
  ١ صفحة                حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)       م٢٠١٥ الدورة االمتحانیة األولى لعامب )شرعي–أدبي (اللغة العربیة مادة (

  

  الجمهوریة العربیة السوریة 

  وزارة التربیة         

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  ةالعربیّ  غةاللّ  ةمادّ  تصحیح ملَّ سُ 

   ةالشرعیّ  ةوالثانویّ  / األدبيّ  الفرع/  ةالعامّ  ةالثانویّ  هادةالشّ 

  م ٢٠١٥ لعام ىلة األو الدورة االمتحانیّ 

  مئةستّ : رجةالدّ 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢ صفحة                حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)       م٢٠١٥ الدورة االمتحانیة األولى لعامب )شرعي–أدبي (اللغة العربیة مادة (

  

  ة اللغة العربّیةسّلم تصحیح مادّ 

  م ٢٠١٥لعام والثانوّیة الشرعّیة ) الفرع األدبي(العاّمة  الشهادة الثانوّیة

  ستمئة: الدرجة / ة األولى الدورة االمتحانیّ 

  )درجة ٩٠( :المهارات اللغوّیة والبنیة الفكرّیة والعاطفة :أوالً 

 )درجات ١٠(                                                               : )الوهن( وضد ، )أبیض( جمع - ١

                 )درجات ٥(  .بیضان: أو یضب) = أبیض(جمع  - 

                                                          )درجات ٥(  .الصالبة القدرة أوأو  منعةالأو ، ةالعز  أو القوة ،)= الوهن(ضد  - 

                         )درجات ٥(                    :القضیة اإلنسانیة في المقطع الثاني - ٢

  ة، العنصریّ أو ة معاناة اإلفریقي من العبودیّ  د، أوسیطرة البیض على السو أو  ،ز العنصريیالتمی: القضیة اإلنسانیة

      )درجات ٥(  .بسبب اللون القهر والظلمأو 

                )درجات ٥(                                  :اختیار اإلجابة الصحیحة - ٣

                   )درجات ٥( . رفض الشاعر الماضي المریر: فكرة البیت الثالث      

   درجة األسلوب إالّ  ینال الطالبة المعنى، ونصفها اآلخر لسالمة األسلوب وال نصفها لصحّ  )درجة ٢٠(لشرح البیت  - ٤

                                                    :كرة اآلتیةفي شرحه بالفالمعنى على أن یلّم  صحّ  إذا    

 .على ماضیه ومستقبلهو وطنه لشاعر سیطرة المستعمر أو األبیض على استنكار أو رفض ا              

  .یخسر الطالب درجتین إذا لم ُیشر إلى اللون أو التمییز العنصري: مالحظة            

        )درجات ١٠(                                                                  :انيمن سمات األدب اإلنس - ٥

  )درجات ١٠(. أو ما في معنى ذلك. وطنأرٍض أو انتقل من خطاب أخیه في الشرق إلى أخیه في كل 

  .فقط )اتدرج ٨( ینال أو الوطن األرض إلىإذا لم یكتب الطالب المعنى كامًال من الشرق  :مالحظة

  .)درجات ٥( األرض ینال إذا انطلق من الشرق ولم یصل إلى كلّ                   

         )درجات ١٠(                                                   :استنكر الشاعر في البیت الخامس أمرین - ٦

 ).درجات ٣(ویقبل یخبو عمري في سجنه  )درجات ٥(     .جنضیاع عمره خلف قضبان السّ  -

  .وال یقبل شطر البیت )درجات ٥(               .بودیةالخنوع وقبول الع -

  )درجة٢٠(                       : الموازنة - ٧

  .والخنوع عبّر عن رفض الذلّ  :كالهما :التشابه

  .برفض الذلّ  افتخر أو                

  . الظلمعبّر عن رفض  أو                        

  .یدعو إلى التحّرر: أو                        

  ).درجات١٠(ُیكتفى بوجه واحد للتشابه، وله              

  

  



  ٣ صفحة                حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)       م٢٠١٥ الدورة االمتحانیة األولى لعامب )شرعي–أدبي (اللغة العربیة مادة (

  

  :االختالف

  قّباني نزار  الفیتوري

  الّذل خارطةٌ  -  كفن وأالذّل جدراٌن  -

  طلب إلى دمشق التمزیق -  الشاعر مّزق -

  رتهابقد أوبقّوتها  وأدمشق یفتخر ب -  یفتخر بنفسه أو بقدرته أو بقّوته -

  .)درجات ١٠( ولهُیكتفى بوجه اختالف واحد  :مالحظة   

  عند لالختالف ولم یورد ما یقابلهصحیحًا جانبًا إذا أورد ) درجات ٥( الطالبینال        

  .لمّرة واحدة فقط الشاعر اآلخر       

   )درجات ١٠(                                   :في البیت الثالث الشعور العاطفي - ٨

  أداة التعبیر عنه  الشعور

  انسجام المعنى مع الشعور  التراكیب  األلفاظ

  أو األسى الحزن

  أو الكره أو األلم

  تلك مأساة قرون  مأساة

  مأساة قرون: أو

  .اإلشارة إلى مأساة الماضي

  .اإلصرار على رفض الماضي الذلیل  لم أعد أقبلها  -   االستنكار

االفتخار أو 

  االعتزاز

  .تتلك مأساة قرون غبر   - 

  لم أعد: أو .لم أعد أقبلها: أو

  .رفض الماضي الذلیل

  .اإلصرار على رفض الماضي الذلیل  لم أعد أقبلها  -   الغضب

  )درجات ٣( المناسب للمثالو ) رجتاند( لألداة و) درجات ٥( للشعور                    

  .ةیخسر الطالب درجة المثال إذا لم یسمِّ األدا: مالحظة                    

 )درجة ٢٢٠: (البنیة الفنیة وقواعد اللغة: ثانیاً 

  )درجات ١٠(                     :ن البدیعيالمحسّ  - ١

  ).الطالب ذكرهإذا  المحّسنال ُینظر إلى نوع ( )درجات ٥() أمسي ، غدي( 

  اإلیقاع الموسیقي: أو إیضاح  المعنى، :أو عمال العقل بالمتناقضات،إثارة الخیال بإ :الفنیة ةقیمال  

  .)درجات ٥( هاول واحدة بقیمةیكتفى    .تجلیة شعور األدیب :أو إثارة شعور المتلقي، :أو                 

  .ال ینال الطالب درجة القیمة الفنّیة ما لم یستخرج المحّسن البدیعي أو یسّمه :مالحظة 

 )درجة ٢٠(               :استخراج أسلوب خبري وآخر إنشائي، وذكر نوع كّل منهما - ٢

  طلبي        :نوعه  إّنني هّدمت: إّنني مّزقت أو :الخبرياألسلوب       

  ابتدائي :نوعه          مّزقُت أو هّدمتُ        

  .)درجات ٥(ولذكر النوع  )درجات ٥( ّما سبق وله مُیكتفى بمثال واحد                       

  .)درجات ٥(نداء   :أو طلبي :نوعه  )درجات ٥( یا أخي :األسلوب اإلنشائي  

  



  ٤ صفحة                حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)       م٢٠١٥ الدورة االمتحانیة األولى لعامب )شرعي–أدبي (اللغة العربیة مادة (

  

  )درجة ٣٠(                          :)أرٌض وجمتْ ( الصورة - ٣

 )درجات ٥( اإلنسان: ه بهالمشبّ   ،  )درجات ٥( األرض: هالمشبّ 

   )درجات ٣( وجمتْ : من لوازمه شیئاً  ىأبق –       )درجتان(ه به حذف المشبّ 

  .)درجات ٥(استعارة مكنیة : نوعها

  .ل المشبه والمشبه بهفصّ درجة التسمیة إال إذا الطالب ال ینال : مالحظة

  .أینما وردت أو أّیة جزئّیة مّما سبق ینال الطالب درجة القرینة            

  .)أو ما في معناه( .وضَّحت معنى الخنوع والذلّ : توضیح المعنى :ها الفنیةتقیم

  .التشخیص: الواجم، أومن خالل تشبیه األرض باإلنسان  :إثارة الخیال             

  .الحزن وأجّلت مشاعر االستنكار  :المشاعر تجلیة            

  .)درجات ٥( وللتوضیح )درجات ٥( ولها واحدة ُیكتفى بقیمة: مالحظة

 )درجة ٣٠(                                                         :   وتسمیة البحر التقطیع العروضي - ٤

  كلــ         ل وطن یا أخي في الـــــ       أرض في                   

  الّرمل :بحر             ٥///               ٥/٥//٥/             ٥/٥//٥/                       

  فعلن           فاعالتن            فاعالتن                        

  . )درجات ٦(ولتسمیة البحر )درجات ٨(لكل تفعیلة                                  

  .ال ینال الطالب درجة التسمیة إّال إذا صّحت تفعیلتان :مالحظة

  .ال ُینظر إلى الغلط في الترمیز أو الكتابة العروضّیة          

  .إذا ذكر الطالب التفعیالت ولم یحّدد ما یقابلها بخّط أو بترك فراغ یخسر الدرجة كاملة          

              )درجات١٠(                     :ثالثفي البیت ال الموسیقا الداخلیةمصادر  -٥

  .، لم أعْد ، أعِد أو لم: تكرار الكلمة - 

 . لم أعد: تكرار التركیب - 

  .)الهمزة - د  –م - ل –ع  –ق  –ب –ت (تكرار الحروف أّیًا كانت أو  -  

  .)ك – ه- س -ت(: أو تكرار الحروف الهامسة - 

  .)أقبلها :أو غبرت ،: أو،  مأساة :أو ،تلك(: أو التناغم بین حروف الهمس والجهر - 

  ).درجات ٥( علیه وللمثال) درجات ٥( للمصدر ُیكتفى بمثال واحد؛ :مالحظة

  

  

  



  ٥ صفحة                حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)       م٢٠١٥ الدورة االمتحانیة األولى لعامب )شرعي–أدبي (اللغة العربیة مادة (

  

  )درجة ٦٠(                          :اإلعراب -٦

 .ویقبل الفتحة ،)درجات ٥( المقّدرة منصوب وعالمة نصبه الفتحة ،)درجات ٥( منادى مضاف أو منادى :أخي -

  .)درجات ٥( باإلضافة جرّ في محل  ،)درجات ٥( ضمیر متصل :، ویقبلمبني ضمیر متصل: والیاء 

 .ویقبل الفتحة ،)درجات ٥(مة نصبه الفتحة الظاهرة وعال منصوب ،)درجات ٥( مفعول به: أكفانَ  -

 .ة، ویقبل الضمّ )درجات ٥( وعالمة رفعه الضمة الظاهرةمرفوع  )درجات ٥( فعل مضارع :یستعبدُ  -

 .ویقبل الضّمة ،)درجات ٥(ة الظاهرة مرفوع وعالمة رفعه الضم )درجات ٥( مبتدأ :جدارُ  -

 .)درجات ٥(الرفع  محّلها )درجات ٥(أو خبریة  )درجات ١٠(في محل رفع خبر : )هّدمت جدراَن الوهنْ (جملة  -

  .ة التسمیةإال عند صحّ  درجة المحلّ  ال ینال الطالب: مالحظة        

  .الجزء الذي غلط فیه درجة خسرفیها  إذا زاد الطالب زیادة مغلوطاً                  

  ....م به: ال یقبل الترمیز من مثل                 

  )درجة ٢٠(                        :البدل والتوكید - ٧

   )درجات ٥(من كل  أو جزء بدل بعض: نوعه     )درجات ٥( أغلَبها :البدل - 

   )درجات ٥(توكید معنوي : نوعه    )درجات ٥(كلَّها : التوكید - 

  .ینال الدرجة كاملة من كلّ  أو جزء بعض بدل- ب/ معنوي توكید -أ: كتفى الطالب بذكر رمز اإلجابةإذا ا: مالحظة 

  )درجات ١٠(                      :اسم االستفهام - ٨

                                                          )درجات ٥(الحال : داللته  )درجات ٥( كیف                    

  )درجة ٢٠(                        :الفراغ ملء - ٩

  .)درجات ٥() قُممزِّ (واسم الفاعل منه  )درجات ٥( اً أو تمزیق فعل مصدره تمزیق: )مّزق(

  .)درجات ٣(إذا وضع الطالب الكسرة ولم یضع التضعیف ینال : مالحظة          

  .ولم یضع التضعیف ینال الصفر بالكسرة، الزاي إذا لم یضبط                   

  )درجات ٥( ذات: هنوعاسم جامد ) أرض(،  )درجات ٥(یفعل ) یخبو(كلمة  وزن

  )درجات ١٠(                                   :العّلة الصرفیة - ١٠

  .)درجات ٥( ةحذف حرف العلّ : أو إعالل بالحذف: )َأُعدْ (           

   .تقاء الساكنینحذفت الواو بسبب ال :التعلیل            

  )درجات ٥(" مجزومأجوف مضارع " :أو خرهن آكِّ أجوف سُ  معتلّ  :أو                    

  

  

  

  



  ٦ صفحة                حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)       م٢٠١٥ الدورة االمتحانیة األولى لعامب )شرعي–أدبي (اللغة العربیة مادة (

  

 )درجة ٥٠(: القراءة والمطالعة: ثالثاً   

      )ةدرج ٢٠(              :الخاطرة أكثر قربًا من واقع القارئ الحدیث عدّ تُ  - ١

ابها إلى یلجأ كتّ  أوخطرًا / ج إلى أكثر جوانب الحیاة حساسیة لقدرتها على الولو  أولرشاقة أسلوبها  أولقصرها  -

  .تطعیم أسلوبها بالسخریة الالذعة

    .)درجات ١٠(منهما  لكلّ و  بذكر سببین مّما سبق،ُیكتفى : مالحظة 

      )ةدرج ٢٠(                                :اإلمالء -٢

  ة الحرف الذي قبلها السكونوحرك حركتها الكسر )درجات ٥( طةهمزة متوسّ : خصائص         

 )درجات ٥( .أو مسبوقة بألف                    

  )درجات ٥(. ثةمفردة مؤنّ  اسم مؤّنث أو أو ثمفرد مؤنّ اسم تاء ها التاء مربوطة ألنّ : المقالة         

  )درجات ٥(  .التأنیث الساكنةتاء  :واكَبتْ          

  )درجات ١٠(                         :المعجم -٣

  )درجات ٥( راءفال الطاء مع مراعاة ترتیب )الخاء(باب   )درجات ٥( خطر: لخاطرةا   

  .    إذا ذكر الجذر صحیحاً  )درجات ٥(باب الحرف األول فالثاني فالثالث  :أو                                  

  .)درجات  ١٠( ذر نالدون ذكر الج راءفال الطاء مع مراعاة ترتیب )الخاء(باب : إذا ذكر الطالب: مالحظة

 )درجة ١٦٠(                                                          :            التعبیر اإلجباري - أ: رابعاً 

  .)درجات ١٠( لخاتمةاو )درجات ١٠( لمقدمةا -١   

  .)درجة ١٠٠( :والشواهد الفكر - ٢   

 .)درجة ١٥(التعبیر عن الفقر بروح ساخرة  - ١

بیتـــــــي  أو البیــــــت الثالــــــث ...ومــــــن الزمهریـــــــر: والثــــــاني ...لــــــي مــــــن الشـــــــمس: البیـــــــت األول(ار الجــــــزّ : الشــــــاهد

  .)اتدرج ١٠() ....لو تراني: أو الرابع ...األرض

  ....منزل أوطنه الفقر /....إّنما أغلقه /....لیس إغالقي لبابي :)أبو فرعون الساسي(أو قول 

 ....ولهاث صعلوك..../ ماذا وجدت.../ لبیتأرأیت هذا ا: )ونياهللا البردّ  عبد(أو قول 

 .)درجة ١٥(خیبة اآلمال في تحقیق المطالب  - ٢

  .)اتدرج ١٠() ...آه واحسرتي: ویقبل السابع ..../كلما قلت في غد: البیت الثامن(الجزار : الشاهد

  ......على أّنني آسٍ  -١٦: أو.... كربت على : ١٥البیت  :الجواهري: أو

  .)إذا أحسن توظیفه( ...بني القصوری: لألوّ ا البیت: زكي قنصل: أو

  .تعوزه النقود: ... حّتى السطر التاسع... واحسرتاه: ع الثالث السطر السابعالمقط: السّیاب :أو

  ...أحاول أن أتعّزى - ١١: أو... يیطول على قلب - ١٠: أو ...ومّرت حیاتي - ٩: البیت: نازك المالئكة: أو

  .)إذا أحسن توظیفه( ...صدى ضائع كسراب: ّولل البیت األ، وُیقب...دقائق ثّم أخیب - ١٢ :أو 

  

  



  ٧ صفحة                حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)       م٢٠١٥ الدورة االمتحانیة األولى لعامب )شرعي–أدبي (اللغة العربیة مادة (

 

 .)درجة ٢٠(تصویر الشقاء والبؤس في حیاة الكادحین  - ٣

  .)ات إن أحسن التوظیفدرج ٥() ...هذي الجراح براحتیك: (افي النجفيالصّ  قول أحمد: الشاهد

  .فقط إذا شرح الطالب الفكرة واستشهد بشاهد من الكتاب نال درجة الفكرة: مالحظة          

 .)درجة ١٥(وعي الطبقات الكادحة  - ٤

  .)١٠- ٩(: أو )٦ – ٥ – ٤ – ٣( :أو) ٢ – ١(:المقطع األّول وفق اآلتي األسطر :وصفي القرنفلي: الشاهد

 )اتدرج ١٠( .)١٠-٩: (أو )٧ - ٦ – ٥ – ٤ – ٣(: أو )٤ – ٣( :أو المقطع الثاني األسطر            

  .  )١٠-٩-٨: (أو) ٧-٦: (المقطع الثاني األسطر: وظیفالتالطالب ُیقبل البّیاتي إن أحسن 

  )درجة ٤٠(                        :األسلوب  -٣

  ُدرجة٢٠( وللمنهج اللفظي ،)درجة٢٠( للمنهج العقلي مناصفة، الّلفظي واألسلوب العقلي، المنهج بین األسلوب عوزّ ی( .  

 االنتقال لطف – الترتیب براعة :اً مراعی ع،مقن منطقي تسلسل وفق فكره الطالب عرض طریقة: العقلي بالمنهج یراد 

  .ختام الموضوع، االلتزام بالفكر المطلوبة في الموضوع حسن -

 واألسـلوبيّ  ويّ نحـالو  واإلمالئـيّ  غـويلّ ال الغلـط مـن خالیـاً  اً ر معّبـ اً صـحیح اً سـلیم اً صـوغ ةلفكـر ل غـوياللّ  وغالّصـ: اللفظي باألسلوب یراد، 

علـى ، )لغـوي - نحـوي - إمالئـي :لكـّل غلـط واحـدة یحسم درجـة.( التّرقیم عالمات ومراعاة یرعبوالتّ  صویر،والتّ  اإلنشاء بجمال اً غنیّ 

 .)درجات ٥(أال یزید الحسم على 

  واحدة فقطة لمرّ  وبحسم درجة واحدة  )القطع أو الوصل(همزة  تابةكأو زیادتها أو الخطأ في یحاسب الطالب على إنقاص الشّدة.  

  :الفكر -٤

 مناقشتها وحسن الفكرة، تسمیة ةدقّ  الدرجة تلك في رویؤثّ  ة،لیّ ك نظرة الفكر درجة تقدیر في ینظر.  

 ّكلیة نظرة الفكرتین درجة إلى وینظر منه، ذلك بلقُ  مناسبان شاهدان بعدهما متداخلتین فكرتین البالطّ  ذكر إذا. 

  فقط) درجات ٥(إذا ذكر الطالب الفكرة من غیر شرح ینال. 

  ولمّرة واحدة فقط) درجات ٥(إذا خرج الطالب عن الموضوع یحسم له. 

  ).ّححینیقوم ممّثل الفرع بكتابة الشواهد الواردة في السّلم كاملة، وتصویرها وتوزیعها على المص( :الشواهد -٥

  :ةكلیّ  نظرة الشواهد إلى ینظر        

  .الروایة في الغلط ومن اإلمالئي الغلط من سالمتهو  صاحبه إلى الشاهد نسبة - 

    .بالفكرة وربطه توظیفه حسن - 

  .أهمل أخرى فكرة على أورده فإذا ، واحدة مرة الصحیح الشاهد یقبل - 

  .ع نثري شریطة إتمام المعنى أو جودة الصوغ، أو مقطأكثر أو الواحد البیت عريالشّ  اهدبالشّ  یقصد - 

 .الموضوع في واحدة ولمرة) درجات٥( له یحسم مرة من أكثر الروایة في غلط أو الشاعر اسم ذكر الطالب أهمل إذا - 

  .الشاهدعلى أال یتجاوز الحذف درجة ) د٢(یحسم عن كّل غلط في الروایة  - 

 .ح الموضوع من نصف الدرجةصحَّ من غیر شواهد من حفظه، یُ  الموضوعإذا كتب الطالب  - 

  

  



  ٨ صفحة                حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)       م٢٠١٥ الدورة االمتحانیة األولى لعامب )شرعي–أدبي (اللغة العربیة مادة (

 

  )درجة ٨٠(     :                                                                        التعبیر االختیاري - ب

  :الدراسة األدبّیة - ١   

  .)درجات ٥( مناسبة مةمقدّ أّیة : مةالمقدّ  -    

  ).درجات ٥( مناسبة خاتمةأّیة : الخاتمة  -    

  ).درجات ١٠(أو مواساة البّناء  –أو التخفیف من معاناة البّناء  –الكادح  تصویر معاناة البّناء أو :الفكرة العامة -    

  )درجة٢٠(  :المعاني

 ).درجات ٥(التعب والمرض ال یناالن من هّمة البّناء الغائص في طین العمل  - ١

 .رادة صلبةوإ  عالیةة بهمّ والداء مواصلة البّناء العمل برغم التعب  :أو

 ).درجات ٥(إلى عجز الغضب عن الخالص من ضیقها أو مصاعبها واإلشارة التصّبر على األیام القاسیة - ٢

 ).درجات ٥( فالبّناء لیس وحیدًا فیما عاناه كثرة الخائبین المتعبین في هذه الحیاة - ٣

  :أّدت المعاني وظیفتین

  . المحرومین وآالمهم وخیبات آمالهم اً ینقل معاناة الكادحینواقعیّ  كشفت فكر الكاتب وفلسفته ورؤاه الحیاتّیة فأبرزته شاعراً  - ١

   .مًا على واقع البّناء القاسيجّلت مشاعر الشاعر ودافعه االنفعالي إلنتاج نّصه فبدا حزینًا متألِّ  -٢  

    .)درجات ٥( اُیكتفى بوظیفة واحدة من وظیفتي المعاني، وله  :مالحظة            

  )درجة ٣٠( :نيسمات المعا -   

 .)أّي معنى یورده الطالب صحیح( :الوضوح  - ١

 ).أّي معنى یورده الطالب صحیح(المعاني مطروقة ال جدید فیها : االبتذال - ٢

 .)أّي شاهد مناسب( ور البیانیةدق األدبي في مخاطبة مشاعر المتلقي واستعماله الصّ ى الصّ تجلّ : الصدق األدبي - ٣

 .)األبیات كلها(متسلسلة بعالقة المعاني مترابطة فیما بینها : الترابط - ٤

على أن یشرح الطالب استنتاجّیة أو زمانّیة  أو ارتبطت المعاني فیما بینها بعالقات سببّیة :العالقة بین المعاني  - ٥

  ).األبیات كلها( العالقة

  .)درجات ٥( وللشاهد) درجات ٥( ولكّل منها، أینما وردت یكتفى بثالث سمات: مالحظة

  )درجات١٠(                         :         األسلوب -

على أال ) لغوي -نحوي -إمالئي(ویحسم درجة لكّل غلط ) درجات ٥(واألسلوب اللفظي  )درجات ٥(للمنهج العقلي

 ).درجات ٥( یتجاوز الحسم

  .)من األسلوب درجات ٥حسم له (إذا لم یكتب الطالب الدراسة على شكل مقالة  -

  

  

  



  ٩ صفحة                حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)       م٢٠١٥ الدورة االمتحانیة األولى لعامب )شرعي–أدبي (اللغة العربیة مادة (

  

  .المدرسةب من التسرّ  :الموضوع الثاني -٢

  ).درجات ٥(   مناسبة خاتمة )  درجات ٥(مناسبة مقدمة  -    

 :العرض -

  .)درجة ٢٠(  ب من المدرسةظاهرة التسرّ أسباب   - ١

  .)درجة ٢٠(     . خطورة هذه الظاهرة على الفرد - ٢

  .)درجة ٢٠( .  خطورة هذه الظاهرة على المجتمع - ٣

 - إمالئي(حسم درجة لكّل غلط ویُ ) درجات ٥(اللفظي  ألسلوبول )درجات ٥(للمنهج العقلي: )درجات١٠( :األسلوب

  ).درجات ٥( على أال یتجاوز الحسم) لغوي - نحوي

 

  انتهى السّلم

                               -----------------------  

  :توزیع اللجان

  )درجة ٩٠( )٨ - ١: أوالً  (: اللجنة األولى

  )درجة ١٠٠( )٥ - ١: ثانیاً  (: اللجنة الثانیة

  )درجة ١٢٠( )١٠ – ٦: ثانیاً  (: اللجنة الثالثة

  )درجة ٥٠( )٣ – ١: ثالثاً  ( :اللجنة الرابعة

  )درجة ١٦٠( )التعبیر اإلجباري: رابعاً ( : اللجنة الخامسة

  )درجة ٨٠( )االختیاريالتعبیر : رابعاً  (: اللجنة السادسة


