
  ١ صفحة                لنشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیةحقوق ا)       م٢٠١٦ بالدورة االمتحانیة األولى لعام )شرعي–أدبي (اللغة العربیة مادة (

  

  ة ة السوریّ ة العربیّ الجمهوریّ 

  وزارة التربیة         

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  ةالعربیّ  غةاللّ  ةمادّ  تصحیح ملَّ سُ 

   ةالشرعیّ  ةوالثانویّ  / األدبيّ  الفرع/  ةالعامّ  ةالثانویّ  هادةالشّ 

  م ٢٠١٦ لعامة األولى الدورة االمتحانیّ 

  مئةستّ : رجةالدّ 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢ صفحة                لنشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیةحقوق ا)       م٢٠١٦ بالدورة االمتحانیة األولى لعام )شرعي–أدبي (اللغة العربیة مادة (

  

  للغة العربّیةة اسّلم تصحیح مادّ 

  م ٢٠١٦لعام والثانوّیة الشرعّیة ) الفرع األدبي(الشهادة الثانوّیة العاّمة 

  ستمئة: الدرجة / ة األولى الدورة االمتحانیّ 

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

 )درجات ١٠(                                                                 : )ذلیل( وضد ، )الجناة( مفرد - ١

         )درجات ٥(                          .وُیقبل جاني الجاني أو جانٍ ) = الجناة( مفرد - 

                                                       )درجات ٥( .ال یكون نفیاً أویقبل التركیب على  عزیز أو ما في معناها)= ذلیل(ضد  - 

                         )درجات ٥(                                             :الفكرة العامة - ٢

           )انيه المعًا من هذأو ما یحمل أیّ (م نبذ التشاؤ  أو ؤلاالّدعوة إلى التف أوأثر التشاؤم في نفس اإلنسان 

                )درجات ٥(                      :)اإلنسان مْیٌت مهما كانت مكانته(لفكرة انسبُة  - ٣

                   )درجات ٥(. الثالث البیت      

  )درجة ٢٠(                       :لشرحا -٤

المعنـى  صـحّ  اإذ درجـة األسـلوب إالّ  ینـال الطالـبوال   ،)درجـات ٥(  لسـالمة األسـلوبو ،)درجة ١٥(ة المعنىلصحّ       

 .ب الخشیة من ضیاعهاعلى اإلنسان أن یستثمر أوقات السعادة ویتجنّ    :بما یأتيعلى أن یلّم في شرحه 

     .اإلمالئیةلألغالط ) درجتان(ة والنحویّ  لألغالط) درجات ٣(  :على النحو اآلتي األسلوب توّزع درجة 

        )درجات ١٠(                                                 :وأثُر ذلك فیها ،الذي تخشاه النفس في البیت األول - ٥

   .)درجات ٥( أو ما في معنى الموت ل الرحیلتخشى النفس الموت وُیقبَ 

أو خائفًة أو جانیًة على ذاتها أو تعیسًة  تكون أتعس النفوس في األرض أو أكثرها شرًا أو ظالمًة لنفسها أو قلقةً  :األثر

  )درجات ٥( .أو متشائمةً 

         )درجات ١٠(                                                :الرابعفي البیت على المحزونین الشاعر  هاستنكر ما  - ٦

  )درجات ٥(  .أو البكاء ،الدموع أو ذرف ، استنكر الشاعر على المحزونین استنزاف الدموع -

  ).درجات ٥( .   أو ال یجدي نفعاً  ،ألن ذلك ال یشفي غلیالً 

  

  

  

  

  
  

 



  ٣ صفحة                لنشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیةحقوق ا)       م٢٠١٦ بالدورة االمتحانیة األولى لعام )شرعي–أدبي (اللغة العربیة مادة (

  )درجة٢٠(                       : الموازنة - ٧

  .الهموم رفَض  وأستنكر اأو  الهمومعبّر عن  :كالهما أو أثر الهموم في اإلنسان :التشابه

  . أو ما في معنى ذلك ث عن الهمومأو تحدّ  ،الهموم أو ذكرَ  من الهموم، رَ أو حذّ                 

  ).درجات١٠(به، وله ُیكتفى بوجه واحد للتشا        

  .ینال الطالب درجة التشابه وٕان لم یورد االختالف           

  :الختالفا

  إبراهیم طوقان  إیلیا أبو ماضي

  .ب أشباحًا أو تخیفثّ الهموم تتو  -  .تأخذ الهموم اإلنسان أو تهلكه -

  .بأو الهموم تتوثّ  ،عُتودَّ  الهموم -  .عالهموم ُتجمَ  -

  . الهموم أو ترك یطلب إلى اإلنسان نسیان -  .لهموم في نفسهبأثر ا یطیل التفكیر اإلنسان -

  .ث عن الهموم المخیفةتحدّ  -   .ةث عن الهموم عامّ تحدّ  -

  .تحّدث باسم الجماعة -  .تحّدث عن المهمومین -

  .)درجات ٥(جانب من جانبیه  ولكلّ ُیكتفى بوجه اختالف واحد  :مالحظة    

               اآلخر الشاعر عند لالختالف ولم یورد ما یقابلهصحیحًا نبًا جاإذا أورد ) درجات ٥( الطالبینال          

  .تؤخذ اإلجابتان المتقابلتان أینما وردتا لمّرة واحدة فقط

   )درجات ١٠(                                   :الثانيفي البیت  الشعور العاطفي - ٨

  أداة التعبیر عنه  الشعور

  عنى مع الشعورانسجام الم  التراكیب  األلفاظ

 وأو األمل أالتفاؤل 

أو الفرح أو  اإلعجاب

  الحیاة السعادة أو حبُّ 

بح  ،عتمتّ  الصُّ

 أو تفاؤل إعجاب(

أو فرح أو سعادة أو 

   )الحیاة حبّ 

ر عن شعور اإلعجاب أو عبّ   )عجابإ( تمّتع بالُصبح

التفاؤل أو األمل أو الفرح أو 

الحیاة من خالل  السعادة أو حبُّ 

ى االستمتاع بساعات الدعوة إل

     .الصباح الجمیلة

    )تفاؤل( فتخال     

    )تفاؤل(الشطر الثاني    

  )درجات ٣( المناسب للمثالو ) درجتان( واحدة داةألو ) درجات ٥( للشعور                    

  

  

  

  

  



  ٤ صفحة                لنشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیةحقوق ا)       م٢٠١٦ بالدورة االمتحانیة األولى لعام )شرعي–أدبي (اللغة العربیة مادة (

 )درجة ٢٢٠: (ة وقواعد اللغةیّ البنیة الفنّ : ثانیاً 

 )درجات ١٠(                                                     :اةالكلمات التي تنتمي إلى مجال المعان  - ١

  .وبیال –غلیل  –تتوّقى  – عبد –یستنزفون  –الهموم  – البكاء –ذلیل  – تخفْ  –الجناة  – شرّ  –الرحیل

                                  )درجتان(لكل كلمة و  ىاألولتؤخذ الكلمات الخمس       

 )درجة ٢٠(                : خبر طلبي لىإتحویله  ثمّ ، من البیت الثالث بتدائيبر االالخاستخراج  - ٢

            )درجات ١٠( لألرض أنتَ    :الخبر االبتدائي      

  )درجات ٥(وُیقبل واهللا أنَت لألرض  –لألرض  ألنتَ  –ك لألرض إنّ  :التحویل إلى خبر طلبي      

  فلألرض ا أنتَ أمّ  –لألرض  أما أنتَ  -لألرض أال أنتَ 

  أما كنت ملكاً  أوأال كنت ملكًا  أو قد كنت ملكاً  )درجات ١٠( كاً ملْ كنت   أو 

  عبداً  كنتَ  أما أو    قد كنت عبداً          )درجات ١٠(ًا ذلیًال كنت عبد  أو 

  )اتدرج ١٠(                   :  المحسن البدیعي من البیت الثالث - ٣

  .وُیقبل التضاد طباق: )  عبد ملك ،(   أو)   ل ، أخیرأوّ (

 )درجات ٥(نوعه لو   ) درجات ٥(ن محسّ لل

  )ةدرج ٣٠(                   :  )أدركت طیور الروابي(ة الصورة البیانیّ  - ٤

  )درجات ٥( الطیور: المشّبه

  )درجتان()  اإلنسان(المشّبه به  

   )درجات ٣(حذف المشّبه به 

   )درجات ٥(اإلدراك : أبقى شیئًا من لوازمه

  .)درجات ٥(على سبیل االستعارة المكنیة

  .أو أخطأ في شرحها إذا سّمى الصورة ولم یشرحها، )درجات ٣( الطالبینال : مالحظة

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

 ةیّ ها الفنّ تقیم:  

    .)ى ذلكأو ما في معن( .حیاةإدراك الطیور لجوهر الوضَّحت معنى : توضیح المعنى -

  .أومن خالل التشخیص یدركإنسان الطیور بمن خالل تشبیه  :إثارة الخیال -

  .اإلعجاب بالطیورمشاعر أسهمت الصورة في تجلیة  :تجلیة المشاعر -

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

  

  



  ٥ صفحة                لنشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیةحقوق ا)       م٢٠١٦ بالدورة االمتحانیة األولى لعام )شرعي–أدبي (اللغة العربیة مادة (

 )درجة ٣٠(                                                         :   وتسمیة البحر التقطیع العروضي - ٥

  المآقي ن           یستنزفو          قل لقومٍ                         

  الخفیف بحرال             ٥/٥//٥/            ٥//٥/٥/             ٥/٥//٥/                       

  فاعالتن          مستفعلن          التنفاع                        

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

   .أورد التفعیلة األولى صحیحة وأخطأ في التفعیلتین األخریین ینال الطالب درجة التسمیة إذا :مالحظة

  .الكتابة العروضّیةال ُینظر إلى الغلط في الترمیز أو           

  .یخسر الدرجة كاملةبین كّل منها إذا ذكر الطالب التفعیالت ولم یحّدد ما یقابلها بخّط أو بترك فراغ           

  التفعیالت إذا وضع الطالب خطوطًا بین الكلمات ولم یضع الرموز ولم یسمِّ           

  .وذكر اسم البحر صحیحًا ینال عالمة التسمیة         

              )درجات١٠(                     :الثانيفي البیت  الموسیقا الداخلیةمصادر  -٦

  .یزوال  -یزول : تكرار الكلمات - 

  .)ل -  ف –م  -ي  –ت (تكرار الحروف أو  - 

  .)بحالصّ  ،عتمتّ (: أو التناغم بین حروف الهمس والجهر - 

  .حرفینبذكر فى كتَ یُ ) الهاء –الفاء  –الخاء  - الحاء  –الصاد  –التاء : (استعمال حروف الهمس - 

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

  )درجة ٦٠(                          :اإلعراب -٧

  .، ویقبل الضّمة)درجات ٣(وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  ، )درجات ٣( مرفوع ،)درجات ٤( خبر :نفٌس  -

 .ویقبل الفتحة ،)درجات ٣(مة نصبه الفتحة الظاهرة وعال )درجات ٣( منصوب ،)تدرجا ٤(فعل مضارع : یزولَ  -

  )درجتان( مبني )درجتان( منفصلضمیر  :أنت -

 .)درجات ٦( أفي محل رفع مبتد         

 .)درجات ٦(باإلضافة  في محل جرّ  )درجتان(مبني  )درجتان(اسم موصول  :نْ مَ  -

 .، ویقبل الفتحة)درجات ٣(وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  )رجاتد ٣(منصوب )درجات ٤(مفعول مطلق  :أخذاً  -

  )درجات ١٠( في محل نصب مفعول به: )هل شفیتم مع البكاء غلیال؟(جملة  -

 ).درجات ٥(مقول القول محّلها النصب نال : إذا كتب الطالب

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

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

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

  

  



  ٦ صفحة                لنشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیةحقوق ا)       م٢٠١٦ بالدورة االمتحانیة األولى لعام )شرعي–أدبي (اللغة العربیة مادة (

  )اتدرج ١٠(               :الفعل المعرب بعالمة إعراب فرعیة من البیت الرابع - ٨

   )درجات ٥(النون ثبوت : العالمة اإلعرابیة     )درجات ٥( :یستنزفون - 

  )درجات ١٠(                    ِنْعم الوقُت الّصبُح أو ِنْعَم وقت المرِء الّصبُح  :أسلوب المدح - ٩

  .فسد المعنى یخسر الطالب درجتینأاسمًا ظاهرًا إذا استعمل فاعًال : مالحظة

  .إذا قّدم االسم المخصوص على فعل المدح ینال الدرجة كاملة                             

  )درجة ٢٠(                        :الفراغ لءم -١٠

   )درجات ٥(وُیقبل توّقي ،أو التوّقيفعل مصدره توّقیًا ): توّقى(

   )درجات ٥( فلتَ ): كنتَ (وزن كلمة 

   )درجات ٥(اسم جامد نوعه جامد ذات ): األرض(

  )ویخسر الطالب الدرجة إذا وضع تضعیفاً  یهمل الضبط(          )درجات ٥(  َمعَمجْ ): یجمع(اسم المكان من 

  )درجات ١٠(                                   :العّلة الصرفیة - ١١

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

   .ة منعًا من التقاء الساكنینحذف حرف العلّ  أو بعده ساكن حذف حرف مدّ  :التعلیل    

  )درجات ٥( .ء الساكنینالتقا وُیقبل منعًا من     

 )درجة ٥٠(: القراءة والمطالعة: ثالثاً   

      )ةدرج ٢٠(                :ما فعله األحد عشر رجًال ودالل المغربي بالمفاوضین- ١

  .ائدة المفاوضاتفوق م الورق من فتافیتبعثروا كّل  -

 . اوضینتفدلقوا فناجین القهوة فوق رؤوس الم -

 . أربع ساعات في زاویة الغرفة ةواحدة مدّ  لٍ جْ أوقفوهم على رِ  -

 .ةمرّ  ةئخمسمأجبروهم على كتابة كلمة فلسطین باألحرف الكبیرة  -

 . ساداتمحركات الطائرة التي ركبها الرئیس أنور ال اعطلو  -

   .)درجات ٥(ا منه لكلّ و  ،بأربعُیكتفى : مالحظة

  :یلالتعل - ٢

  .)درجات ٥( )ها أقوى الحركاتألنّ (ورة وُیقبل مكس ،مكسورة وما قبلها ساكن )درجات ٥( متوسطة): شقائق(

   )درجات ١٠(.  اسم مفرد مؤنث): مرأةا(

  )درجات ١٠(                          :المعجم -٣

  )درجات ٥( الحرفین الثاني والثالثمع مراعاة  )الفاء(باب   )درجات ٥( فصل: الجذر: الفصیلة   

  .    )درجات ١٠(إذا ذكر الجذر صحیحاً  الثاني فالثالثراعاة مع م باب الحرف األول :أو                                  

  .)درجات  ١٠( دون ذكر الجذر نال الصاد والالم مع مراعاة ترتیب )الفاء(باب : إذا ذكر الطالب: مالحظة

  



  ٧ صفحة                لنشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیةحقوق ا)       م٢٠١٦ بالدورة االمتحانیة األولى لعام )شرعي–أدبي (اللغة العربیة مادة (

 )درجة ١٦٠(                                                          :            التعبیر اإلجباري - أ: رابعاً 

  .)درجات ١٠( لخاتمةاو )درجات ١٠( مةلمقدّ ا -١   

  .)درجة ١٠٠( :والشواهد الفكر - ٢   

 .)درجة ١٥( تصویر مظاهر الفقر المضني - ١

   )٤إلى  ١(األبیات من  ارالجزّ : الشاهد

   ...خلعة صفراء لي من الشمس

  ... ثَ إن حدّ  ،ومن الزمهریر

   ...األرض، والفضاء به بیتي

  ....لشمس، والبرد قدلو تراني في ا

  )ُیقبل أي بیت من األبیات السابقة( مالحظة 

   )طنهنما أغلقه أو منزل أو و إأ يلیس إغالق(  الساسي أو )سوى ولهاث صعلوكماذا وجدت؟ ( البرّدوني: أو

ما زلت أضرب مترب (السیاب  أو )ونزرع صاغرین فیأكلون /زرعوا ولم نأكل /والحاصدون المتعبون( البیاتي أو

ه النقود؟ من كان تعوز وهل یعوُد / صفراء من ذلّ / همتخافق األطمار أبسط بالسؤال یدًا ندیّ /أشعث في الدروب القدمین

ودموع شّحاذ / ورتقت نعلي/ قروش في جیبيورجعت بعد الظهر (  صالح عبد الصبور أو )خر النقوددَّ وكیف تُ 

ة الخیر لته الجرذان من قلّ قد عطّ / هیه إال النوى والنخاللیس ف من الغضارة قفرٌ  في بییتٍ ( أبو الشمقمق أو )صفیق

  )لما أنت أوّ  /جمدت على المنقار/ یرنو بطرف/ دامي الفؤاد/ یبني القصور(  زكي قنصل أو وطار الذباب نحو زباله

 .)درجة ٢٠( اإلحسان إلى الفقراء - ٢

  ) یوركي حالق(: الشاهد

  .إن أحسن الطالب توظیفه )درجات ٥( وك رغم شقائهالفقیر أخ إنَّ  ...أعط الفقیر وال تضنَّ بعونه

 .)درجة ١٥( العالم المثالي رسم مالمح - ٣

   )اتدرج ١٠( والبیت الثالث إذا ُأحسن توظیفه ) ٨إلى  ٦(األبیات من  نازك: الشاهد

  ...تخیلته بلدًا من عبیر

  ...وحیث تنام... هناك حیث تذوب القیود

  .الكتاب نال درجة الفكرة فقط خارج فكرة واستشهد بشاهد منإذا شرح الطالب ال: مالحظة          

 .)درجة ١٥( حیاتهمل ذلك العالم في أثر تخیّ  - ٤

  )درجات ١٠()    ٤إلى  ١من  (بیت من المقطع األول  أيّ  :زكان: الشاهد

  ...صدى ضائع

  ...إذا سمعته حیاتي 

  ...جرح ه كلّ موت على رجعی

  ....ویمضي شعوري في نشوة

  

  



  ٨ صفحة                لنشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیةحقوق ا)       م٢٠١٦ بالدورة االمتحانیة األولى لعام )شرعي–أدبي (اللغة العربیة مادة (

  )درجة ٤٠(                        :باألسلو   -٣

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

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

  .، االلتزام بالفكر المطلوبة في الموضوعختام الموضوع حسن -

 واألسلوبيّ  والنحويّ  واإلمالئيّ  غويلّ ال الغلط من خالیاً  اً ر معبّ  اً صحیح اً سلیم اً صوغ ةلفكر ل غوياللّ  وغالصّ : اللفظي باألسلوب یراد، 

 .التّرقیم عالمات ومراعاة عبیروالتّ  صویر،والتّ  اإلنشاء بجمال اً غنیّ 

 .)درجات ٥(على أال یزید الحسم على ، )لغويّ  - نحويّ  - إمالئيّ ( :غلطلكّل  واحدة یحسم درجة  - 

  ُلمرّة واحدة فقط بحسم درجة واحدة و )القطع أو الوصل(ة أو زیادتها أو الخطأ في كتابة همزة دَّ الطالب على إنقاص الشَّ  بُ حاسَ ی. 

  :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  نیمناسب نیشاهدَ  بعدهما ، وذكرمتداخلتین فكرتین البالطّ  ذكر إذا. 

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

  طولمّرة واحدة فق) درجات ٥(إذا خرج الطالب عن الموضوع یحسم له. 

  ).یقوم ممّثل الفرع بكتابة الشواهد الواردة في السّلم كاملة، وتصویرها وتوزیعها على المصّححین( :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 لصحیحا الشاهد یقبل - 

  .، أو مقطع نثري شریطة إتمام المعنى أو جودة الصوغأكثر 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 - 

  .الشاهد یتجاوز الحذف درجة على أالّ ) درجتان(ط في الروایة یحسم عن كّل غل - 

 .ح الموضوع من نصف الدرجةمن غیر شواهد من حفظه، ُیصحَّ  الموضوعإذا كتب الطالب  - 

  )درجة ٨٠(     :                                                                        التعبیر االختیاري - ب

  :ألدبّیةالدراسة ا - ١   

  .)درجات ٥( مناسبة مةمقدّ أّیة : مةالمقدّ  -    

  ).درجات ٥( مناسبة خاتمةأّیة : الخاتمة  -    

  ).درجات ١٠(معاناة الشاعر من السفر وآثارها فیه أو ما في معنى ذلك  :الفكرة العامة -    

 درجة٢٠(  :المعاني(  

 )جاتدر  ٦(. هته السعي إلى المالمعاناة الشاعر من األسفار كرّ  - ١

 )درجات ٦(. تحّول حال الشاعر من مقبل على الثراء إلى زاهٍد فیه - ٢

 )درجات ٦(. نتیجة حرصه على نفسه وخوفه علیهااكتفاء الشاعر بالنظر إلى المال  - ٣



  ٩ صفحة                لنشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیةحقوق ا)       م٢٠١٦ بالدورة االمتحانیة األولى لعام )شرعي–أدبي (اللغة العربیة مادة (

 وظیفة المعاني:  

عالي باستنكاره ة حیال المال، كما أَنها جّلت موقفه االنفتیّ الشاعر وفلسفته ورؤاه الحیا أن توّضح ِفكرَ استطاعت المعاني  

أو زاهدًا أو قلقًا أو أي  ،لسفر كارهًا له أو خائفًا منهمن اًا موقفه من السفر فبدا الشاعر معانی نتبیَّ و للسفر، 

    .معنى یتناسب مع النص

    .)درجتان( لهو  ،ا فكر الكاتب أو الموقف االنفعاليّ بشرح إمّ ُیكتفى  :مالحظة - 

 درجة ٣٠( :سمات المعاني(  

 ).توضیح العالقة من خالل المثال(لمعاني مترابطة بعالقة سببیة ا: الترابط  - ١

 متسلسلة منطقیة حیث بدأ بذكر معاناته في األسفار، ثم عرض زهده وانتهى بذكر حرصه على الرزق: التسلسل  - ٢

 ).من األبیات مقبول، وُیقبل التركیبأّي معنى (.... أو ال جدید فیهاالمعاني مطروقة : االبتذال - ٣

 ).المعاني كلها(.... أو ال غرابة فیهالمعاني واضحة ا :الوضوح - ٤

   استعمال ي أو التأثیر في مشاعر المتلقّ من خالل مخاطبة المشاعر أو  بالصدق األدبيّ  سمت المعانياتّ : الصدق - ٥

 .معنى ال صورة فیه ها أو أيّ المعاني كلّ  )أذاقتني األسفار(ة البیانیّ  الصور

  )البیت الثاني والثالث( يّ سمت المعاني بالصدق العلماتّ  أو

  .)درجات ٥( وللشاهد) درجات ٥( ولكّل منها، أینما وردت فى بثالث سماتكتَ یُ : مالحظة      

  )درجات١٠(                            :                   األسلوب -

      ) لغويّ  - حويّ ن -إمالئيّ  (درجة لكّل غلط  مُ حسَ وتُ ) درجات ٥( واألسلوب اللفظيّ  )درجات ٥( للمنهج العقليّ 

 ).درجات ٥( على أال یتجاوز الحسم

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

   .درجتینخسر  إحدى نقاط الدراسة إذا أنقص الطالب - 

  .)نترنتاإل (الشابكة  :الموضوع الثاني -٢

  )درجات ٥( مناسبة خاتمة)  درجات ٥(مناسبة مة مقدّ  -    

 :العرض -

  )درجة ٢٠(  ة الشابكةأهمیّ   - ١

  )درجة ٢٠(     . اآلثار الناجمة عن سوء استخدامها  - ٢

  )درجة ٢٠( .  ة التعامل النافع معهاالمقترحات في كیفیّ  - ٣

م درجة لكّل غلط حسَ وتُ ) درجات ٥(ألسلوب اللفظي ول )درجات ٥( للمنهج العقلي: )درجات١٠( :األسلوب -

  ).درجات ٥(  یتجاوز الحسمعلى أالّ ) غويّ ل -نحويّ  - إمالئيّ (
 

  انتهى السّلم

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

  

  

  



  ١٠ صفحة                لنشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیةحقوق ا)       م٢٠١٦ بالدورة االمتحانیة األولى لعام )شرعي–أدبي (اللغة العربیة مادة (

  

  :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  ( :جنة الرابعةالل

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

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


