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  ة اللغة العربّيةسّلم تصحيح مادّ 
  أربعمئة: الدرجة /  م ٢٠١٥لعام  الثانيةة الدورة االمتحانيّ ) العلميالفرع (وّية العاّمة الشهادة الثان

  )درجة ٨٠( :المهارات اللغوّية والبنية الفكرّية والعاطفة: أوالً 
 )درجات ١٠(                                    :جمع ومعنى-١

  )درجات ٥(   )واحدة درجةبحسم  هااإلمالئي في كتابت الغلطعلى الطالب يحاسب ( قوامأ ):قوم( جمع -
  )درجات ٥(                  .الرداءة :أو الدمامة ،: الشناعة ، أو :يقبل، و  بشاعة :وأ ،قباحة: أو، حبْ قُ ): جمال( ضد - 

  .حيحة أينما وردتُتقبل اإلجابة الصّ : مالحظة                         
      )درجات ٥(                                                                 :                       مةالفكرة العا -٢

      .ما في معنى ما سبق: أو فلسفة الشاعر في الحياة،: أوالتفاؤل بالحياة : أو، الدعوة إلى التفاؤل بالحياة 
  ).فعل -مصدر : (ُتقبل الفكرة الصحيحة بأّية صيغة يوردها الطالب: مالحظة

  .كر الطالب أكثر من فكرة ُتصّحح األولى فقطإذا ذ    
 )درجات ٥(                                                                         :          اإلجابة الصحيحة -٣

        " ع الخيرالدعوة إلى توقّ " الرابعفكرة البيت 
     )درجات ١٠(                                                    :شرح معنى البيت الثالث -٤

نصفها لصّحة المعنى، ونصفها لسالمة األسلوب، وال ينال الطالب درجة األسلوب إّال إذا ) درجات١٠(لشرح البيت 
                                                    :بالفكرة اآلتيةصّح المعنى على أن يلّم في شرحه 

  ".االنتهاء أو النفاد، واالبتعاد عن خشية ما دامت متاحةً   )الحياةبجمال (أو  /بالحياة أو لصباحبا عالتمتّ الدعوة إلى "
إذا كان أسلوبه ) درجة واحدة(إذا شرح الطالب نصف الفكرة نال نصف درجة المعنى، ويخسر من األسلوب : مالحظة

  ).ال ينظر إلى الشّدة(ئي ولمّرة واحدة على الغلط اإلمال )درجة واحدة(، ويخسر اللغوّي صحيحاً 
 )درجات ١٠(                      :البيت األول الذي يفتقده اإلنسان المتشائم في -٥

  . )درجات ٥( ما في معنى ذلك: ، أويفتقد الجمال أو اإلحساس بالجمال
  .)درجات ٥(ى ذلكما في معن :أو عدم االستمتاع بجمال الحياة،: أو ،أّنه ال يرى في الحياة شيئًا جميالً  :أثر ذلك فيه

  .ينال الطالب درجة الجزء الصحيح أينما ورد: مالحظة 
  )درجات ١٠(        :ها، ومتى يستحقّ الثانيالبيت الصفة التي منحها الشاعر لإلنسان في  -٦

  )درجات ٥( تعليلها وأحسن فهم الحياة يُ  عندما :ويستحّقها )درجات ٥( )أو العقل الحكمة(: هي الصفة
  .الب درجة الجزء الصحيح أينما وردينال الط: مالحظة

  )درجة ٢٠(                              :الموازنة -٧
  .عدم جدوى البكاءعن ) تحّدث( أو هما عّبر كال: التشابه          

  .ث عن البكاءدّ كالهما عّبر أو تح: أو         
   .يستنكر البكاءكالهما  :وأ       

  )درجات ١٠(وله  ما في معناهأو  يكتفى بوجه واحد مّما سبق :مالحظة
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  :االختالف
  لسان الدين بن الخطيب  أبو ماضي

  .تمّنى أن يكون البكاء مجدياً طلب أو  -  .استنكر البكاء لعدم جدواه -
  .ال جدوى من البكاء و الحنين -  .ال جدوى من البكاء -
  .تحّدث عن البكاء والحنين -  .تحّدث عن البكاء -
  .الحنين ال يشفي -  .البكاء ال يشفي -
    .البكاء لم يجِد الشاعر -   .ي القومالبكاء ال يجد -
  .قّدم تجربته: ، أوتحّدث عن نفسه أو تجربته -  .سأل اآلخرين: أو لآلخرين توّجه بالخطاب -
، وُيقبل ما في معنى االختالف )درجات٥(جانب منه  لكلّ ، )درجات١٠(وله ُيكتفى بوجه اختالف واحد  -  :مالحظة

  .ة أينما وردتعند كال الشاعرين، وتؤخذ اإلجابة الصحيح
على  )واحدة درجة(إذا نقل الطالب العبارة كما هي في البيت يخسر  ):فيما يتعّلق بوجهي االختالف( -  

  .الوجه الذي ينقله حرفّياً 
)درجات ١٠(                                  :في البيت الثانيالعاطفي الشعور  -٨

  )درجات ٥( .أمل: تفاؤل، أو :واعتزاز، أ :ويقبل إجالل، :أو إكبار، :أوإعجاب        
  ).عّللوها(: أو) فأحسنوا: (، ويقبل) أحكم( :المثال. األلفاظ: من أدوات التعبير عنه 

أحكم : (، أو)أحكُم الناس في الحياة أناس عّللوها: (أو )أحسنوا التعليال( :المثال. أو التراكيب 
  .قبل البيت كّلهوي )أناس عّللوها: (أو )فأحسنوا(أو ) عّللوها(أو ) الناس
  )فهمًا صحيحاً فهم الحياة  نْ أكثر الناس حكمة مَ ( أو توافق أو انسجام المعنى مع الشعور   

  )درجتان(، وللمثال عليها )درجات ٣(لتسمية األداة 
  .إذا ذكر الطالب أكثر من شعور، ُيحاسب على الشعور األّول فقط وال ينظر إلى غيره: مالحظة           

 )درجة ١٢٠(: بنية الفنية وقواعد اللغةال: ثانياً 
  )درجات ١٠(                                :المجال - ١

  )ناتجدر ( منهاولكّل  مّما سبق كلمات يكتفى بثالث، الجمال الصبح، السماء، السهول، المطر :الطبيعةمجال 
  )رجتاند( اهممن واحدة ولكلّ  مّما سبق بكلمتينُيكتفى . أحكم، عّلل، توّقع، تعليل :العقلمجال 

  )درجات ١٠(                                      :اإلنشائياألسلوب  - ٢
  .أمر: ويقبل البيت كامًال ونوعه .أمرأو نوعه طلبي  ،) قل لقوم(     
   .استفهام :طلبي، أو: هل شفيتم مع البكاء غليال ؟ ، نوعه  أو     

 )درجات ٥( نوعهول )درجات ٥( لتحديد األسلوب
          )درجة ٢٠(              ).نسمٌة توِسُع األزهار شّماً (  :البيانية الصورة - ٣

   )درجات ٥(محذوف وهو اإلنسان : ه بهالمشبّ  )درجات ٥( نسمة: هالمشبّ                 
  )درجات ٥( )توسع األزهار شّماً (أو  أبقى شيئًا من لوازمه وهو الشمّ                 

  .وردتأينما  الالزمةينال الطالب درجة : مالحظة
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  )درجات ٥( :للصورة الفنّية القيمة
للتمّثل بالنسمة في العطاء، أو إسعاد اآلخرين، أو نشر الرائحة  دعوة الشاعر لإلنسانوّضحت  :توضيح المعنى -

 .وُيقبل أّي توضيح صحيح ،في الشمِّ أن يكون كالنسمة  :الطّيبة، أو
 أو  أو من خالل تشبيه الشاعر النسمة باإلنسان الذي يشمُّ من خالل العالقة بين المشّبه والمشّبه به  :إثارة الخيال -

 .اعتماد التشخيص               
  .عجاب بالنسمةجّلت مشاعر اإل :عراشمتجلية ال -

 ).درجتان( ولتوضيحها) درجات ٣(، ولها أينما وردت واحدة مّما سبق صحيحة يكتفى بقيمة                
  .وٕان أخطأ في تحليل الصورة ينال الطالب درجة الجزء الصحيح أينما ورد  -  :مالحظة                  

  .إذا ذكر الطالب أكثر من قيمة ُتقبل القيمة الصحيحة منها              
  .ل الطالب الصورة ال ينال درجة القيمةلم يحلّ إذا                                  

  )درجات ١٠(                    :الرابعمصدر من مصادر الموسيقا الداخلّية في البيت  - ٤
    ).األلف - الياء  – الّراء –الهاء  –السين : (فو تكرار الحر  -
  ).الّسهوال –الّسهول : (تكرار الكلمات -
   .مساحرف الهال، وُيقبل إيراد الكلمة التي يرد فيها )الحاء -الهاء  –السين  -الكاف  -التاء: (الحروف الهامسة -

  .)يحيي –السهول  - اكفهّرت –السماء  – "شرط ذكر الواوب" وتوّقع: (والهمس الجهرالتناغم بين حروف  -       
  )، يحيي السهول ، السماء(  :المدود -       

  .)درجات ٥(وللمثال عليه  )درجات ٥(در لذكر المص : مالحظة
  .درجة ةأيّ  إذا ذكر الطالب المثال من غير تسمية المصدر ال ينال -                         

              )درجة٤٠(                                                                                         :اإلعراب -٥
 .وُيقبل الكسرة ،)درجات ٤(مجرور وعالمة جّره الكسرة الظاهرة  )درجات ٤(مضاف إليه : جمالٍ  -
 .، وُيقبل الضّمة)درجات ٤( الظاهرةمرفوع وعالمة رفعه الضمة  )درجات ٤( خبر: أناٌس  -
 .وُيقبل الفتحة ،)درجات ٤(وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة منصوب  )درجات ٤(مفعول به : شيئاً  -
 .وُيقبل السكون )درجات ٤( الظاهر مبني على السكون )درجات ٤( فعل أمر: توّقع -
  .)درجات٨(أو نعت في محل جّر صفة أو )درجات٤( الجرّ  اهمحلّ  )درجات٤(أو صفة  نعت): يستنزفون( جملة -

  .إال إذا صّحت التسمية  ينال الطالب درجة المحلّ ال -  :مالحظة                          
  .إذا أضاف الطالب إضافة مغلوطًا فيها خسر درجة الجزء المغلوط فيه -                               
  ....)م به: (من مثل أينما وجد ال ُيقبل الرمز في اإلعراب -                               

  
  )درجات ١٠(                           :)ال(نوع  - ٦
  .)درجات ٣(إذا كتب ال عمل لها فقط  )درجات ٥(مهملة  نافية أو نافية لها أو عملنافية ال : ال -    

  .)درجات ٣(إذا كتب جازمة فقط  )درجات ٥(أو ناهية  –جازمة ناهية : ال -    
  .الوارد في السؤال التسلسل وفقتقبل اإلجابة : مالحظة             
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  )درجات ١٠(                      :لمعنويالتوكيد ا -٧

     –جميَعها  -نفسها –عينها  –ذاتها : اآلتيةمن  لفظ من ألفاظ التوكيد المعنوي يقبل أيّ    )السهولَ  يحيي المطرُ (
  .جمعاء –عامَّتها  –كلَّها 

     )درجات ٥(وللضبط الصحيح بالشكل  )درجات ٥(للفظ التوكيد 
  )درجات ١٠(                          :ةة الصرفيّ العلّ و النوع -٨ 

  .)درجات ٥(صفة مشّبهة :باسم الفاعل ، ويقبل مشّبهة صفة: اسم مشتّق نوعه) جميل(      
  . )درجات ٥( حذفإعالل بال :)ُقل(ة في كلمة ة الصرفيّ العلّ       

 )درجة ٤٠(: القراءة والمطالعة: ثالثاً      
 )درجة ٢٠(      .ب الزهرة، كما ورد في كتابك المقّرركوكب األرض وكوك: اذكر صفة واحدة للمدن في كلٍّ من -١

  - قليلـة الحيـاة -تحـيط بهـا أسـوار تحجـب الشـمس وتمنـع الهـواء -ضـيق علـيهم ت -تغـّص بسـّكانها: مدن كوكب األرض
  .ال تجري فيها األنهار -قليلة النظافة 

        -ال معتـــرض يعتـــرض وال منـــازع ينـــازع  :أو ئد أينمـــا ذهبنـــا،ااألمـــان ســـ -ال تـــزاحم فيهـــا -كثيـــرة: مـــدن كوكـــب الزهـــرة
  .الجنانترّوح عن القلوب بالحدائق و 

  :ويقبل إذا قارن الطالب بين طرق كوكب الزهرة وطرق كوكب األرض
  .ضّيقة –مبّلطة  –قديمة : طرق كوكب األرض
  .غير مبّلطة –يضة فسيحة أو ال ُيكاد ُيعرف طولها من عرضها أو عر  -حديثة  –مستقيمة : طرق كوكب الزهرة

     )درجات ١٠(وصفة واحدة لمدن كوكب الزهرة ولها  )درجات ١٠(مدن األرض ولها أينما وردت ل كتفى بصفة واحدةيُ 
  .ال ُيشترط الذكر الحرفي للصفات: مالحظة      

 )درجات ١٠(                                                 :اإلمالء - ٢
  درجات ٥(. أو مصدر الرباعي الرباعيالفعل في مصدر ا ألّنه: )إقامة(الهمزة في كلمة(   
 درجات ٥(. أو وقعت في االسم الثالثي أصلها ياء ثالثة منقلبة عن ياءألّنها  :)قرى(في  األلف مقصورة(                  

  )درجات ١٠(                                                 :المعجم -٣
    )درجات ٥() الالم(ثم ) ضادال( ترتيبمع مراعاة ) الفاء(باب في نجدها  )درجات ٥( لفضالجذر : نفّضل

  .إذا ذكر الجذر صحيحاً  )درجات ٥(الثاني فالثالث  مع مراعاة ترتيب الحرفين باب الحرف األول :أو              
     .الجذر ، وٕان لم يذكر)درجات ١٠() الالم(ثم ) الضاد(مع مراعاة ترتيب ) الفاء(باب : أو  
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 )درجة ١٠٠(: التعبير اإلجباري -أ: رابعاً 
  ).درجات ٥(وخاتمة مناسبة ) درجات ٥(مقّدمة مناسبة  -١
  :الفكر -٢
     )درجات ١٠( .دور األدب والفن في الحياة اإلنسانية - ١

إذا أحسن  )٥،  ٤،  ٣،  ٢،   ١: (، وُيقبل أي بيت من األبيات)١٤أو  ١٣( :البيت: أحمد ولد عبد القادر :الشاهد 
  )درجات ١٠( .التوظيف

  ....وأعددته : أو  ...بان العراقبشّ  تبأه :أو..... هري ذخرت االجو  :أو 
  ....الورىتلك األناشيد التي تهب : أو الشابي 
  ....وضعت به صّناعه أقالمها: أو .....وٕاذا نظرت إلى: أو.....قصٌر لو اّنك : ابن حمديس: أو
      )درجات ١٠(  . يلة لكشف غموض الحياةجعل الشعور وسلى الدعوة إ - ٢

    )درجات ١٠(  ...ويقبل البيت األّول - ١٠: البيت :الشاّبي :الشاهد
     )ةدرج ١٥(  .تمجيد دور المبدعين في غرس األخالق السامية - ٣

     )درجات ٥(   .إن أحسن توظيفه عبد الرحيم الحصنيقول  الشاهد
  )درجة ٣٠( :األسلوب -
  ُدرجة١٥( اللفظيّ  سلوبولأل ،)درجة١٥( للمنهج العقليّ  مناصفة، الّلفظيّ  واألسلوب ،العقليّ  المنهج بين ألسلوبادرجة  عوزّ ت( .  
  ُاالنتقـال  لطـف – الترتيـب براعـة :اً مراعيـ مقنـع، منطقـيّ  تسلسل وفق فكره الطالب عرض طريقة: العقليّ  بالمنهج رادي 

 .ة في الموضوعختام الموضوع، االلتزام بالفكر المطلوب حسن -
مـــن دون أي اضـــطراب ينـــال درجـــة المـــنهج العقلـــّي ) خاتمـــة –عـــرض  –مقّدمـــة (إذا التـــزم الطالـــب خّطـــة الموضـــوع  -

 . كاملةً 
 .فقط) درجتين(يحاسب الطالب على الخروج عن الموضوع مّرة واحدة بحسم  -
 .ال يعدُّ اإلغناء خروجًا عن الموضوع وُيشار إليه على ورقة اإلجابة -
والتــأخير فــي عــرض العناصــر ال يحاســب عليــه الطالــب مــا لــم يكــّرر العنصــر، وٕاذا تكــّرر العنصــر يحاســب التقــديم  -

  . فقط) درجة واحدة(الطالب بحسم 
 اً غنّيـ ،واألسـلوبيّ  والنحـويّ  واإلمالئـيّ  غـويلّ ال الغلـط مـن خالياً  اً ر معبّ  اً صحيح اً سليم اً صوغ ةلفكر ل غوياللّ  وغالصّ : اللفظيّ  باألسلوب يراد 

علـى أال يزيـد ، )لغـويّ  - نحـويّ  - إمالئـيّ : يحسم درجة واحـدة لكـّل غلـط.( التّرقيم عالمات ومراعاة عبيروالتّ  صوير،والتّ  اإلنشاء بجمال
 .)درجات ٥(الحسم على 

  و لمرّة واحدة فقط) درجة واحدة(بحسم ) القطع أو الوصل(يحاسب الطالب على الغلط في كتابة همزة . 
 درجة ١٥(فكرتين على األقل ُيحاسب على األسلوب من  إذا لم يناقش الطالب.( 
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  :الفكر  -
 مناقشتها وحسن الفكرة، تسمية ةدقّ  الدرجة تلك في رويؤثّ  ة،ليّ ك نظرة الفكر درجة تقدير إلى ينظر.  
 يةّكل نظرة الفكرتين درجة إلى وينظر منه، ذلك بلقُ  مناسبان شاهدان بعدهما متداخلتين فكرتين البالطّ  ذكر إذا. 
  فقط) درجات ٥(إذا ذكر الطالب الفكرة من غير شرح ينال. 
  ).يقوم ممّثل الفرع بكتابة الشواهد الواردة في السّلم كاملة، وتصويرها وتوزيعها على المصّححين( :الشواهد -

  :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) ندرجتا( له يحسم في اسمه غلط أو الشاعر اسم ذكر الطالب أهمل إذا - 
  .الشاهدعلى أال يتجاوز الحذف درجة ) درجتان(يحسم عن كّل غلط في الرواية  -
 .إذا كتب الطالب الموضوع من غير شواهد من حفظه، ُيصحَّح الموضوع من نصف الدرجة -

  )درجة ٦٠(: التعبير االختياري -ب
  :الدراسة األدبية - ١

   )درجات ٥( أّية مقدمة مناسبة: المقّدمة
  )درجات ٥(أّية خاتمة مناسبة  :اتمةالخ

  )درجات ٥(ما في معنى ذلك  :أو أو حزن الشاعر على موت ابنه، ،أثر موت ابن الشاعر في نفسه: الفكرة العاّمة
  )درجة ١٥(: الفكر الجزئية
  ،اختيار الموت أوسط أوالد الشاعر :أو، ب الشاعر الختيار الموت أوسط أوالدهتعجّ : البيت األول

   )درجات ٥( . ما في معنى ذلك: أو، موت ابن الشاعر: أو            
  ،هابنَ  هجلده أمام فقد وأب الشاعر من تماسكه تعجّ  :البيت الثاني

 :حّمله إّياها، أوتقسوة قلب الشاعر أمام المصائب، و : أو ،ابنه هتماسك الشاعر أو جلده أمام فقد: أو          
  )درجات ٥( .سبق أّي مّما ىما في معن: أو عظمة مصيبة الشاعر،

  )درجات ٥(. ما في معنى ذلك :أو تعّلق اآلباء باألبناء،: أو ،باءاآل والد في نفوساألمكانة  :البيت الثالث
  )درجة٢٠(  :سمات المعاني

  .جاءت المعاني متسلسلة مترابطة بعالقات سببّية كما في البيتين األول والثاني: ، أوالترابط -
  .كما في البيتين األول والثاني أو البيت األول بشطريهمعاني مترابطة فيما بينها بعالقات سببّية ال: أو           

  .الثالثزمنّية كما في البيت : أو     
جاءت المعاني متسلسلة فبدأ الشاعر أبياته باختيار الموت أوسَط أبنائه، وانتهى إلى توضيح مكانة : ، أوالتسلسل -

  .األبناء لدى اآلباء
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  .)...أوالدنا مثل الجوارح  –لم ينفطر له  –توّخى حمام الموت (: المعاني مطروقة ال جديد فيها :، أوالبتذالا -
  ).أي معنى يذكره الطالب صحيح(جاءت المعاني واضحة ال غموض فيها وال غرابة  :، أوالوضوح -

  أّي شاهد(استعماله الّصور البيانية : ي أوتجّلى الّصدق األدبي في مخاطبة مشاعر المتلقّ : ، أوالصدق األدبي -      
  .الصدق العلمي من خالل الربط بين األسباب والنتائج :، أو)مناسب        

  ).درجات ٥( وللشاهد) درجات ٥( ام، ولكّل منهاأينما وردتبسمتين مّما سبق يكتفى : مالحظة
  .اهيُقبل الشاهد بذكره حرفّيًا أو بشرح معن: مالحظة                
  )درجات ١٠(: األسلوب

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

  .)من األسلوب درجات ٥حسم له (إذا لم يكتب الطالب الدراسة على شكل مقالة   -
  :وثروة عظيمةالعمل شرف  :الموضوع اإلبداعي - ٢
  ).درجات ٥(وخاتمة مناسبة ) درجات ٥(مة مناسبة مقدّ  -   

  : العرض
  )درجة ٢٠(. العمل في حياة الفرد والمجتمعة أهميّ  -
    )درجة ٢٠(. ه بإخالص وٕاتقانضرورة أدائ -

 -إمالئيّ (حسم درجة لكّل غلط ويُ ) درجات ٥( ألسلوب اللفظيّ ول )درجات ٥(للمنهج العقليّ : )درجات١٠( :األسلوب 
  ).درجات ٥( على أال يتجاوز الحسم) لغويّ  -نحويّ 

  انتهى السّلم
                               -----------------------  

  
  

         
  :توزيع اللجان
  )درجة ٨٠) (٨ -١: أوالً ( : اللجنة األولى
  )درجة ٥٠) (٤ -١: ثانياً ( : اللجنة الثانية
  )درجة ٧٠) (٨ – ٥: ثانياً ( : اللجنة الثالثة
  )درجة ٤٠) (٣ – ١: ثالثاً (  :اللجنة الرابعة

  )درجة ١٠٠) (التعبير اإلجباري: رابعاً ( : اللجنة الخامسة
  )درجة ٦٠) (التعبير االختياري: رابعاً ( : اللجنة السادسة

  


