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 ة اللغة العربّیةسّلم تصحیح مادّ 

 أربعمئة: الدرجة /  م ٢٠١٦لعام ة األولى   الدورة االمتحانیّ ) العلميالفرع (الشهادة الثانوّیة العاّمة 
 

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

 )درجات ١٠(                           :مفرد وجمع -١

 .)درجات ٥(               سبع ):سباع( مفرد -

 .)درجات ٥(          عنُ ، أقناع، قُ أقنعة): قناع( جمع -

 .حیحة أینما وردتُتقبل اإلجابة الصّ : مالحظة                         

      )درجات ٥(                                                              :    التي بني علیها الّنّص  مةالفكرة العا -٢

  ة األدب في معالجة قضایا المجتمعرسال أو قضایا المجتمعفي معالجة األدیب دور 

األدب في أو  دور األدیب أو رسالة األدب االجتماعّیة أو ي األدب في النهوض بواقع الشباب المتردّ  دور أو

   .ما في معنى ذلك أوالشباب  استنهاضاألدب في  وُیقبل دور ، الشباب استنهاض

 )درجات ٥(                                                                        :           اإلجابة الصحیحة -٣

 "  یهلك أویحّقق الهدف  أنتصمیم الشاعر على " فكرة البیت الثالث 

    )درجات ١٠(                                                       :المخاطر -٤

  )درجات ٥(       .  الحروب أواالستعمار  أو وُیقبل الطارئات ما في معنى ذلك أو الحوادث التي تصیب المجتمع -١

 ) درجات ٥( .التخلف أوالجهل  أوالشرور،  :وُیقبل ما في معنى ذلك، أو ةالشرور الكامن أو المجتمع ئد التي ُتحاك ضدّ المكا -٢

 )درجات ١٠(                                                                                            :المهّمة -٥

 وُیقبل تأدیة رسالة األدبما في معنى ذلك،  أورسالة النهوض بالمجتمع  تأدیة أو  حمل رسالة النهوض بالمجتمع

 )درجات ٥( .تأدیة رسالته أو حمل الرسالة أو نشرها أوإذاعة الرسالة  أو

  .عیباً  أوه رأى كتمها حیفًا أو ألنّ  عیب أوظلٌم وُیقبل حیف  أو )درجات ٥(علیه  تقصیره في نشرها عار ألنّ : السبب 

 )درجات ١٠(                      : البیت الخامس في اعتمد الشاعر في دعوته للشباب -٦

 )درجات ٥(.قلمه أوأدبه  أواعتمد الشاعر في دعوته للشباب على شعره 

             ما في معنى أو ،ه یؤمن بدور الشباب في البناءألنّ  أوألّنه رآهم سباعًا  أوه رآهم مكمن القوة وخّصهم بذلك ألنّ 

 )درجات ٥( ذلك

 )درجة ٢٠(                    :الموازنة -٧

                  في الحیاة،  األدب أو دور القلمعن  كالهما عّبر )أو(. عن القلمتحّدث  أو عّبر اعرینكال الشّ : التشابه    

 . ما في معنى ذلك أور عن رسالة القلم، أوكالهما عبّ  بّین أهمّیة القلم،كالهما  أو

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

 أحمد ولد عبد القادر الجواهري

 :أو، مانالقلم لمواجهة أحداث الز  -

 .القلم یجید النضال -

القلم یكشف خفایا العصر  أو العصرالقلم لكشف  -

القلم یكشف ویعّبر عن  أوالقلم یسبر العصر  أو

 .جمال الحیاة

 .یدعو األقالم - .القلمیذخر  -

 .تحّدث عن دور اآلداب والفنون - .اقتصر على دور األدب -

 .القلم وسیلة األدباء والفنانین - .اء أو األدیبالقلم وسیلة األدب -

 .إذا كتب الطالب األدب بدًال من القلم ُقبل منه ذلك: مالحظة               

 .من الشاعرین على أن یتضّمن وجه االختالف جانبًا عند كلٍّ  .)درجات ١٠( ولهُیكتفى بوجه اختالف واحد  - 

 .ا ورد في الجدول بل بمعنى ما وردال یشترط حرفیة التعبیر ممّ   - 

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

  )درجات ١٠(          :ى في البیت الثانيتجلّ  الذي الشعور العاطفي -٨

  .، الغیرة، السخطوُیقبل الكره، الخوف، االفتخار، األمل، التفاؤل عجاباعتزاز أو إ

  :األدوات

 المثال األداة لشعورا

 أو اإلعجاب أو االفتخاراالعتزاز 

 األلفاظ

 التراكیب

 الصور

 یزیح رة،ذخی

 ذخیرةأعددته 

 قناعاً یزیح 

 أو الخوف الكره
 األلفاظ

 التراكیب

 ، كمینشرّ  ،طارئات

 الكمین الشرّ 

 قناعاً یزیح  لتراكیبا أو التفاؤلألمل ا

 ذخیرةً أعددته  التراكیب الغیرة

 الكمین الشرّ  أو الصورالتراكیب  السخط

 :توافق المعاني مع الشعور -

ر االعتزاز بالقلم عن شعو  لشاعراعّبر : ن یذكر الطالب الشعور ثم یعین المعنى الذي توّلد عن هذا الشعور مثلأ

 .حین اّتخذه ذخیرًة لمواجهة المخاطر وفضح الشرور

 )درجتان(ال ثللم) درجات ٣(لألداة ) درجات ٥(للشعور                       

 .إذا ذكر الطالب أكثر من شعور، ُیحاسب على الشعور األّول فقط وال ینظر إلى غیره: مالحظة           
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 )درجة ١٢٠(: البنیة الفنیة وقواعد اللغة: ثانیاً 

 )درجات ١٠(                 :المجال -١

                  .قناع -الزمان  -الكمین -حیف -الموت -الّشر -طارئات - الزؤام – أحداث :)المصائب(مجال 

 )ناتجدر (منها ولكّل  بخمس كلمات مّما سبقُیكتفى             

 )درجات ١٠(                            :األسلوب الخبري -٢

       ،    )درجات ٥()  ذخرت: عا، أویراذخرت ذخرت ألحداث الزمان، أو  عا، أویرا ألحداث الزمانذخرت (

   )درجات ٥( )ابتدائي( :نوعه

 )درجات ٥( )ابتدائي( :نوعه ، )درجات ٥() یجید: یجید نضاًال، أو :، أویجید نضاًال دونها وقراعاً (: أو 

          )درجة ٢٠(                                                          ).عّششت بها خرافات جهل(  :الصورة -٣

  )درجتان( أو شيء  إنسان أو أو كائن الطیور: ه بهالمشبّ        )درجات ٥( الخرافات: هالمشبّ 

 )درجتان(عشش أو التعشیش )درجات ٣( وأبقى شیئًا من لوازمه )درجات ٣(حذف المشّبه به  

 .ینال الطالب درجة أّیة جزئّیة مّما سبق أینما وردت: مالحظة

 )درجات ٥( :للصورة الفنّیة القیمة

 .على العقول تهاوسیطر الخرافات  استقرارت معنى حوضّ  :توضیح المعنى -

 .أو بكائن أو بإنسان الخرافات بالطیورتشبیه  :إثارة الخیال -

 .فقد جّلت مشاعر االستنكار: المشاعرتجلیة  -

 :أو

      وأبقى شیئًا من لوازمه )درجات ٣(حذف المشّبه به  )درجتان( العش: المشّبه به )درجات ٥(الرؤوس : المشّبه

 )درجتان(وهو التعشیش  )درجات ٣(

 )درجات ٥( :للصورة الفنّیة القیمة  

 .على العقول تهاوسیطر الخرافات  استقرارت معنى حوضّ  :توضیح المعنى -

 .الرؤوس باألعشاشتشبیه  :إثارة الخیال -

 .فقد جّلت مشاعر االستنكار: المشاعرتجلیة  -

 ).درجتان(ولتوضیحها ) درجات ٣(یكتفى بقیمة واحدة مّما سبق، ولها : مالحظة                  
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 )درجات ١٠(                :الثالثمصدر من مصادر الموسیقا الداخلّیة في البیت  -٤

      )على األقلّ  ّي حرف مكّرر مّرتینأ( :أو ).....- القاف -السین: (فو تكرار الحر  -

 ).سراعا – سراعاً : (اتتكرار الكلم -       

 .أو الكلمات التي تحتوي هذه الحروف ) الحاء-السین-الفاء- التاء -الكاف(: كرار أو استخدام الحروف الهامسةت - 

: سراعا، أوسؤلها : یحّقق سؤلها، أو: فت نفسي، أوكلّ (أو  سؤلها: نفسي أو :التناغم بین حروف الهمس والجهر -

   .ةمتالزم إذا ذكرت بصورة )الزؤام سراعا: الموت الزؤام، أو

 ).الزؤام-سراعا-سؤلها: (استخدام المدود الطویلة -

 ).درجات ٥( وله واحدمثال یكتفى ب و )درجات ٥(لمصدر تسمیة ال : مالحظة

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

                    )درجة٤٠(                                                                                         :اإلعراب -٥

 .الكسرة، وُیقبل )درجتان( الظاهرة الكسرة جرهوعالمة   )درجتان(مجرور )درجات ٤( مضاف إلیه: الزمان -

 ،)درجتان(وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  )درجتان( منصوب )درجات ٤( مفعول به: أو، فعول به ثانٍ م: حیفاً  -

 .الفتحةوُیقبل 

في  ،)درجتان(والتاء ضمیر متصل مبني  ،)درجتان( على السكون )درجتان( مبني )درجات ٤( فعل ماضٍ : أهبتُ  -

 ).درجات ٤(فاعل  )درجتان( محل رفع

  )درجات ٤( صفة )درجات ٤(في محل نصبأو  ).درجات ٤(، محّلها النصب  )درجات ٤(صفة): یجید( جملة -

 .، وینال درجة التسمیة أینما وردتإال إذا صّحت التسمیة ال ینال الطالب درجة المحلّ  - :مالحظة                        

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

 )درجات ١٠(                    :البیت الخامس الحرف الذي َبُطَل عمله في -٦

 .)درجات ٥( )إنّ ( -    

   .علیها) ما(علیها أو لدخول ) أو الزائدة ما الكاّفة(ما لدخول قبل إنّ وی ،)درجات ٥(علیه دخول ما الكافة : السبب -    

 )ما( ت عن العمل بسبب دخول ما الكافة علیها أوفَّ كُ  )ماإنّ (وُیقبل  ،)ما كاّفة(الدرجة كاملة إذا ذكر الطالب ینال         

 ).درجتین(یخسر  ،كأن یسمیها الموصولیة مثالً ) ما( غلط الطالب في تسمیةإذا : مالحظة             

 )درجات ١٠(                                                        :التعجب -٧

 !    حّقق النفُس السؤلما أجمَل أن ت

 !    ما أجمَل ما حّققت النفُس السؤل    أو

 !   السؤل ما أجمَل تحقیَق النفس    أو

 !    ما أجمَل أن حّققت النفُس السؤل    أو

 .... )    ما أفضل ... ما أحسن (    أو

 .وال ینظر إلى الضبط أو الشّدة إذا استعمل فعًال یفسد المعنى) درجات ٣(الطالب  یخسر: مالحظة               

 )درجات ١٠(                              :ملء الفراغات -٨

 )درجات ٥(إعالل بالحذف : أرْدتُ   -   ) درجات ٥(اسم فاعل  : المؤدِّي
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 )درجة ٤٠(                                                                               : القراءة والمطالعة: ثالثاً 

 )درجة ٢٠(                         :              اآلثار التي تركتها الصحافة في لغتنا العربیة -١

 .لیب اللفظیة القائمة على التقّعراألسا هجر -١

 .وجعلتها تدور على ألسنة الجماهیر ،خبةحّررت الصحافة اللغة من كونها لغة للنّ   -٢

 .االستطراد تنبذ  -٣

 .اللجوء إلى الترّسل والوضوح والتركیز -٤

 .لیلاللجوء إلى التحلیل والتع -٥

 .وضوح الفكرة ودّقة التعبیر عنها -٦

 .أسهمت في سیادة ثقافة لغویة أكثر رسوخًا وانتشاراً  -٧

 .كسرت من احتكار الطبقة المثقفة للغة الفصیحة -٨

 .ضت المبدعین على خلق طرائق جدیدة للتعبیرحرّ  -٩

 .ممكنة في الصحیفة مساحة أصبحت عبارات اللغة شدیدة االختصار والتكثیف لتشغل أقلّ  -١٠

 ُیقبل من الطالب في تناول أي بند مّما سبق أن یأتي بمعناه أو بشرحه :مالحظة     

 .)درجات ١٠(منهما  ولكلّ  أینما وردا ا سبقممّ  ببندینُیكتفى  -              

 )درجات ١٠(                                                                                     :اإلمالء  -٢

 ).رجتاند(مفتوحة وما قبلها ساكن ) درجات ٣( متوسطةهمزة ) نشأة( الهمزة في كلمة كتابة -

 )درجات ٥( ألنها تاء المصدر: ، أواسم مفرد مؤنث): براعة( التاء مربوطة في -

 )درجات ١٠(                                               :المعجم -٣

   )درجات ٥() الفاء(ثم ) الحاء(مع مراعاة تسلسل ) الصاد(باب   )درجات ٥( جذرها صحف :الّصحافة

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

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

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

 :الفكر -٢

     )درجات ١٥( .تصویر وحدة المعاناة اإلنسانیة -١

 )   درجات ١٠(أو أحدهما ) ٨+٦(: البیتان :الفیتوري :الشاهد 

ویقبـــــــــــل البیـــــــــــت األّول مـــــــــــع أّي مـــــــــــن ) ٢( أو) ٢+١(وُیقبـــــــــــل أحـــــــــــدهما،  أو )١٠+٩(أو  أو أحـــــــــــدهما )٨+٧( :أو  

 .األبیات السابقة

 هــــــي أو معــــــین بسیســــــو هــــــذي. كــــــامًال أو األســــــطر األربعــــــة األولــــــى منــــــه المقطــــــع الثالــــــث ســــــمیح القاســــــم أو  

  تتوّجع.... فلتسمع كل الدنیا : اد المقطع األولتوفیق زیّ  أواألسیر ...... الحسناء غّزة

     )درجة ١٥(  .عجز الّضعیف عن استرداد حقوقه  -٢

 )درجات ٥()   إن أحسن توظیفه.... (الزركلي  قول

     )اتدرج ١٠(  .اإلیمان بحتمیة انتصار الشعوب على المستعمرین -٣

 :سمیح القاسم: الشاهد

     .هناك في األفق البعید.... وهناك في األفق البعید 

 دورتها بال نصر جدید  لیست تتمُّ األرض

 .الثاني أواد المقطع األول توفیق زیّ  أو الموت للمستعمرین النار للمستثمرین ...ومشت جموع المؤمنین : القرنفلي: أو

أو ...... نغّني وسیقبل : سلمى.... اذهبوا فالزمان الحلو آٍت : أو مهران.... سیقول الطیر : وائل( :الشرقاوي :أو

 ...)سننطلق سنخوض معركة المصیر: صابر

 اد مرة واحدةُیقبل شاهد توفیق زیّ : مالحظة                    

 )درجة ٢٠( :األسلوب -

  ُاتدرج١٠(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 . 
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 :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. 

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

  :الشواهد -

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

 :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 -

 له حسمفت مرة من أكثرأّما إذا غلط . مرّة واحدة ال تُحَسم أي درجة تسمیته في غلط أو الشاعر اسم ذكر الطالب أهمل إذا -

 .الموضوع في واحدة لمرة) درجتان(

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

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

 )درجات ٥(، أو ما في معنى ذلك موقف الشاعر من دعوة الممدوح: الفكرة العاّمة

 )ةدرج١٥(: والوظائف المعاني

 ....أو دعوة الشاعر من قبل رجل كریم عارًا قبل بذل المكافأة تمجید عطاء الممدوح الذي یرى في المدح -١

استمرار الصراع بین الرغبة والرهبة  أو ....الغیب اّطالع لعجز الشاعر عن و استمراره  والرهبةالّصراع بین الّرغبة  -٢

  .وقوع الشاعر بین الرغبة والرهبة واستمرار ذلك لعجزه عن اطالع الغیب أولعجزه عن اطالع الغیب 

 )درجات ٤(حجام رهبًة لكل معنى قدام رغبًة، واإلأو الحیرة بین اإل ترّدد الشاعر -٣

 ُیقبل الدمج بین األبیات في عرض معانیها: مالحظة                          

ورؤاه الحیاتیة، فأظهرته شاعرًا مترّددًا، یعاني صراعًا داخلّیًا غیر قادر على اتخاذ الشاعر، وفكره  عن فلسفةالمعاني كشفت  -٤

 .....أو موقٍف أو قرار

 .أو تجلیة المشاعر فبدا الشاعر یائسًا، قلقًا، حزیناً  االنفعالي،ربط المعاني بالموقف  -٥

 ). درجات ٥ولكل بند(بثالثة بنود أینما وردت السابقة من البنود الخمسة ُیكتفى           
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 )درجة٢٠(                                                                                    :سمات المعاني

 ).في األبیات كلها(یربط الطالب بین األبیات بتسلسل منطقّي  :متسلسلة -

 )البیت األول والثاني، أو الثاني والثالث(مترابطة بعالقات سببیة  :الترابط -

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

إبراز انفعاالته، وتجلیة مشاعره، أو من تجّلى من خالل مخاطبة أحاسیس المتلقي أو من خالل  :الصّدق األدبيّ  -

المثال أي معنى بشرط أن (وُیقبل الصدق العلمي في البیت األول  )مثال مناسب(البیانیة  خالل استعماله الصور

 .)یخلو من الصور

 .)أي بیت، أو المعاني كلها(بعیدة عن الغموض، أو خالیة من الصعوبة والغرابة جاءت المعاني  :الوضوح -

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

 )اتدرج ١٠(: األسلوب

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

 ).درجات ٥( أال یتجاوز الحسم

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

 :التربیة األسریة :الموضوع اإلبداعي -٢

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

 : العرض

 )درجة ٢٠(. دور التربیة األسریة في بناء الشخصّیة المتوازنة -

    )درجة ٢٠(. اآلثار السلبیة المنعكسة على المجتمع في حال فقدانها -

 ) لغويّ  -نحويّ  -إمالئيّ (ویحسم درجة لكّل غلط  ،واألسلوب اللفظي ،لمنهج العقليع بین اوزّ ت )اتدرج ١٠( :األسلوب 

 )درجات ٥( یتجاوز الحسم على أالّ             

 

 انتهى السّلم

                              ----------------------- 
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 :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

 


