 :اللجنة الثالثة                                                  :القراءة ب ـ

  : أعلنت ممثلة العمل الدولیة في مؤتمر فرانكفورت -

  )درجات١٠(. النساء فيالقسمة الجنسّیة لها أثر سلبي  نّ أ - ١     

 )درجات١٠(      .النساء فينقص اإلعداد له أثر سلبي  - ٢     

 –عدم استكمال التأهیل  - اإلجحاف(إذا شرح الطالب الفكرتین دون ذكر التسمیات كذكر: مالحظة

     )درجة٢٠. (نال الدرجة كاملة) عدم القدرة على مواصلة المهنة –البطالة 

  )درجات١٠(                                                                   :الضبط بالشكل - ٢

  )درجات ٥( فروعِ             ) درجات ٥( المؤتمرُ       

  )            درجات١٠(         :          في معجم یأخذ بأوائل الكلمات) المنظَّم(البحث عن معنى كلمة  - ٣

  . )درجات ٥( فالمیم الظاءمع مراعاة تسلسل حرف  النونأو حرف  النونباب  )درجات ٥( نظم: المنظَّم   

  .باب الحرف األّول مع مراعاة تسلسل الحرفین الثاني فالثالث شرط كتابة الجذر صحیحاً : ویقبل   

  .دون ذكر الجذر نال الدرجة كاملة المیمثمَّ  الظاءمع مراعاة تسلسل حرف  النونإذا ذكر الطالب باب 
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  )درجة  ١٦٠(               :الرابعةاللجنة                                                :التعبیر -ج 

 الزراعّیة وأشجارهازحف األبنیة اإلسمنتّیة على حساب األراضي :  (الموضوع األول(  

  :العناصر

 )ةدرج ٢٠(                                     .      مقدمة مناسبةـ  ١ 

  : ـ العرض ویتناول ٢

  )درجة ٣٥(          .  أسباب هذه الظاهرة آـ 

  )درجة ٣٥(.      عیةاخطورة زحف األبنیة اإلسمنتیة على األراضي الزر . ب

  )درجة ٣٥(                            . االقتراحات والحلول .ج

  )درجات ١٥(            .                    ـ خاتمة مناسبة ٣

   )درجة ٢٠(                                                       .األسلوب - ٤

 عناصر التقریر:  الموضوع الثاني.  

)                                               درجة ٢٠(.ة الزمنیةالمدّ  – ورشة العملمكان إقامة  –فة الجهة المكلّ  -الهدف : وتتضمن:  المقّدمة ـ  ١

  : ـ العرض ٢

  )درجة ٢٥(.                  واقع العمل الحالي -            

  )درجة ٢٥(  .         الت جدیدةضرورة رفده بآ –            

 )درجة ٣٠(            .نتاجذلك في زیادة اإلأثر  –           

  )درجة ٢٠(        .أو أي خاتمة مناسبة المقترحات: ـ الخاتمة ٣

  )درجات ١٠(   .تاریخ تحریر التقریر

                                                                     )درجات١٠(                       .التوقیعاالسم و 

   )درجة ٢٠(                                      .األسلوب. ٤

  :مالحظات عاّمة

 ). درجات١٠(، واألسلوب اّللفظي)درجات١٠(توّزع درجة األسلوب بین المنهج العقلي  - 

 :الطالب فكره وفق تسلسل منطقي مقنع، مراعیاً طریقة عرض : یراد بالمنهج العقلي - 

  .حسن ختام الموضوع - لطف االنتقال  –براعة الترتیب 

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

 .عالمات الّترقیم مراعیاً واألسلوبّي، 

  .ـ ُیراعى في الموضوع األّول غنى الفكر وسالمة األسلوب    

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

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

  انتهى الّسلَّم
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  : توزیع الّلجان           

   )١٠( ٤س )١٠( ٣س) ٢٠( ٢س   )٦٠( ١س :األسئلة               ١س: الّلجنة األولى

  )٢٠(٩س) ١٠( ٨س) ٤٠( ٧س) ٢٠( ٦س) ١٠( ٥س: األسئلة               ٢س: الّلجنة الثّانیة

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

     الّتعبیر:   األسئلة              ٤س: الّلجنة الّرابعة

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

  انتهى الّسلَّم

  

 درجة ١٠٠

 درجات ١٠٠

 درجات ٤٠

 درجة ١٦٠


