
                                                                                                                       1ص        حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة

  ةالعربیّ 

  /العلمي

  م٢٠١٥

حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)         ٢٠١٥ خاّص بالدورة االمتحانیة األولى لعام

 ةة السوریّ 

  

  

  

  

  

  

العربیّ  غةاللّ  ةمادّ  تصحیح ملَّ سُ 

العلمي الفرع/ ةالعامّ  ةالثانویّ  هادةالشّ 

٢٠١٥ لعامة األولى الدورة االمتحانیّ 

  أربعمئة: رجةالدّ 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خاّص بالدورة االمتحانیة األولى لعامالفرع العلمي / اللغة العربیة ة مادّ (     

 

  

 

ة السوریّ ة العربیّ الجمهوریّ     

وزارة التربیة          
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  ة اللغة العربّیةسّلم تصحیح مادّ 

  أربعمئة: الدرجة /  م ٢٠١٥لعام ة األولى   الدورة االمتحانیّ ) العلميالفرع (الشهادة الثانوّیة العاّمة 

  )درجة ٨٠( :المهارات اللغوّیة والبنیة الفكرّیة والعاطفة: أوالً 

 )درجات ١٠(                               :جمع ومعنى- ١

  .)درجات ٥( )بحسم درجتین اإلمالئي في كتابتها الغلطعلى الطالب یحاسب (أفئدة  ):فؤاد( جمع - 

  .أو استحوذ ،وسعأو  ،أو تحّمل ،احتمل: ، ویقبل)درجات ٥(أو احتوى  ،أو حوى ،أو امتلك ،أو ملك ،جمع وأ ،ضمّ ): حاز(معنى  - 

  .حیحة أینما وردتُتقبل اإلجابة الصّ : مالحظة                         

      )درجات ٥(                                                            :                       مةالفكرة العا - ٢

   اعر المؤلم،واقع الشّ : اعر،  أومعاكسة الحظ للشّ : أو. اعرأو فقر الشّ .  اعر من الفقرمعاناة الشّ 

    )درجات ٥( .اعر العاثرحّظ الشّ : أو. اعربؤس الشّ : أو

 )درجات ٥(                                                                  :           الصحیحة اإلجابة - ٣

   )درجات ٥(" اعر في الشكوى تساوي أّیام الشّ " فكرة البیت الثالث 

     )درجات ١٠(                      :وماذا حملت له ع الشاعر من األیام المقبلةتوقّ  - ٤

  )درجات ٥(. )أو ما في معنى ذلك(الخیر  الغایة أو الهدف أو أو المطالب أو تحقیق السؤلیتوقع 

  .اإلخفاق في تحقیق المطالب :خیبة األمل أو: ما ال یشاء أو :حملت له

  )درجات ٥( .ما في معنى ذلك :أو ،في تحقیق ما یرید خیبة الرجاءأو  

 )درجات ١٠(                        :السبب والنتیجة من البیت األول - ٥

  )درجات ٥( .األلم :التوّجع أو :الحسرة علیه، أو :وأـ ،ذهاب العمر: النتیجة )درجات ٥(ثرالحظ العا: السبب

   .التأّسف :أو الحسرة :النتیجةذهاب العمر : السبب: )أو(

  )درجات ١٠(                         : السبیل والمسّوغ من البیت الخامس - ٦

  )درجات ٥(. الّصبر: اعر لتخفیف آالمهالسبیل الذي لجأ إلیه الشّ 

  ،)والضّراء الّسراء(ویقبل  تبّدل األحوال أو تقّلبها،: أو األّیام فیها العسر والیسر نّ إ: غ الذي دفعه إلى ذلكالمسوّ 

  )درجات ٥(. في ما معناه ، أوأو تحّسن الحال الشاعر یمّني نفسه بالرغد: أو 

  )درجة ٢٠(                          :الموازنة - ٧

  . عن معاناته، أو كالهما یشكو كالهما عّبر )أو(. درضیق الصّ : أو. الهمومعن  عّبر اعرینكال الشّ : التشابه    

  )درجات ١٠(یكتفى بوجه واحد مّما سبق وله : مالحظة
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  :االختالف

  المتنبي  الجزّار

  وطال قیامه في طلب الرزق  ضاق صدره -  ضاق صدره وحار فكره -

  ضیق الصدر بطلب الرزق قرن -  بالهمّ قرن ضیق الصدر  -

  السعي وراء الرزق التعب من ضیق صدره بسبب -  صدره بسبب الفقر أو الظروف یقضِ  -

  ضاق صدره -  حار فكره، وضاق صدره -

  سعى وراء الرزق أو في طلبه -  اكتفى بالشكوى -

  .)درجات ١٠( ولهُیكتفى بوجه اختالف واحد : مالحظة                    

  .الشاعر اآلخر لمّرة واحدة فقط إذا أورد جانبًا صحیحًا لالختالف ولم یورد ما یقابله عند) درجات ٥( الطالبینال   -

)درجات ١٠(                  :البارز في التركیبین الشعور العاطفي - ٨

  )درجات ٥(. أسى :أوألم  :أوحزن ): ضاق صدري(  

  )درجات ٥(. الشعور باألمل أو التفاؤل): ما زالت األّیام فیها الّسراء والضّراء( 

  .إذا ذكر الطالب أكثر من شعور، ُیحاسب على الشعور األّول فقط وال ینظر إلى غیره: مالحظة           

 )درجة ١٢٠(: البنیة الفنیة وقواعد اللغة: ثانیاً 

  )درجات ١٠(                            :المجال -١

  )ناتجدر ( منهماُیكتفى بكلمتین ولكّل  .ذهب -  غد –العمر  :مجال الزمن

  )درجتان( ُیكتفى بثالث كلمات ولكّل منها. عناء –ف تأسّ  –حسرتي  –آه  :مجال المعاناة

  )درجات ١٠(                                    :األسلوب الخبري -٢

    )درجات ٥( )ابتدائي( :نوعه )درجات ٥(. یخّص یومًا بشكواه  :أو) یخصُّ یومًا بشكواه لسُت مّمن(

 )درجات ٥( )طلبي( :نوعه )درجات ٥( األّیام عندي سواء ألنّ  

          )درجة ٢٠(                                                                     ).اإلمساء رقیب(  :الصورة -٣

   )درجات ٥(محذوف وهو اإلنسان : ه بهالمشبّ        )درجات ٥(اإلمساء : هالمشبّ 

  )درجات ٥(وأبقى شیئًا من لوزامه وهو المراقبة  

   :ویقبل

    )درجات ٥(الرقیب  : ه بهالمشبّ )   درجات ٥(اإلمساء : هالمشبّ 

  ).درجات ٥(تشبیه بلیغ : أو حذف األداة ووجه الشبه  

  .أینما وردت أّیة جزئّیة مّما سبقینال الطالب درجة : مالحظة
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  )درجات ٥( :للصورة الفنّیة القیمة

 .، وُیقبل أّي توضیح صحیح مراقبة المساء لصباح الشاعر الذي یظن فیه السعادةمعنى حت وضّ  :توضیح المعنى -

 .التشخیص: ، أوتشبیه المساء باإلنسان المراقب :إثارة الخیال -

 .نقل مشاعر األسى للمتلقي :تجلیة الشعور -

  ).درجتان( ولتوضیحها) درجات ٣(یكتفى بقیمة واحدة مّما سبق، ولها : مالحظة                  

  )درجات ١٠(                    :الثانيمصدر من مصادر الموسیقا الداخلّیة في البیت  -٤

             ).الهمزة-الدال: (تكرار الحرف - 

 ).غد – غد: (تكرار الكلمة -       

  ).الشین-  السین-الفاء-  التاء -الكاف(: كرار أو استخدام الحروف الهامسةت -  

    .إذا ذكرتا متالزمتین) قلت في: (أو، )أدرك السؤل( أوأتاني أو أشاء  :التناغم بین حروف الهمس والجهر - 

  ).أشاء -ال  -بما- أتانيكلما : (استخدام المدود الطویلة - 

  .)درجات ٥(وللمثال علیه  )درجات ٥(لمصدر تسمیة ال : مالحظة

  .درجة ةأیّ  إذا ذكر الطالب المثال من غیر تسمیة المصدر ال ینال -                         

                    )درجة٤٠(                                                                                         :اإلعراب -٥

 .، وُیقبل الضّمة)درجات ٤( الظاهرةمرفوع وعالمة رفعه الضمة  )درجات ٤( خبر: تأّسف -

 .وُیقبل الضّمة ،)درجات ٤(مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  )درجات ٤( فعل مضارع: أشاء -

 .وُیقبل الفتحة ،)درجات ٤(وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة منصوب  )درجات ٤(مفعول به : هموماً  -

 .الضمةوُیقبل  ،)درجات ٤(الظاهرة  رفعه الضمةوعالمة مرفوع  )درجات ٤( أو اسمها ما زالاسم : األّیام -

  ).درجات ٤(لها من اإلعراب  ال محلّ  )درجات ٤( صلة الموصول): یخّص ( جملة -

  .إال إذا صّحت التسمیة ال ینال الطالب درجة المحلّ  -  :مالحظة                          

  .مغلوطًا فیها خسر درجة الجزء المغلوط فیهإذا أضاف الطالب إضافة  -                                

  .مفعول به: م به: ال ُیقبل الرمز في اإلعراب، من مثل -                                

  )درجات ١٠(                   :األمر في البیت الخامس أسلوب -٦

  .راً یا فؤادي اصبر صب: أو  یا فؤادي صبراً  :وُیقبل) درجات ٥( صبراً  -     

    .)درجات ٥( مفعول مطلق ناب عن فعله: ، أومصدر نائب عن فعله: صیغته -     

  .كاملةً  ینال الدرجة )یا فؤادي اصبر( إذا شرح الطالب: مالحظة                          
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  )درجات ١٠(                        :أسلوب الشرط من البیت الثاني وأركانه - ٧ 

     )درجات ٥( .كّلما قلُت أتاني :أو السؤَل أتانيأدرُك  كلما قلت في غدٍ  

              )درجتان(جواب الشرط  :أتاني،   )درجتان(فعل الشرط : ، قلت )درجة(أداة الشرط : ماكلّ : تحلیله

  .ولم یذكر التركیب إذا ذكر األركان السابقة صحیحة) درجات ١٠(ینال الطالب : مالحظة                

  .فقط) درجات٥( في ركن منها، ُیحاسب من وغلط، هإذا لم یحّدد الطالب أسلوب الشرط واكتفى بتحلیله إلى أركان -                

  )درجات ١٠(                     :والوزنة ة الصرفیّ العلّ  - ٨

  .ُقلبت الیاء ألفاً : وُیقبل )درجات ٥( .إعالل بالقلب :)ضاق(ة في كلمة ة الصرفیّ العلّ     

  .یهمل الضبط: مالحظة )درجات ٥(ُفْلُت   ):قلت(وزن كلمة      

  

 )درجة ٤٠(: القراءة والمطالعة: ثالثاً 

 )درجة ٢٠(           ، وما الذي لم یلحظه؟المطار إخراج الكاتبة للمرآة فُ موظّ عّد ماذا  - ١

مافي  :أوتحّدیًا له  :أو برودًا ال یلیق بالواقفین بین یدیه :أو نوعًا من االستخفاف بحضوره  :ة للمرآةعّد إخراج الكاتب

     )درجات ١٠( .معناه

   )درجات ١٠( .ةبطاقتها الصحفیّ  :أو، )إصبع الدینامیت الخاص بها( :وأالقلم  :لحظه حین فّتش الحقیبةیالذي لم 

 )درجات ١٠(                                        :اإلمالء -

                )ُتهمل التسمیة( )درجات ٥(. جاءت في ماضي الفعل الرباعيألّنها : همزة قطع) أخرْجت(كتب الهمزة في كلمة  -٢

                              )درجات ٥(. أو مفردة مؤّنثة ،أو اسم مؤّنث ،ألّنها جاءت في اسم مفرد مؤّنث :)مرآة(التاء مربوطة في  ُكتبت -٣

  )درجات ١٠(                                            :المعجم - ٤

    )درجات ٥() الباء(ثم ) القاف(مع مراعاة تسلسل ) الحاء(باب   )درجات ٥( حقب: حقیبتي

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

   .وٕان لم یذكر الطالب الجذر   )درجات ١٠() الباء(ثم ) القاف(مع مراعاة تسلسل ) الحاء(باب  : أو          
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 )درجة ١٠٠(: التعبیر اإلجباري - أ: رابعاً  

  ).درجات ٥(وخاتمة مناسبة ) درجات ٥(مقّدمة مناسبة  - ١

  :الفكر - ٢

     )درجات ١٠( .تصویر خیبة األمل في تحقیق العالم المثالي -١

  ... یطول على قلبي - ١٠: أو... ومّرت حیاتي - ٩ أو ...صدى ضائع كسراب - ١ :البیت: یوتوبیا :الشاهد 

      )درجات ١٠(  ...دقائق ثّم أخیب - ١٢ :أو  ...أحاول أن أتعّزى - ١١: أو 

      )درجات ١٠(  .لى التفاؤل اقتداًء بالطیورالدعوة إ  -٢

إذا أشار ( ...ما تراها - ٧: أو... كن هزاراً  - ١٢: أو... ى والصقرتتغنّ  - ٨: أو... أدركت كنهها - ٦: البیت :أبو ماضيا یلیّ إ

  .)الطالب إلى أن الضمیر في تراها یعود على الطیور

  )درجات ١٠(  .)الطیور التي تبعث على التفاؤلذكر د له بإذا مهّ ( ...ال غرابًا یطارد الدود :١٣البیت  ویقبل

     )ةدرج ١٥(  .السعي في تحقیق سعادة اإلنساندور  -٣

     )درجات ٥(   .اوي إن أحسن توظیفهقول الزه الشاهد

  )درجة ٣٠( :األسلوب -

  ُدرجة١٥(لكّل منهما  مناصفة، اّللفظياألسلوب و  العقلي المنهج بین األسلوب عوزّ ی( .  

 االنتقـال لطـف – الترتیـب براعـة :اً مراعیـ مقنـع، منطقـي تسلسل وفق فكره الطالب عرض طریقة: العقلي بالمنهج یراد 

  .االلتزام بالفكر المطلوبة في الموضوع -ختام الموضوع  حسن -

 ـــ اً صـــحیح اً ســـلیم اً صـــوغ ةلفكـــر ل غـــوياللّ  وغالّصـــ: اللفظـــي باألســـلوب یـــراد ـــط مـــن خالیـــاً  اً ر معّب  واإلمالئـــيّ  غـــويلّ ال الغل

: یحســـم درجـــة واحـــدة لكـــّل غلـــط( .التّـــرقیم عالمـــات ومراعـــاة عبیـــروالتّ  صـــویر،والتّ  اإلنشـــاء بجمـــال اً غنّیـــ ،واألســـلوبيّ 

 .، ولمّرة واحدة فقط)لغويّ  -نحويّ  -إمالئيّ 

 بحسم درجة واحدة و لمرّة واحدة فقط) القطع أو الوصل(في كتابة همزة  یحاسب الطالب على الغلط . 

  :الفكر  -

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

  فقطولمّرة واحدة ) درجات ٥(إذا خرج الطالب عن الموضوع یحسم له. 
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   :الشواهد -

  ).یقوم ممّثل الفرع بكتابة الشواهد الواردة في السّلم كاملة، وتصویرها وتوزیعها على المصّححین(

  :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 - 

  .، أو مقطع نثري شریطة إتمام المعنى أو جودة الصوغأكثر أو الواحد البیت عريالشّ  اهدبالشّ  یقصد - 

 .الموضوع في واحدة ولمرة) درجات ٥( له یحسم مرة من أكثر الروایة في غلط أو الشاعر اسم ذكر الطالب أهمل إذا - 

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

ح الموضوع من نصف الدرجة -   .إذا كتب الطالب الموضوع من غیر شواهد من حفظه، ُیصحَّ

  )درجة ٦٠(: التعبیر االختیاري - ب

  :الدراسة األدبیة -١

   )درجات ٥( أّیة مقدمة مناسبة: المقّدمة

  )درجات ٥(أّیة خاتمة مناسبة  :الخاتمة

وصف األسود التي تحیط : أو تصویر جمال األسود في البركة،: أو تصویر تماثیل األسود في البركة،: الفكرة العاّمة

  )درجات ٥(، أو ما في معنى ذلك وصف األسود في حدیقة القصر: أو بالبركة،

  )درجات١٢(: المعاني

   )درجات ٤(. أو ما في معناه ،ئیرأفواهها كالز صوت الماء في أو بركة القصر و  ع األسود في حدیقةتربُّ : البیت األول

  )درجات ٤(. أو ما في معناه ،تغطیة الّذهب ألجسادها وصفاء الماء من أفواهها :البیت الثاني

  )درجات ٤(. أو ما في معناه ،ر األسود ألیام عّزها وتهّیؤها للثوارنتذكّ  :البیت الثالث

  )درجات ٣( :وظیفتینأّدت المعاني 

 .كشفت فكر الكاتب وفلسفته ورؤاه الحیاتّیة فبدا مقّدراً للجمال أو اإلبداع أو الفن -١

  الموقف االنفعالي الذي تمّثل  استطاعت أن تجّلي مشاعر اإلعجاب أو الدهشة بمنظر األسود، أو استطاعت أن تعّبر عن - ٢     

  .مشاعر اإلعجابب          

  ). درجات٣(ُیكتفى بوظیفة واحدة من وظیفتي المعاني، ولها                   
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  )درجة٢٠(  :سمات المعاني

  .)أي دلیل یناسبها( فیما بینها متسلسلةمترابطة  :الترابط - 

  .)أي معنى یذكره الطالب صحیح(: المعاني مطروقة ال جدید فیها: االبتذال - 

  ).أي معنى یذكره الطالب صحیح(جاءت المعاني واضحة ال غموض فیها وال غرابة  :الوضوح - 

  ).المعاني كلها -وضراغم (یغلب علیها الصدق األدبي العتماد الشاعر على األخیلة والتصویر  :الصّدق - 

  ).البیت الثالث( :تربط بین معانیها العالقة السببیة - 

  .)درجات ٥( صحیحالمثال لول) درجات ٥(ولكل سّمة  أینما وردتا، ا سبقُیكتفى بسمتین ممّ        

  )درجات١٠(: األسلوب

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

 ).درجات ٥( أال یتجاوز الحسم

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

  :ة األشجار في الحفاظ على التوازن البیئيأهمیّ  :يالموضوع اإلبداع -٢

  ).درجات ٥(وخاتمة مناسبة ) درجات ٥(مة مناسبة مقدّ  -    

  : العرض

  )درجة ٢٠(. األشجار في الحفاظ على التوازن البیئية أهمیّ  -

    )درجة ١٥(. مخاطر زوالها في حیاة اإلنسان -

  ) لغويّ  - نحويّ  - إمالئيّ (ویحسم درجة لكّل غلط  ،واألسلوب اللفظي ،لمنهج العقليع بین اوزّ ت )ةدرج ١٥( :األسلوب 

 )درجات ٥( یتجاوز الحسم على أالّ             

             انتهى السّلم

  :توزیع اللجان

  )درجة ٨٠) (٨ - ١: أوالً ( : اللجنة األولى

  )درجة ٥٠) (٤ - ١: ثانیاً ( : اللجنة الثانیة

  )درجة ٧٠) (٨ – ٥: ثانیاً ( : اللجنة الثالثة

  )درجة ٤٠) (٣ – ١: ثالثاً (  :اللجنة الرابعة

  )درجة ١٠٠) (التعبیر اإلجباري: رابعاً ( : اللجنة الخامسة

  )درجة ٦٠) (التعبیر االختیاري: رابعاً ( : اللجنة السادسة

  

  انتهى السّلم

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


