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  ٢ صفحة                حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية)       م٢٠١٥ لعام الثانيةبالدورة االمتحانية  )شرعي–أدبي (اللغة العربية مادة (

  ة العربّيةة اللغسّلم تصحيح مادّ 
  م ٢٠١٥لعام والثانوّية الشرعّية ) الفرع األدبيّ (الشهادة الثانوّية العاّمة 

  ستمئة: الدرجة /  الثانيةة الدورة االمتحانيّ 
  )درجة ٩٠( :المهارات اللغوّية والبنية الفكرّية والعاطفة :الً أوّ 
      )درجات١٠(                  ):عزائم(، وجمع )نكبة(معنى  -١
                     جلل أمرٌ  :وُيقبل بالء، صابمُ  نائبة، رزّية،نازلة، ب، طْ ، كارثة، شّدة، فاجعة، خَ مصيبة :)نكبة( معنى -

 .ُتقبل اإلجابة الصحيحة أينما وردت: مالحظة    )درجات ٥(    .عظيم حدثٌ  :أو
                 )درجات ٥(   .عزيمة: )عزائم( مفرد -
         )درجات ٥(                          :صالفكرة العامة التي ُبني عليها النّ  -٢

استنكار ضعف  :، وُيقبلحال الشباب المترّدي :أو، واقع الشباب المترّدي :أو ،الشباب المترّدي حال أو تصوير واقع
    .ى ما سبقي معنتصوير ضعف الشباب، أو ما ف :أو .ضعف الشباب :أو ،الشباب العربي

         )درجات ٥(                  .تنسب إلى البيت الثالث) إخفاق الشدائد واختبارات الحياة في تغيير الشباب(الفكرة  -٣
   )درجة ٢٠(                                                                                    :الرابع شرح البيت -٤
 إذا ة األسلوب إالّ درج ينال الطالبة المعنى، ونصفها اآلخر لسالمة األسلوب وال نصفها لصحّ  الرابع لشرح البيت -٤

                                                    :المعنى على أن يلّم في شرحه بالفكرة اآلتية صحّ 
 .ي والمواجهةوضعف إقدامه على التصدّ ، فقدان الجيل الصبر أمام المصائب     
لوب درجة واحدة إذا كان أسلوبه إذا شرح الطالب نصف الفكرة نال نصف درجة المعنى ويخسر من األس: مالحظة 

  .اللغوّي صحيحاً 
          )درجات ١٠(                                . للكوراث يكون ذا خبرٍة وقّوٍة في التصّدييأمل الشاعر من الجيل أن  -٥

 .ويقبُل صّد الكوارث أو ما في معناه    
  .ال ُيقبل ذكر الشطر بحرفّيته :مالحظة

         )درجات ١٠(                                                          :ستنكرها الشاعر على الجيلالصفة التي ا -٦
  )درجات ٥(     .تخاذله أمام المصائب أو ضعفه في مواجهة المصائب

رضعها مع حليب  وأى عليها ه تربّ المهد أو كأنّ  ه رضعها منيبدو كأنّ : الدليل على تأّصل الصفة فيه
   )درجات ٥(       .مهاتاأل

  .من اإلجابة، وال ُيقبل الدليل بذكر شطر البيت ينال الطالب درجة الجزء الصحيح: مالحظة
  
  



  ٣ صفحة                حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية)       م٢٠١٥ لعام الثانيةبالدورة االمتحانية  )شرعي–أدبي (اللغة العربية مادة (

  )درجة٢٠(                            : الموازنة -٧
  .أو ببالده ول النكبات باألّمةز نعن  عّبر :كالهما :التشابه

  .المصائب وأث عن النكبات تحدّ  أو                
  . أثر النكبة ونتائجهاعن عّبر  أو                        

  في معنى ذلك ما  أو                         
  .ُتقبل اإلجابة الصحيحة أينما وردت، و )درجات١٠(وجه واحد للتشابه، وله كتفى بيُ : مالحظة
  :االختالف

  حافظ إبراهيم  الجواهري
  لنيلالنكبة بوادي ا -  أو بالعراق النكبة بالبالد -
  تعاطف الشام مع مصيبة مصر -  ب الشباب من مواجهة المصائبتهرّ  -
  الشاعر معتز مفتخر -  الشاعر مستنكر -
  ة فعل الشامردّ  -  ة فعل الشباب ردّ  -
  )الشام ومصر(دت البالد المصائب وحّ  -  المصائب جعلت الشباب يهرب -

، وُيقبل ما في معنى )درجات٥(جانب منه  لكلّ ، )درجات١٠(وله ُيكتفى بوجه اختالف واحد  - :مالحظة   
  .االختالف عند كال الشاعرين، وتؤخذ اإلجابة الصحيحة أينما وردت

 )واحدة درجة(في البيت يخسر  إذا نقل الطالب العبارة كما هي ):فيما يتعّلق بوجهي االختالف( -  
  .وجوه االختالف من وجهٍ  على كلِّ 

  

   )درجات ١٠(                                     :الرابعفي البيت  الشعور العاطفي -٨
 

  الشعور
  مع مثالها أداة التعبير عنه

  انسجام المعنى مع الشعور  التراكيب
الحزن أو أو األلم أو  األسى

أو الحسرة  اليأسأو  االستنكار
  أو الخيبة الغضبأو السخط أو 

  فال هو بالجلد المطيق احتمالها
  وال بالشجاع المستميت صراعا

  ل الصبرفقدان الجي
  يضعف قدرته على التصدّ أو 

 

  )درجات ٣( المناسب للمثالو ) درجتان( لألداة و) درجات ٥( للشعور  -: مالحظة                   
  .صّح تسمية الشعوراألداة أو المثال ما لم تدرجة ينال الطالب  ال -

 )درجة ٢٢٠: (ة وقواعد اللغةالبنية الفنيّ : ثانياً 
  )درجات ١٠(                       :)القوة(إلى مجال  الكلمات التي تنتمي -١

  )أحكم،  ، استنهضت ، احتمال صراعمستميت ،  ،شجاع  ،مطيق  ،جلد  ،عزائم  ،صّد (
  .ح الكلمات الخمس األولىصحَّ ، وتُ كلمة درجتان ولكلِّ  كلمات ُيكتفى بخمس: مالحظة  
  
  



  ٤ صفحة                حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية)       م٢٠١٥ لعام الثانيةبالدورة االمتحانية  )شرعي–أدبي (اللغة العربية مادة (

 )درجة ٢٠(                           :السمات االتباعّية -٢
      ).تُقبل اللفظة إذا أوردها الطالب بصورة المصدر( .... -ربيب  –الرزايا  –الكوارث  –أنفت : أو القديمة الموروثة األلفاظ

              .التجريب طباعا أحكمَ  – استنهضت الرزايا –ه ربيب خمول كأنّ : أو الصور التقليدّية ة المحسوسةالصور الماديّ 
                                .هااألبيات كلّ : ةالتقريريّ جودة الصوغ اللغوّي أو 

   .                                          تركيب أيّ ُيقبل : متانة التراكيب
  .                                             بيت من األبيات ُيقبل أيّ : الوزنوحدة 

                                    .           بيت من األبيات ُيقبل أيّ : وحدة البيت
  .         مثال مناسب أيّ : دةالقافية الموحّ 

                                   .أّي لفظ أو تركيب واضح: الوضوح
                                         .البيت الثالث وُيقبل الرابع: إعالء شأن العقل

   .، وتصّحح أّول سمتين فقط )درجات ٥( مناسب ثالٍ بمسمة  ل لكلِّ يمع التمث )درجات ٥( بسمتينُيكتفى  :مالحظة
  )درجة ٣٠(                           :)الوساوس أذؤب( الصورة -٣

 )درجات ٥( أذؤب: ه بهالمشبّ   ،  )درجات ٥( الوساوس: هالمشبّ 
          )درجات ٥(الشبه األداة ووجه حذف 
  .)درجات ٥( تشبيه بليغ: نوعها

  .من دون تحليل الصورة إذا ذكر التسمية مباشرة) درجات ٣(الطالب ينال  :ظةمالح
  :توضيح المعنى :ها الفنيةتقيم
  .)أو ما في معناه( .قبح الوساوس أو الوساوس مخيفة أو الوساوس متوحشةوضَّحت معنى  

  ).أو ما في معناه. (وضَّحت أثر الوساوس والخرافات التي تنهش عقول الشباب
  .)التسجيد أو التجسيم(: أو الوساوس باألذؤبمن خالل تشبيه  :خيالإثارة ال

  .واالستياءجّلت مشاعر االستنكار  :تجلية المشاعر
  .)درجات ٥( وللتوضيح )درجات ٥( ولها واحدة ُيكتفى بقيمة - :مالحظة

  .ل الطالب الصورة واكتفى بالقيمة ينال درجة القيمةإذا لم يحلّ  -
 )درجة ٣٠(                                                                :   سمية البحروت التقطيع العروضي -٤

  ــــــــــــــــــــبالده    بــــ ــــــــــــــــــــــــــبةٌ     إذا ما        ألّمت نكــــــــــــ                       
  الطويل :بحرال        ٥//٥//      /٥//            ٥/٥/٥//            ٥/٥//                      

  مفاعلن     فعولُ        مفاعيلن          فعولن                      
  . )درجات ٦(ولتسمية البحر )درجات ٦(لكل تفعيلة                                  
  .أينما وردتا تانال ينال الطالب درجة التسمية إّال إذا صّحت تفعيل :مالحظة

  .هماال ُينظر إلى الغلط فيو  يهمل الترميز والكتابة العروضّية،          
  .إذا ذكر الطالب التفعيالت ولم يحّدد ما يقابلها بخّط أو بترك فراغ يخسر الدرجة كاملة          



  ٥ صفحة                حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية)       م٢٠١٥ لعام الثانيةبالدورة االمتحانية  )شرعي–أدبي (اللغة العربية مادة (

        )درجات١٠(                         :لاألوّ في البيت  الموسيقا الداخليةمصادر  -٥
  .)الراء - العين  –الهاء  –الباء  – الالم –الياء  –األلف  –الدال  - النون(: تكرار الحروف -
  .، وتُقبل الكلمات الوارد فيها أحرف همس)ت - هـ  –ك  –ث  – ف - ص - س(: أو الحروف الهامسة -
)        أنفت لهذا(ل ويقب )النشء –لهذا  –كوارث  – صدّ  –أنفت (: أو التناغم بين حروف الهمس والجهر -

  .)الكوارث باعا(أو ) نريده طويالً (أو 
  )لهذا - باعا - الكوارث  - على –طويًال  - نريده  - بينا : (المدود -

  ).درجات ٥( عليه وللمثال) درجات ٥( للمصدر ،ُيكتفى بمثال واحد :مالحظة
  )درجة ٦٠(                            :اإلعراب -٦

 .ويقبل الكسرة ،)درجات ٥( الكسرة الظاهرة هجرّ وعالمة  مجرور ،)تدرجا ٥( بدل :النشء -
 .ويقبل الفتحة ،)درجات ٥(مة نصبه الفتحة الظاهرة وعال منصوب ،)درجات ٥( حال: هزيالً  -
 .الكسرة، ويقبل )درجات ٥( ه الكسرة الظاهرةمجرور وعالمة جرّ  )درجات ٥( مضاف إليه :خمولٍ  -
 .ويقبل الضّمة ،)درجات ٥(لمقّدرة ة اع وعالمة رفعه الضمّ مرفو  )درجات ٥(فاعل  :الرزايا -
 .ةويقبل الفتح ،)درجات ٥(على آخره  ةالظاهر  ةعلى الفتح مبنيّ  )درجات ٥( فعل ماضٍ  :أحكمَ  -
 .)درجات ٥( ال محل لها من اإلعراب )درجات ٥( جواب الشرط غير الجازم: )مضى ناجياً (جملة  -
  )درجات ٥(لها من اإلعراب ال محل  )درجات ٥( ويقبل جواب شرط -
  )درجات ٥( ال محل لها من اإلعراب )درجات ٣( جواب شرط جازم :أورد الطالب إذا -

  :مالحظة        
  .درجة الجزء الذي غلط فيه خسرفيها  إذا زاد الطالب زيادة مغلوطاً                  

  ....إليه. م: ال يقبل الترميز من مثل                 
  )درجات١٠(                       :في) ما(نوع  -٧ 

       )درجات ٥(ما نافية  :)ما استنهضت منه الرزايا عزائماً ( -
   )درجات ٥( ما اسم موصول: )استنهضت الرزايا ما فيه من عزيمة( -

  )درجة٢٠(                              :كم -٨
مة االستفهام وأهمل الضبط       إذا كتب الطالب عال )درجات ١٠(   )حّلت في البالد كم نكبةً ( :ةاالستفهاميّ 

        )درجات ٥(نال 
 من نكباتٍ كم أو  حّلت في البالد أو كم نكباتٍ  كم نكبٍة حّلت في البالد أو كم من نكبٍة حّلت في البالد( :ةالخبريّ 

ولم يضبط ينال أو كم من نكبات أو كم نكبات  إذا كتب الطالب كم من نكبةٍ   )درجات ١٠( )حّلت في البالد
   )درجات٥(

  .تهمل عالمة الترقيم: مالحظة 
  .خبرية –استفهامية : ب بحسب تسلسل السؤال ينال الدرجةإذا أورد الطالب المثال دون تسميته وكان الجوا  -
  
  



  ٦ صفحة                حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية)       م٢٠١٥ لعام الثانيةبالدورة االمتحانية  )شرعي–أدبي (اللغة العربية مادة (

  )درجة ٢٠(                        :الفراغ ملء -٩
   )درجات ٥(فعل مصدره إلمام ): ألمَّ (

  )درجة واحدة(بحسم أو الغلط في كتابتها  يحاسب الطالب على إهمال الهمزة: مالحظة       
  .هة، وُيقبل صفة مشبّ )درجات ٥(هة باسم الفاعل صفة مشبّ : اسم مشتق نوعه): طويل(
  )درجات ٤(نال ) فواعل(إذا كتب الطالب  )درجات ٥(وزنها الفواعل ): الكوارث(
  )درجات ٥(، ويقبل مصدر )درجات ٥( )معنى( أوجامد معنى : اسم جامد، نوعه): تجريب(
  )درجات ١٠(                                   :العّلة الصرفية -١٠
  .)درجات ٥( القلبإعالل ب: )مضى(           

  .)درجات ٥(. قلبت الياء ألفًا ألنها تحّركت أو تطّرفت وتحّرك ما قبلها بالفتح: التعليل            
  .ينال الطالب درجة الجزء الصحيح: مالحظة           

  .على أن تتّم اإلشارة إليها )درجات ١٠(إذا ذكر الطالب التعليل صحيحًا ولم يسمِّ العّلة ينال  -               
 )درجة ٥٠: (القراءة والمطالعة: ثالثاً   
    )ةدرج ٢٠(                  :المقصود من المفاتيح العشرة للنجاح -١

ستكون لديك فرٌص  –المعرفة لديك ستكون مبدعًا  وبمقدار –ة في حّد ذاتها هي قوّ  -بستان الحكمة (المعرفة  -
ق شيء يتعلّ  تعّلم كلّ  –ألفق ومجاالت جديدة ها ترتفع درجة ذكائك ويتفتح ذهنك ب –أكبر لتصبح سعيدًا وناجحًا 
 .)يهشيء تؤدّ  زًا في أيّ بمجال عملك لتصبح متميّ 

    .)درجات ١٠( منهما ولكلٍّ  بنقطتينُيكتفى : مالحظة 
    )ةدرج ٢٠(                                  :اإلمالء - ٢

   .)درجات ٦( أو التاء المتحّركة أو ضمير الرفع المتحّرك تاء الفاعل المتحركة: توصْلت         
   .)درجات ٦( أو اسم مفرد مؤّنث مفردة مؤّنثة: موهبة         
  .)ال تجزأ درجات ٨(جاءت األلف فوق ثالثة غير مسبوقة بياء : مستوى         

  )درجات ١٠(                               :المعجم - ٣
  )درجات ٥( القاف فالعين مع مراعاة ترتيب )الواو(باب   )درجات ٥( وقع: المتوّقع   

  .    إذا ذكر الجذر صحيحاً  )درجات ٥(الثاني فالثالث مع مراعاة  لباب الحرف األوّ  :أو                                  
  .)درجات  ١٠( دون ذكر الجذر نال فالعين القاف مع مراعاة ترتيب )الواو(باب : بإذا ذكر الطال: مالحظة

  
  
  
  
  
  



  ٧ صفحة                حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية)       م٢٠١٥ لعام الثانيةبالدورة االمتحانية  )شرعي–أدبي (اللغة العربية مادة (

 )درجة ١٦٠(                                                              :            التعبير اإلجباري -أ: رابعاً 
  .)درجات ١٠( لخاتمةاو )درجات ١٠( مةلمقدّ ا -)١   
  .)درجة ١٠٠( :الشواهدو  الفكر -)٢   
 .)درجة ١٥( ةوحدة المعاناة اإلنسانيّ  -١

  إذا أحسن الطالب) ٢(وُيقبل ، ) ٨+٧ أو ٧ أو ٨+٦ أو ٦(: البيت: محمد الفيتوري: الشاهد
  .)اتدرج١٠( توظيفه 

  ..... هذه هي الحسناء غزة: أو معين بسيسو        
  .زنجّي يباع...  واري والعبيدفهناك في أعماق أفريقيا الج: أو سميح القاسم        
  ).إذا أحسن التوظيف( تتقّطع... سنجوع ونعرىفلتسمْع الدنيا  فلتسمع كلُّ : زّيادأو توفيق         

 .)درجة ١٥( رسم مالمح العالم المثاليّ  -٢
  .)اتدرج ١٠( ) ٨أو  ٧ أو ٦(نازك المالئكة : الشاهد

 .)درجة ٢٠( استنكار ممارسات المستعمرين في خداع الشعوب    -٣
  .)ات إن أحسن التوظيفدرج ٥( .............. خدعوك يا أّم : الّزركلي: الشاهد

  .إذا شرح الطالب الفكرة واستشهد بشاهد من الكتاب نال درجة الفكرة فقط: مالحظة          
 .)درجة ١٥( ة انتصار الشعوب  يّ التفاؤل بحتم -٤

  )اتدرج ١٠( ابع رّ المقطع المن ) ٢+١(السطران سميح القاسم : الشاهد
  من المقطع الثاني ) ٦+٥(سميح القاسم السطران  أو       
  . ومشت جموع المؤمنين تطأ الدجى تطأ السنين، اقرأ هو الفتح المبين: ويقبل وصفي القرنفلي      

  .أرجاء الحياة.... وسيقبل الزمن السعيُد   نغّني : الشرقاوي: أو
 .بال دموع.... كة المصيروسننطلق سنخوض معر : أو          

  )درجة ٤٠(                             :األسلوب  -٣
  ُدرجة٢٠( اللفظيّ  سلوبولأل ،)درجة٢٠( للمنهج العقليّ  مناصفة، الّلفظيّ  واألسلوب ،العقليّ  المنهج بين األسلوبدرجة  عوزّ ت( .  
 ـــ   لطـــف – الترتيـــب براعـــة :اً يـــمراع مقنـــع، منطقـــيّ  تسلســـل وفـــق فكـــره الطالـــب عـــرض طريقـــة: العقلـــيّ  بـــالمنهج رادُي

 .ختام الموضوع، االلتزام بالفكر المطلوبة في الموضوع حسن - االنتقال
 مــن دون أي اضــطراب ينــال درجــة المــنهج العقلــيّ ) خاتمــة –عــرض  –مــة مقدّ (ة الموضــوع إذا التــزم الطالــب خّطــ -

 . كاملةً 
 .فقط )درجتين(ة واحدة بحسم مرّ الطالب على الخروج عن الموضوع يحاسب  -
 .خروجًا عن الموضوع وُيشار إليه على ورقة اإلجابةاإلغناء  ال يعدُّ  -
ر العنصـر يحاســب ر العنصــر، وٕاذا تكـرّ مــا لـم يكـرّ عليـه الطالـب التقـديم والتـأخير فــي عـرض العناصـر ال يحاســب  -

  . فقط )درجة واحدة(الطالب بحسم 
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 واألسـلوبيّ  والنحـويّ  واإلمالئـيّ  غـويلّ ال الغلـط مـن خاليـاً  اً ر معّبـ اً صـحيح اً سـليم اً صـوغ ةلفكـر ل غـوياللّ  وغالّصـ: اللفظـيّ  باألسـلوب يراد، 
علـى ، )لغـويّ  - نحـويّ  - إمالئـيّ  :لكـّل غلـط واحـدة يحسـم درجـة.( التّـرقيم عالمات ومراعاة عبيروالتّ  صوير،والتّ  اإلنشاء بجمال اً غنيّ 

 .)درجات ٥(أال يزيد الحسم على 
  لمرّة واحدة فقط بحسم درجة واحدة و )القطع أو الوصل(مزة في كتابة ه الغلط علىيحاسب الطالب . 
  درجة ٢٠(إذا لم يناقش الطالب فكرتين أو أكثر ُيحاسب على األسلوب من.( 
  :الفكر -٤
 مناقشتها وحسن الفكرة، تسمية ةدقّ  الدرجة تلك في رويؤثّ  ة،ليّ ك نظرة الفكر درجة تقدير في ينظر.  
 ّكلية نظرة الفكرتين درجة إلى وينظر منه، ذلك بلقُ  مناسبان شاهدان بعدهما تينمتداخل فكرتين البالطّ  ذكر إذا. 
  ).يقوم ممّثل الفرع بكتابة الشواهد الواردة في السّلم كاملة، وتصويرها وتوزيعها على المصّححين( :الشواهد -٥
  :ةكليّ  نظرة الشواهد إلى ينظر        

  .الرواية في الغلط ومن اإلمالئي الغلط من سالمتهو  صاحبه إلى الشاهد نسبة -
    .بالفكرة وربطه توظيفه حسن -
  .أهمل أخرى فكرة على أورده فإذا ، واحدة ةمرّ  الصحيح الشاهد يقبل -
  .شريطة إتمام المعنى أو جودة الصوغ ، أو مقطع نثريّ أكثر أو الواحد البيت عريّ الشّ  اهدبالشّ  يقصد -
 .في كّل مرّة) درجتان( له يحسم اسمه في غلط أو الشاعر اسم ذكر الطالب أهمل إذا - 
  .الشاهدعلى أال يتجاوز الحذف درجة ) د٢(يحسم عن كّل غلط في الرواية  -
 .ح الموضوع من نصف الدرجةمن غير شواهد من حفظه، ُيصحَّ  الموضوعإذا كتب الطالب  -

  )درجة ٨٠(                       :                                                        التعبير االختياريّ  -ب
  :الدراسة األدبّية -١   
  .)درجات ٥( مناسبة مةمقدّ أّية : مةالمقدّ  -   
  ).درجات ٥( مناسبة خاتمةأّية : الخاتمة  -   
  فيأو ما . رسالة الشاعر اإلنسانّية :وُيقبل. الدعوة إلى إعالء شأن الشعور أو إبراز أهمّية الشعور :الفكرة العامة -   

  ).درجات ١٠( سبقما  معنى      
  )درجة٢٠(  :المعاني
 )درجات ٥( .ه أساس الحياةالدعوة إلى العيش بالشعور ألنّ  -١
 )درجات ٥( .ة إذا ما بنيت على التفكيرة على العواطف أو الحياة جافّ الحياة مبنيّ  -٢
 )درجات ٥(. لحياةأو الشعور وسيلة لكشف غموض ا بالشعور الزاخرةالدعوة إلى اكتشاف جمال الحياة  -٣

  )درجة ٢(إذا أورد الفكرة دون شرح المعنى يخسر : مالحظة
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  :أّدت المعاني وظيفتين
  .يهاة الشعور في الحياة وتقدير العواطف واألحاسيس فأهميّ  :حت ِفكر الشاعر وفلسفتهوضّ  - ١
   .الشعوربالحياة القائمة على  فبدا معجباً  جّلت مشاعر الشاعر ودافعه االنفعالي إلنتاج النّص  - ٢

  .)درجات ٥( اُيكتفى بوظيفة واحدة من وظيفتي المعاني، وله  :مالحظة            
  )درجة ٣٠( :سمات المعاني -   

 .)أّي معنى يورده الطالب صحيح( :الوضوح  -١
، وٕاذا أورد الطالب مطروقة بقالٍب جديد ينال على )أّي معنى يورده الطالب صحيح( مبتكرةالمعاني  :أو االبتكار -٢

 .نصف درجة السمة) قالب جديد(
أّي شاهد ( ور البيانيةاستعماله الصّ : وأي دق األدبي في مخاطبة مشاعر المتلقّ ى الصّ تجلّ  :أو الصدق األدبي -٣

 .)مناسب
ل البيت األوّ (زمانّية سببّية  أول في البيت األوّ  بعالقات سببّيةرابطة فيما بينها متسلسلة المعاني مت: الترابط -٤

  .بينها على أن يشرح الطالب العالقة )البيت الثالث(أو سببّية ) البيت الثاني( استنتاجّيةسببّية أو ) والثاني
  .)درجات ٥( وللشاهد) درجات ٥( ولكّل منها، أينما وردت يكتفى بثالث سمات: مالحظة

  .معناه شرحبذكره حرفّيًا أو بيُقبل الشاهد : مالحظة                
  )درجات١٠(                     :             األسلوب -

 على أالّ ) لغويّ  -نحويّ  -إمالئيّ (ويحسم درجة لكّل غلط ) درجات ٥( واألسلوب اللفظيّ  )درجات ٥(للمنهج العقليّ 
 ).درجات ٥( يتجاوز الحسم

  .)من األسلوب درجات ٥حسم له (إذا لم يكتب الطالب الدراسة على شكل مقالة   -
  .ة فلسطينقضيّ  :الموضوع الثاني - ٢

  ).درجات ٥(   مناسبة خاتمة )  درجات ٥(مناسبة مة مقدّ  -   
 :العرض -

  .)درجة ٢٠(  .    نيينالظلم الواقع على الفلسطيّ   -١
  .)درجة ٢٠(       .إبراز نضاله السترداد حقوقهم -٢
  .)درجة ٢٠( .  تهم العادلةتبيين دور أبناء األّمة العربّية في مساندة قضيّ  -٣
 -إمالئيّ (حسم درجة لكّل غلط ويُ ) درجات ٥( ألسلوب اللفظيّ ول )درجات ٥(هج العقليّ للمن: )درجات١٠( :األسلوب

  ).درجات ٥( على أال يتجاوز الحسم) لغويّ  -نحويّ 
 

  انتهى السّلم
                               -----------------------  
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  :توزيع اللجان
  )درجة ٩٠( )٨ -١: أوالً  (: اللجنة األولى

  )درجة ١٠٠( )٥ -١: ثانياً  (: ة الثانيةاللجن
  )درجة ١٢٠( )١٠ – ٦: ثانياً  (: اللجنة الثالثة
  )درجة ٥٠( )٣ – ١: ثالثاً  ( :اللجنة الرابعة

  )درجة ١٦٠( )التعبير اإلجباري: رابعاً ( : اللجنة الخامسة
  )درجة ٨٠( )االختياريالتعبير : رابعاً  (: اللجنة السادسة


