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 لمغة العربي ةة اسم ـ تصحيح ماد  
 ـ 6106لعاـ الشيادة الثانوي ة العام ة )الفرع األدبي( والثانوي ة الشرعي ة 

 الدرجة : ستمئة/  الثانيةة الدورة االمتحاني  
 درجة( 91) الميارات المغوي ة والبنية الفكري ة والعاطفة: أواًل:
 درجات( 01)                                                                 : (سماء)وجمع  ، (دىور) مفرد -0
     /درجات ٘/                                .دىر( = دىور) مفرد -
                                                                      /درجات ٘/       .سمّي، وُيقبؿ سموات –أسمية  – سماءات -سماوات (= سماء) جمع -
                                                            درجات( 5)                                      :كرة العامةالف -6

 ويقبؿ: جماؿ القصر أو أثر القصر أو فخامة القصر      جماؿ القصر أو تصوير وصؼ أو ،وصؼ قصر المؤلؤة
         .أو ما في معنى ذلؾوصؼ أثر القصر  أو

                         درجات( 5)              وي قبؿ كتابة البيت في البيت األوؿ ()أثر أضواء القصر الساحرةالفكرة  -3
 درجة( 61)              :لشرحا -4

ى المعنػ صػ ّ  إذا درجػة األسػمو  إالّ  ينػاؿ الطالػ وال   ،درجػات( 5)  لسػممة األسػمو و ،درجة( 05)ة المعنىلصحّ       
 .لمموكيـ ىذا القصر ما يشبوتشييد  عفاـ عجز الناس عمى مر  األي     :بما يأتيفي شرحو  الطال  عمى أف يمـّ 

    .ةاإلمالئي  لألغالط ( درجتافة و)النحوي   لألغالط( درجات 3)  :عمى النحو اآلتي األسموب توز ع درجة 
        درجات( 01)                                                          :الدليالف المذاف يثبتاف روعة القصر -5

  /درجات ٖ/ة( يناؿ إذا ذكر )جنّ   /درجات ٘/  .ة أو ما في معناهأو رأى فيو جنّ ة رأى الشاعر القصر جنّ  -
  /درجات ٖيناؿ / (اً أو واسع اً كبير إذا ذكر )  /درجات ٘/.   بدا القصر واسعًا أو كبيراً  -

 لكؿٍّ منيما. /فيدرجت/ف كؿ دليؿ يناؿ إذا نقؿ شطرًا ع  
        درجات( 01)                                    :الرابعفي البيت توضيح مظاىر الترؼ في بناء القصر  -6
  /درجات ٘/      .(القصر مفروش بالجواىر )الدرّ  -
  /درجات ٘/         العطر يفوح منو. -

 .كؿ مظير عف /درجات ٖ/يناؿ  المظير  إذا ذكر التركي  ولـ يوضّ 
 (درجة61)            الموازنة:  -7

      .مأوىالصّور  :كمىما أو كال الشاعريف وصؼ السقؼ التشابو:
 . أو ما في معنى ذلؾأو كمىما صور مظير أو مظاىر الحياة  كمىما وصؼ مكاف العيش )اإلقامة(أو       

  /درجات ٓٔ/ي كتفى بوجو واحد لمتشابو، ولو         
ف لـ يورد االختالؼ             .يناؿ الطالب درجة التشابو وا 
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 الختالؼ:ا

 فرحات ابف حمديس
 .قبي السقؼ  - السقؼ جميؿ. -
 صّور السقوؼ والجدراف. - صّور السقؼ. -
 .يغر و  وىو يطؿّ  اً يرى نجمإلى السقؼ الناظر  - يرى روضة.إلى السقؼ الناظر  -
 مظاىر الحياة البائسة. صّور - مظاىر الحياة الباذخة. صّور -
 .ساخٌر مف سقؼ بيتو - معج  بالسقؼ. -
 .ؾكّ فالسقؼ الم صّور - .غرائ  السقؼ صّور -
 .سقؼ بيتو صّور - .سقؼ القصر صّور -
 .يتحدث عف سماء حقيقية - .يتحدث عف لوحة -
 .يتحدث عف أثره في نفسو - .خريتحدث عف تأثير السقؼ في اآل -

  مالحظة:    
 /درجات ٘/ .جان  مف جانبيو ولكؿّ واحد  ُيكتفى بوجو اختمؼ -
 تؤخذ اإلجابتاف المتقابمتاف أينما وردتا. إذا أورد الطال  أكثر مف وجو لمختمؼ -
                .اآلخر الشاعر عند لمختمؼ ولـ يورد ما يقابموصحيحًا جانبًا إذا أورد  /درجات ٘/ الطال يناؿ  -

  درجات( 01)                              :الثانيفي البيت  الشعور العاطفي -8
 درجات/ ٘/ أو االندىاش اإلعجا  أو الدىشة

 درجات/ ٘التركي  أو المثاؿ( /يقبؿ )أداة التعبير عنو: التركي : ما بنوا لمموكيـ شبيًا 
  .مثمومع الشعور: عجز القـو عف إيجاد قصر  أو الفكرة أو: توافؽ المعنى

 مع الشعور أو المثاؿ عميو(  أو الفكرة معنىيقبؿ أحدىما: توافؽ ال)و 
 تؤخذ اإلجابة الصحيحة أينما وردت                                              

 (درجات 5) عمييا المناس المثاؿ أو  واحدة داةألو ( درجات 5) لمشعور                           
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 درجة( 661ة وقواعد المغة: )ي  ثانيًا: البنية الفن  
 درجات( 01)          :الكممات التي تنتمي  -0

                                                   :)الرائحة العطرة(إلى مجاؿ  -
 (ولكؿ  كممة درجتاف )يكتفى بثالث كممات          .عبير –نشرُه  –تضّوع  –مسؾ 

  (:         الرؤيةإلى مجاؿ ) الكممتاف المتاف تنتمياف -
 /درجات ٗ/    .أبصرتَ  – ظرتَ ن

 الكممات صحيحة دوف تحديد بالمجاؿ ي قبؿ منو ذلؾ عمى التسمسؿ. الطالبإذا أورد      
ـ  ، الثانيمف البيت  األسموب الخبرياستخراج  -6  درجة( 61)              : خبر طمبي لىإتحويمو  ث

           /درجات ٓٔ/       مضت عمى القـو الدىور.        :األسموب الخبري      
 /درجات ٓٔ/       عمى القـو الدىور.      قد مضت :التحويؿ إلى خبر طمبي      

 /درجات ٓٔ/     ما بنوا لمموكيـ شبيًا لو.             األسموب الخبري:   أو
 /درجات ٓٔ/           واهلل ما بنوا لمموكيـ.    التحويؿ إلى خبر طمبي

ؿمف البيت  المحسف البديعي -3  (اتدرج 01)              :  األو 
 إذا كتب الطالب )طباؽ سمب( يخسر درجتيف     .تضادوُيقبؿ  طباؽ: (   بصير،  أعمى)
 /درجات ٘/نوعو لو   /درجات ٘/ف محسّ لم

 (ةدرج 31)              :  (ضحكت محاسنوة )الصورة البياني   -4
 درجات/  ٘/)المحاسف(  المشّبو  -
  /درجات ٖ/حذؼ المشّبو بو درجتاف/   / بو )اإلنساف(المشّبو  -
  /درجتاف/ الضحؾ:   /درجات ٖ/أبقى شيئًا مف لوازمو -
 درجات/ ٘/استعارة مكنية  -

 في شرحيا. إف غمطأو  إذا سّمى الصورة ولـ يشرحيا، (درجات 3) الطال يناؿ مالحظة: 
 .وكيفما وردت أينما وردت مّما سبؽأو أّية جزئّية  يناؿ الطال  درجة القرينة               
 ة:ي  يا الفن  تقيم  

  .(ى ذلؾ)أو ما في معن درجات/ ٘/ القصر( جماؿروعة المحاسف ): وضَّحت معنى درجات/ ٘/ توضيح المعنى -
 درجات/. ٓٔيناؿ / إذا ذكر الطال  وضَّحت معنى روعة المحاسف -
 .درجات/ ٘/ اإلعجا مشاعر  :درجات/ ٘/ تجمية المشاعرأو  مشاعر المتمقيإثارة  -
 درجات/ ٓٔأو جّمت مشاعر اإلعجا  يناؿ / تأثار  إذا ذكر الطال  -
  تشبيو المحاسف باإلنساف مف خمؿ :درجات/ ٘/ إثارة الخياؿ أو تقريب الصورة إلى ذىف المتمقي -

 .درجات/ ٘/ و مف خمؿ التشخيصأ     
  :درجات ٘/ي  ولمتوض /درجات ٘/ وليا واحدة ُيكتفى بقيمةمالحظة/. 
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 درجة( 31)                                                         :   وتسمية البحر التقطيع العروضي -5
ذا نظْر و                         وِ فِ سقْ  ِئ ِ            إلى غرا تَ           ا 
 الكامؿ بحرال             ٘//٘///               ٘//٘///              ٘//٘///                       

           متفاعمف            متفاعمف           متفاعمف                        
  ./درجات ٙ/ولتسمية البحر /درجات ٛ/لكؿ تفعيمة                                  

ف غمطأورد التفعيمة األولى صحيحة  يناؿ الطال  درجة التسمية إذا مالحظة:   .في التفعيمتيف األخرييف وا 
ف غمط الطال  فييا ال ُينظر إلى الترميز أو الكتابة العروضّية -  .وا 
 يخسر الدرجة كاممة.بيف كّؿ منيا إذا ذكر الطال  التفعيمت ولـ يحّدد ما يقابميا بخّط أو بترؾ فراغ  -
 درجة التسمية فقط.إذا فصؿ بيف الكممات بخطوط أو ترؾ فراغًا ولـ يذكر التفعيمت يناؿ  -

             درجات(01)               :الرابعفي البيت  الموسيقا الداخميةمصادر  -6
 )ي كتفى بذكر حرؼ واحد مم ا سبؽ(    .(السيف -الحاء  – العيف – التاء -الراء  – الباءتكرار الحروؼ ) -
 (وعبيرانشره  –ره شن – ُترَبوتحسُ   -ُتربو  -)ُمحّص أو التناغـ بيف حروؼ اليمس والجير:  -
 .حرفيفبذكر فى كتَ ( يُ التاء - الياء -الشيف  –السيف –الحاء  –الصاد استعماؿ حروؼ اليمس: ) -

 ./درجات ٘/ عميو ولممثاؿ /درجات ٘/ لممصدر ُيكتفى بمثاؿ واحد، مالحظة:
 درجة( 61)               اإلعراب: -ٚ

 /درجات ٖ/ رةالمقدّ وعممة نصبو الفتحة  /درجات ٖ/منصو  ،/درجات ٗ/مفعوؿ بو  :أعمى -
 ./درجات ٖ/المقدرة عمى الفتحة  /درجات ٖ/مبني  ،/درجات ٗ/ ماضفعؿ : مضت   -
                /درجػػػػات ٖ/الظػػػػاىرة ،  وعممػػػػة رفعػػػػو الضػػػػمة /درجػػػػات ٖ/مرفػػػػوع  /درجػػػػات ٗ/وُيقبػػػػؿ خبػػػػر /درجػػػػات ٗ/ أفَّ  خبػػػػر :حػػػػالـٌ  -

 .ويقبؿ الضمة
 .ويقبؿ الضمة /درجات ٖ/ الظاىرة وعممة رفعو الضمة /درجات ٖ/، مرفوع /درجات ٗ/فاعؿ  :نشر ه   -

 ./درجات ٖ/مضاؼ إليو  /درجات ٖ/في محؿ جرّ   /درجتاف/مبني /درجتاف/ضمير متصؿوالياء:         
        ليػػػػا  ، ال محػػػؿّ /درجػػػات ٘/جممػػػػة جػػػوا  الشػػػرط وأغيػػػر الجػػػاـز جممػػػػة جػػػوا  الشػػػرط : (روضػػػاً  أبصػػػرت  )جممػػػة  -

 ./درجات ٘/اإلعرا  مف
 إذا ذكر جوا  شرط جاـز خسر /درجتيف/.

 .ة التسمية عند صحّ إالّ  درجة المحؿّ  ال يناؿ الطال مالحظة:         
 .درجة الجزء الذي غمط فيو خسرفييا  إذا زاد الطال  زيادة مغموطاً                  
 ..ال يقبؿ الترميز مف مثؿ: ـ بو..                 

إذا ذكر الطال  الفتحة الظاىرة بداًل مف المقّدرة في كؿٍّ مف كممتي )أعمى( و)مضت(                      
 عمى كؿٍّ منيما. /درجات ٖيخسر /
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 درجات( 01)                           :التوكيد المعنوي -ٛ
                  جمعاءُ  أجمُعيا، ،جمعُ أو كافتُيا، أ عاّمتُياأو جميُعيا أو  عيُنيا أو نفُسيا أو ذاتُيا أو ،كمُّيا الدىور   ومضت عمى القـو    
 ./درجات ٖ/مضبط ول /درجات ٚ/     

 /درجات 3/الطالب بالضمير يخسر  إذا غمط
 درجات( 01)                           :الفعؿ الالـز والمتعدي مف البيت الرابع -ٜ

: تضّوَع. -  /درجات ٘/          الفعؿ المـز
 /درجات ٘/           الفعؿ المتعدي: تحسُ . -

 درجة( 61)              الفراغ: مؿء -ٓٔ
  /درجات ٘/           ذات(: اسـ جامد نوعو جامد سقؼ)
  /درجات ٘/       مفعوؿ (: اسـ مشتؽ نوعو اسـ ص بحم  )

  /درجات ٘/                      فعائؿ(: غرائبوزف كممة )
 /درجات ٘/                   إبصار(: فعؿ مصدره ر  أبص) 

 إبصار( –في ىمزة )فعائؿ  اإلمالئي   يخسر الطالب درجتيف عمى الغمط
 درجات( 01)                           :العم ة الصرفية -ٔٔ
 /درجات ٘/                              .بالقم إعمؿ : (عاد)    
 م  حرؼ العّمة ألفاً قُ  وُيقبؿ /درجات ٖ/ كيا وما قبميا مفتوحلتحرّ  /درجتاف/ ألفاً ْت الواو ُقمبَ  :التوضيح    

 وشرح شرحًا صحيحًا يناؿ الدرجة كاممةً  (إعالؿ)إذا ذكر الطالب 
 الطالب ق مبت )الياء( يخسر درجتيف ذكرإذا 

 درجة( 51)ثالثًا: القراءة والمطالعة:   
    (ةدرج 61)          :مع كؿ مف الم خِترع والم خت رع الزىرة في التعامؿ األسس التي اعتمدىا سكاف كوكب -0

  /درجات ٘/                                        مدينة القضاة.           نقؿ إلى يُ الم خِترع:  -
ف كاف مف سكّ  ف كاف منيـ عَ  ،عؿ مف القضاةانيا جُ وا   /درجات ٘/          ت منزلتو. مَ وا 

يذىبوف إلى  أو ويطم  إلى الناس أف يساعدوه عمى تعميمو ،وأعمن اً اختراعأحدىـ إذا اخترع رع: الم خت   -
 ونشاط كأنيـ أشّقاء متحاّبوف. بيّمة المعامؿ ويشتغموف

أرادوا ذلؾ بغير  متى واحدة الخمؽمف  ع العدد المطمو  مف اآللة المخترعة يأخذ كؿّ ندما يصنع أو
 .بدؿ أو عوض

 ظياره.إضرر ولو كاف جزئيًا ال يجوز  ث أيّ حدِ ختراع يُ إذا كاف اال أو
  ./درجات ٘/ا ممني لكؿّ و  ،مف األسس المتعمقة بالمختَرع  باثنيفُيكتفى مالحظة: 

 (ةدرج 61)             يؿ:التعم -6
 ./درجات ٚ/ .بعد ألؼ أو سبقت بحرؼ ساكف /درجات ٖ/ متطرفةىمزة (: ىواء)
 ./درجات ٓٔ/ ث(: اسـ مفرد مؤنّ مفيدة)

 درجات( 01)              المعجـ: -ٖ
 /درجات ٘/ لميـالميـ فاالحرفيف مع مراعاة  (العيفبا  )  /درجات ٘/ عمـالجذر: : عمومي ة   

    / درجات ٓٔ/ إذا ذكر الجذر صحيحاً  الثاني فالثالثمع مراعاة  با  الحرؼ األوؿ أو:                                  
 ./درجات  ٓٔ/ ؿنا الثاني فالثالث مع مراعاة ترتي  (العيفبا  ) ثـّ كت ، الجذر صحيحاً  ذكر الطالب مالحظة: إذا
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 درجة( 061)                                                          :            التعبير اإلجباري -أرابعًا: 
 .درجات( 01) لخاتمةاو درجات( 01) مةلمقد  ا -ٔ   
 .درجة( 011) :والشواىد الفكر -6   
 درجة( 05)                                                    وحدة المعاناة اإلنسانية -0

    ( منفرداً ٚ( أو )ٙ)مف المقطع الثاني ويقبؿ   (8+7) :أو ( ٛ+ٙ: )الفيتوري: البيتاف :درجات/ ٓٔ/الشاىد       
 (.ٕ) أو (ٕ+ٔوُيقبؿ )أحدىما،  أو (01+9) أو                                

 : سميح القاسـ أو
 وانظر إلى األفؽ البعيد .... انظر إلى األفؽ البعيد
 فيناؾ .... في أعماؽ إفريقيا الجواري والعبيد

 وىناؾ في أعماؽ أمريكا الجريمة والتمّزؽ والضياع أو:
 طبٌؿ .. يدؽُّ بم انقطاع              
 !دينة ُتشرى وزنجيٍّ ُيباعلم             

 ىذي ىي الحسناء غّزة ......األسير  :معيف بسيسو أو
  توفيؽ زّياد المقطع األوؿ: فمتسمع كؿ الدنيا .... تتوّجع أو

 .درجة( 05) التشبث باألرض:      -6

 (  ٗٔ+  ٕٔ( أو )ٖٔ+  ٕٔ) أو ٕٔاألبيات:   أغاني إفريقيا )الفيتوري(: :درجات/ ٓٔ/ الشاىد
 )يكتفى بسطريف( ىـ أخرجوؾ .... أو قوؿ ىاشـ الرفاعي حسف التوظيؼأإذا  ٗٔأو  ٖٔ ويقبؿ          

 .درجة( 05)الدعوة إلى العطاء   -3

   يميا أبو ماضيإ: درجات/ ٓٔ/الشاىد
 حسف التوظيؼأ، ويقبؿ كف ىزارًا إذا كف غديرًا ( ٗٔالبيت )

 األرض مف وفر أغملي ألشبَع جوعف تربة الروح قمحًة   أو: نعمة قازاف: أال ليت لي م
 .درجة( 61)    تمني الخير ألرجاء األرض -4

  /درجات ٘/ فم ىطمت المعري:الشاىد: 
 مالحظة:           

 الكتاب ناؿ درجة الفكرة فقط. خارج إذا شرح الطالب الفكرة واستشيد بشاىد مف -

 إذا كتب الطالب شطر بيت مف الشاىد ناؿ نصؼ درجة الشاىد. -
 درجة( 41)                  :سموباأل  -

  ُدرجةٕٓ/ المفظيّ لألسمو   ،/درجةٕٓ/ لممنيج العقميّ  مناصفة، الّمفظيّ  واألسمو  ،العقميّ  المنيج بيف األسمو  عوزّ ي/ . 
 االنتقاؿ لطؼ – الترتي  براعة ًا:مراعي مقنع، منطقيّ  تسمسؿ وفؽ فكره الطال  عرض طريقة: العقميّ  بالمنيج يراد 

 ختاـ الموضوع، االلتزاـ بالفكر المطموبة في الموضوع. حسف -
 واإلممئيّ  غويّ مّ ال الغمط مف خالياً  اً ر معبّ  اً صحيح اً سميم اً صوغ ةمفكر ل غويّ المّ  وغالصّ : المفظيّ  باألسمو  يراد 

 الّترقيـ. عممات ومراعاة عبيروالتّ  صوير،والتّ  اإلنشاء بجماؿ اً غنيّ  ،واألسموبيّ  والنحويّ 
 ./درجات ٘/ يزيد الحسـ عمى عمى أالّ (، لغويّ  -نحويّ  -إممئيّ ) :لكؿ  غمط واحدة درجةيحسـ   -
  ُلمرّة واحدة فقط. بحسـ درجة واحدة و في كتابة ىمزة )القطع أو الوصؿ( الغمطة أو زيادتيا أو دَّ الطال  عمى إنقاص الشَّ   ُ حاسَ ي 
  درجات ٖ/يحسـ عمى كؿ خمؿ في المنيج العقمي/. 
 المفظيّ  األسمو وال يؤثر ذلؾ في  لطال  مقدمة وفكرة وـل يكمؿ الموضوع أو غمط فيو تحسـ درجة المنيج العقميّ إذا كت  ا. 
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 :الفكر -ٗ
 مناقشتيا وحسف الفكرة، تسمية ةدقّ  الدرجة تمؾ في رويؤثّ  ة،ميّ ك نظرة الفكر درجة تقدير في ينظر. 
 درجػػػػػػة إلػػػػػػى وينظػػػػػػر منػػػػػػو، ذلػػػػػػؾ بػػػػػػؿقُ  فيمناسػػػػػػب فيدَ شػػػػػػاى بعػػػػػػدىما ، وذكػػػػػػرمتػػػػػػداخمتيف فكػػػػػػرتيف الػػػػػػ الطّ  ذكػػػػػػر إذا 

 .ّكمية نظرة الفكرتيف

  فقط. /درجات ٘/إذا ذكر الطال  الفكرة مف غير شرح يناؿ 

  ولمّرة واحدة فقط. /درجات ٘/إذا خرج الطال  عف الموضوع يحسـ لو 

   درجات ٖ/يا تسمية صريحة ناؿ إذا لّم  الطال  لمفكرة ولـ يسم/. 

 درجة ٕٔ/سـ الفكرة ثـ وّضحيا ولـ يستوِؼ شرحيا ناؿ إذا ذكر الطال  ا/.  

 )يقوـ ممّثؿ الفرع بكتابة الشواىد الواردة في السّمـ كاممة، وتصويرىا وتوزيعيا عمى المصّححيف(. :الشواىد -5
 :ةكمي   نظرة الشواىد إلى ينظر        

 .الرواية في الغمط ومف اإلممئيّ  الغمط مف سممتوو  صاحبو إلى الشاىد نسبة -
   .بالفكرة وربطو توظيفو حسف -
 .أىمؿ أخرى فكرة عمى أورده فإذا ، واحدة مرة الصحي  الشاىد يقبؿ -
 شريطة إتماـ المعنى. ، أو مقطع نثريّ أكثر أو الواحد البيت عريالشّ  اىدبالشّ  يقصد -
 .الموضوع في واحدة ةولمرّ  /درجات ٘/ لو يحسـ ةمرّ  مف أكثر الرواية في غمط أو الشاعر اسـ ذكر الطال  أىمؿ إذا -
 .الشاىد يتجاوز الحذؼ درجة عمى أالّ  /درجتاف/يحسـ عف كّؿ غمط في الرواية  -
   الموضوع مف نصؼ الدرجة.مف غير شواىد مف حفظو، ُيصحَّ  الموضوعإذا كت  الطال   -
 ُتعّد األغمط اإلممئية في الشاىد جزءًا مف درجة األسمو . -

 درجة( 81)                                                                         :    التعبير االختياري -ب
 الدراسة األدبي ة: -0   
 ./درجات ٘/ مناسبة مةمقدّ : أّية مةالمقد   -   
 ./درجات ٘/ مناسبة خاتمة: أّية الخاتمة  -   
  /درجات ٓٔ/ ى ذلؾ.أو ما في معنؼ أو فساد الموظّ  ؼ الفاسدتصوير سموؾ الموظّ  :الفكرة العامة -   

 :(درجة61)  المعاني 
 .التأجيؿ والوعود الكاذبةفي وقت ال هوىدر  ؼمماطمة الموظّ  -0
 إلى الريؼ. الرحيؿؼ في وعوده الكاذبة والطم  مف المراجع مماطمة الموظّ  -6
               تػػػػو ؼ وخبر أو خػػػػداع الموظّػػػػ لخػػػػدع المنسػػػػوجة مػػػػف الوعػػػػود الكاذبػػػػةاؼ فػػػػي الكػػػػذ  وسػػػػوقو خبػػػػرة الموظّػػػػ -3

 في نسج األكاذي  )ويقبؿ الوعود الباطمة(.
 .يعّبر عف المضاميف السابقة معنىأّي يقبؿ  مالحظة:

 وظيفة المعاني: 
 رافضًا الكذ  )الخداع( أو مقّدرًا االلتزاـ الوظيفي. فبدا الشاعر وفمسفتو  أبرزت ِفكر -
 .ىذا الموظؼسموؾ  مستاًء مف بدالمشاعر ف االنفعاليّ  الموقؼوّضحت  -

 .الموّظؼ الفاسداستطاعت أف تجّمي شعور الشاعر المتمّثؿ باستنكار أو احتقار سموؾ أو 
                البيت. معنى توضي نقص في  عف كؿّ  درجتيفويخسر الطال  ، اتدرج 5 منيا ولكؿّ  ،اتبأربع جزئيّ ُيكتفى  - مالحظة:

 يحة أينما وردت.وتؤخذ اإلجابة الصح ،أو شرح الوظيفة          
  .لكؿ  فكرةٍ  درجات 3يناؿ  إضافة الطال  الفكر بداًل مف المعاني مف غير أيّ  عّددإذا  -
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 :درجة( 31) سمات المعاني 

  .زمنية(( أو ))سببية :قبؿت، و ترابطت المعاني بعمقة سببية زمنيةالترابط:   -0
 البيت األوؿ أو الثاني. المثاؿ: 

وأّكد ىذا المعنى في مماطمة الموظؼ الفاسد في البيت األّوؿ الشاعر  بّيفإذ مسمة متسجاءت المعاني التسمسؿ:   -6
  .في البيت األخير األكاذي اختمؽ خداعو وخبرتو بو  البيت الثاني، ثـّ وّض  كذ  الموّظؼ

  .، ويقبؿ التركي يامثاؿ: المعاني كمّ  ال جديد فييا االبتذاؿ: المعاني مطروقة -3
  .، ويقبؿ التركي ياالمعاني كمّ بعيدة عف الغموض مثاؿ: ة المعاني واضح الوضوح: -4
  يا.بيات كمّ األمعاني  بالصدؽ األدبيّ  سمت المعانياتّ الصدؽ:   -5

    .(الثانياألوؿ و ) في البيتيف العمميّ  ويقبؿ
 .درجات( 5) توضيحولمدرجات(  5) سمةولكؿ  ، أينما وردت فى بثالث سماتكت  مالحظة: ي        
 درجات(01)                                     :   األسموب -

      ( لغويّ  -نحويّ  -إممئيّ  درجة لكّؿ غمط ) ـُ حسَ وتُ درجات(  5) واألسمو  المفظيّ  درجات( 5) لممنيج العقميّ 
 درجات(. 5)  يتجاوز الحسـعمى أالّ 

  (.مف األسمو  درجات 5سـ لو الطال  الدراسة عمى شكؿ مقالة )ُتح إذا لـ يكت  -
  .درجتيفخسر  إحدى نقاط الدراسة إذا أنقص الطال  -

 .مف ىذه الظاىرة أضرار ىدر المياه عمى الفرد والمجتمع والحموؿ لمحد   الموضوع الثاني: -ٕ
 (درجات 5) مناسبة خاتمة(  درجات 5)مناسبة مة مقدّ  -   

 العرض: -
 درجة( 61)     أضرار ىدر المياه عمى الفرد.         -0
 درجة( 61)        . در المياه عمى المجتمعأضرار ى -6
 درجة( 61)  .  مف ىذه الظاىرة الحموؿ المناسبة لمحد   -3

ـ درجة لكّؿ غمط حسَ وتُ درجات(  5) ألسمو  المفظيّ ول درجات( 5) لممنيج العقميّ : (درجات01) األسمو : -
 درجات(. 5)  يتجاوز الحسـ( عمى أالّ لغويّ  -نحويّ  -)إممئيّ 

 مالحظة:
 مف المنيج العقمي. درجةلـ يذكر مقدمة حذفت لو إذا  -

 مف المنيج العقمي. درجتافحسـ لو  تيف األولى والثانية بشكؿ متداخؿإذا أورد الفكر  -

 إذا أورد الحموؿ قبؿ األضرار. درجةتحسـ لمطال   -
 انتيى السم ـ

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