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 ة المغة العربي ةسم م تصحيح ماد  
 أربعمئةالدرجة : /  م 6106لعام    الثانيةة الدورة االمتحاني  ( العممي  الشيادة الثانوي ة العام ة )الفرع 

 

 درجة( 81) أواًل: الميارات المغوي ة والبنية الفكري ة والعاطفة:

 درجات( 01)                           :ومعنىمفرد  -0
 /درجات 5/                                .صحراء (:صحارى) مفرد -
            -ظـم -قسوة -أو استعمار االستعمار -معاناة -تقاليد -عادات  -أو صعاب  صعوبات –مصائب  :وفؽ سياقيا (قيود) معنى -

 /درجات 5/         ( ...-أصفاد  –كبوؿ  –أغالؿ المعجمي )وُيقبؿ المعنى  أو ما في معنى ذلؾ  سوء الواقع
 حيحة أينما وردت.مالحظة: ت قبل اإلجابة الص                           

      درجات( 5)                                                              :    ني عمييا الن ص  التي ب   مةالفكرة العا -6
  ضياع حمـ يوتوبيا أوخيبة األمؿ بالواقع  أو ؽ الحمـخيبة األمؿ في تحق   أوخيبة أمؿ الشاعرة بالوصوؿ إلى حمميا 

   .ما في معنى ذلؾ أو
                         درجات( 5)    . وي قبل كتابة البيت ؿفي البيت األو  ( قاد األشواق لمعالم المثالي  ضياع العمر، وات  الفكرة ) -3
    درجات( 01)                                                       :األمران ىما -4

الطواؼ في األرض المميئة بالمعاناة أو الجافة أو استمرار البحث عف الحمـ ، أو قطع المسافات في الصحارى -1
  /درجات 5/       .  أو ما في معنى ذلؾ

  /درجات 5/   .ما في معنى ذلؾأو  عف الس رفي سؤاؿ العابريف االستمرار  -2
 شطر عن كل   (درجة)أمر يحسم  إذا كتب الطالب الشطر عن كل  

 درجات( 01)                                                   :عمى إخفاق الشاعرة في تحقيق حمميا رانالمؤش   -5
 /درجات 5/            طوؿ االنتظار.  -
 /درجات 5/. والحزف أو اليأس أو الغرؽ في اليأس أو الغرؽ في الحزفيأس المف الغرؽ في بحر  -

 درجات( 01)                      : الدليل عمى قسوة كلٍّ من المكان والزمان عمى الشاعرة -6
 /درجات 5/                 . أو ما في معنى ذلؾ أو صحارى قسوة المكاف: عبرت صحارى الوجود -
 /درجات 5/     . أو ما في معنى ذلؾقيود السنيف  أو جررت قيود السنيف أوقسوة الزماف: ثقؿ الزمف  -

 شطر صحيح. ًا يحسم لو درجة عن كل  إذا ذكر الطالب الشطر حرفي             
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 (درجة 61)                    :الموازنة -7
 كالىما يعب ر عف المعاناة أو كالىما ىرب مف واقعو أو  ،الطبيعةب أو يموذإلى الطبيعة  كالىما يمجأ: التشابو -

 . ما في معنى ذلؾ أو         
ا سبق ولو مالحظة: ي    /درجات 01/كتفى بوجو واحد مم 

 االختالف:
 مطران نازك

 يمجأ إلى البحر. - .أو البر   التيف، الغاب، الواديظم ة تمجأ إلى  -
 يشكو. - تتعز ى. -
 الطبيعة تجيبو. - الطبيعة ال تجيبيا. -
 الشاعر مضطرب الخواطر. - و خائبة.أالشاعرة متألمة  -

   ./درجات 5/ولكؿِّ جانب مف جانبيو ُيكتفى بوجو اختالؼ واحد  -
 .ا ورد في الجدوؿ بؿ بمعنى ما وردال يشترط حرفية التعبير مم    -
  أينما ورد             الشاعر اآلخر ولـ يورد ما يقابمو عند ،إذا أورد جانبًا صحيحًا لالختالؼ /درجات 5/ يناؿ الطالب -
 لمر ة واحدة فقط.   
 إذا أورد الطالب أكثر مف وجو لالختالؼ تؤخذ اإلجابتاف المتقابمتاف أينما وردتا. -

  درجات( 01)          :الرابعى في البيت تجم   الذي الشعور العاطفي   -8
 المثال األداة الشعور

 خيبة  -يأس  –أسى  –ألـ  –حزف 

 يأس، حزيف، االنتظار األلفاظ

 التراكيب
 

يطوؿ عمى قمبي االنتظار أو أغرؽ 
 في بحر يأس حزيف.

 أغرؽ في بحر يأس أو بحر يأس. الصور

 األمؿ 
 االنتظار. األلفاظ
 يطوؿ عمى قمبي االنتظار. التراكيب

 االنتظار.يطوؿ عمى قمبي  التراكيب الشوؽ والحنيف
 توافق المعاني مع الشعور: -

           لحػػػزفعػػػف شػػػعور ا ةالشػػػاعر  تف المعنػػػى الػػػذي تول ػػػد عػػػف ىػػػذا الشػػػعور مثػػػؿ: عب ػػػر أف يػػػذكر الطالػػػب الشػػػعور ثػػػـ يعػػػي  
 حيف أشارت إلى طوؿ ترق بيا لمعالـ المثالي  وغوصيا في اليأس والحزف.

 /درجتان/ال ثلمم /درجات 3/لألداة  /درجات 5/لمشعور                       
ل فقط وال ينظر إلى غيره.             مالحظة: إذا ذكر الطالب أكثر من شعور، ي حاسب عمى الشعور األو 
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 درجة( 061): ة وقواعد المغةثانيًا: البنية الفني  
 درجات( 01)                 المجال: -1

  .نار –ظم ة  -تيف – وادٍ  –غاب  –بحر  –القفار  –صحارى  :(الطبيعة)مجال 
                 يناؿ درجة عمى كؿٍّ منيما. (ظم ة تيف) :إذا كتب الطالب -
ا سبؽُيكتفى  -  ./درجتان/ولكؿ  منيا  بخمس كممات مم 

 درجات( 01)                          :من البيت الثالث األسموب الخبري   -2
                       ،    /درجات 5/( أسأؿ أو أسأؿ عف سر ىا العابريف أو، أذرع  أو أذرع صمت القفار أو ما زلت أذرع صمت القفار)

   /درجات 5/ )ابتدائي( نوعو:
          (درجة 61)                                                                       (.يشرق رجاء)  الصورة: -3

  ويقبؿ النجـ أو شيء يشرؽ أو بالنور المشرؽ. /درجتان/  الشمسو بو: المشب      /درجات 5/ جاءالر  و: المشب  
 ./درجتان/ شراؽاإلوىو  /درجات 3/ وأبقى شيئًا مف لوازمو /درجات 3/ الشمس حذؼ المشب و بو 

 .وكيفما وردت مالحظة: ينال الطالب درجة أي ة جزئي ة مم ا سبق أينما وردت
 /درجات 5/ :لمصورة الفني ة القيمة

ح توضيح المعنى: -  .األمؿ والتفاؤؿ معانيت وض 
 .ديمف خالؿ التجس أوالنور المشرؽ  أوبشيء يشرؽ  أو مف خالؿ تشبيو الرجاء بالشمس  إثارة الخيال: -
 .الفرح والتفاؤؿمشاعر  الصورة جم تالمشاعر: تجمية  -

 مالحظة:                   
ا سبؽ، وليا يُ  -  ./درجتان/ ولتوضيحيا /درجات 3/كتفى بقيمة واحدة مم 
 .درجات/ 01/إذا كتب الطالب )وض حت معنى التفاؤؿ( أو  جم ت مشاعر الفرح والتفاؤؿ ناؿ  -

 درجات( 01)                :الثانيمصدر من مصادر الموسيقا الداخمي ة في البيت  -4
 قد(. –سدًى( ، )قد  –تكرار الكممات: )سدًى  -
   (.النوف -الجيـ  –القاؼ  – الواو -الداؿ  –السيف  -الراءؼ: )و تكرار الحر  -

  .(سدًى قد جررت - سدًى قد عبرت)التوازف بيف  -     
   .(جررت قيود –عبرت صحارى  –السنيف  –سدى  –صحارى ) :التناغـ بيف حروؼ اليمس والجير -

 .(قد -سدًى / قد  –/ سدًى  جررت –ية الداخمية: )عبرت التقف
 ./درجات 5/ عميومثال لمو  /درجات 5/واحد ولو مصدر يكتفى ب - : مالحظة

 .درجة ةأي   إذا ذكر الطالب المثال من غير تسمية المصدر ال ينال -                              
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                      درجة(41)                                                                                         اإلعراب: -5
 .الفتحةوُيقبؿ ، /درجتان/ الظاىرة نصبو الفتحةوعالمة   /درجتان/منصوب /درجات 4/ مفعوؿ بو: نار   -
  .وُيقبؿ الكسرة، /درجتان/ه الكسرة الظاىرة وعالمة جر    /درجتان/مجرور /درجات 4/مضاؼ إليو : الوجود   -
 وُيقبؿ الضمة. ،/درجتان/وعالمة رفعو الضمة الظاىرة  /درجتان/ مرفوع /درجات 4/ فاعؿ: االنتظار   -
 . الفتحةوُيقبؿ ، /درجتان/ المقدرة نصبو الفتحةوعالمة   /درجتان/منصوب /درجات 4/ فعؿ مضارع: ىأتعز   -

 .(يخسر درجتين) إذا كتب الطالب الفتحة الظاىرة                          
   ./درجات 4/محم يا النصب  /درجات 4/أو خبرية  /درجات 8/في محؿ نصب خبر(: أذرع) جممة -
ت التسمية ال يناؿ الطالب درجة المحؿ   - مالحظة:                 .، ويناؿ درجة التسمية أينما وردتإال إذا صح 

 ......ال ُيقبؿ الرمز في اإلعراب، مف مثؿ: ـ بو: مفعوؿ بو -                     
 كؿ زيادة مغموطة في اإلعراب يحسـ لمطالب /درجتاف/. - 

 درجات( 01)                    :أو فرعي ة ةاالسم المعرب بعالمة إعراب أصمي   -6
 عالمة إعرابو االسم المعرب بعالمة إعراب أصمية

 منصوب وعالمة نصبو الفتحة - َصْمتَ  -
 مجرور وعالمة جره الكسرة - القفار -
 وعالمة جره الكسرةمجرور  - سر ىا -
 عالمة إعرابو - االسم المعرب بعالمة إعراب فرعية -
 منصوب وعالمة نصبو الياء - العابريف -

  

 ./درجتان/ ولكل  عالمة إعراب /درجات 3/ اسم معربلكلٍّ  -
 دون تسمية يعامل بحسب ترتيب السؤال وينال الدرجة كاممة عمى الصواب.من إذا ذكر الطالب الجواب  -

 درجات( 01)                                                        :التوكيد -7
 (ياكم  عيُنيا وُيقبؿ )جميُعيا، يا أو ذاتُ أو نفُسيا مر ت حياتي              
 /درجات 3/لمضبط ، /درجات 7/لمفظ التوكيد                              

 .إذا ذكر الضمير مغموطًا  /درجتين/ ويخسر الطالب                           
 درجات( 01)                              :ملء الفراغات -8

 /درجات 5/ ة باسـ الفاعؿ أو صفة مشبية(: اسـ مشتؽ نوعو صفة مشب يحزين)
اول  )  /درجات 5/ محاولة(: فعؿ مصدره ح 
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 درجة( 41)                                                                                 ثالثًا: القراءة والمطالعة: 
 درجة( 61)                     .مم ن اختصروا كتاب األغاني، واذكر مختصر كلٍّ منيما اثنينسم   -0

  .(ُميذَّب األغاني): محمد الخضري -             
 (.ي في روايات األغانيمثانوال المثالث رن ات) :نطوف الصالحاني أ -

  )مختصر األغاني(.: ا البغداديابف ناقي -             
  ابف منظور )مختار األغاني في األخبار والتياني( -

  /.درجات 01/ ولكل  منيما سبقا مم    اثنينبذكر ي كتفى  -
 ./درجات 5/والسم الكتاب  /درجات 5/ النسبةلذكر االسم كاماًل أو  - 

 /.درجات 5/يخسر  النسبإذا غمط الطالب في ذكر االسم وأصاب في  -
 / فقط.درجات 5نسبو الكتاب إلى االسم الصحيح ينال /إذا غمط الطالب في  -
 تختار اإلجابة الصحيحة أينما وردت. -

 درجات( 01)                                                                                     اإلمالء:  -6
 ./درجات 5/ما قبميا ساكف  ألف( قدماء) اليمزة في كممة كتابة -
 ألنيا  مصدر الرباعي مف دوف )قبؿ وتُ  رباعي فعؿ مصدرألنيا  ىمزة قطع(: إعادة) اليمزة في كممة كتابة -
 /درجات 5/ تسمية اليمزة(  

 درجات( 01)                                               :المعجم -3
   /درجات 5/(ث( ثـ )د)مع مراعاة تسمسؿ ( حباب )  /درجات 5/ حدث :المحدثون
 .    /درجات 01/باب الحرؼ األوؿ فالثاني فالثالث  أو: حدث               

ف لـ يذكر الطالب الجذر.   /درجات 01/( الثاء( ثـ )الداؿ( مع مراعاة تسمسؿ )الحاءباب ) : أو              وا 
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 درجة( 011): التعبير اإلجباري -أرابعًا: 
 ./درجات 5/وخاتمة مناسبة  /درجات 5/مقد مة مناسبة  -0
 الفكر: -6
     /درجات 05/ تمجيد التضحيات المشر فة: -1

    /درجات 01/ سميح القاسـ )بضموع موتانا...... في شرخ الشباب(      الشاىد:  
 )فاحمؿ لوءاؾ وامض ..... ىذا الطريؽ( أو....( نذوي فدى)  :أو            
   ..... السدود( شرؼ السواقي)  :أو             

 (.وترم دوا لتعيش فوؽ رمادىـ شعؿ الضياء)  :أو            
 .رض سيوفًا وقنًا.....(األ زرعوا القروي) :أو            
 .الدنيا......تتقطع( اد:) فمتسمع كؿ  : توفيؽ زي  أو            
 اد: )ونموت ......المشرع(.: توفيؽ زي  أو            
 : صدقي اسماعيؿ: )وخطر لي كـ يكوف رائعًا...... أرض بالدي(.أو            
 : الشرقاوي: )نحُف الذيف يموُت أفضمنا...... بال دموع(.أو            

     /اتدرج 05/  الدعوة إلى العطاء:  -2
    /درجات 01/     .إيميا أبو ماضي )كف غديرًا.... الحقوؿ( الشاىد:

 إذا أحسن الطالب التوظيف   /درجات 01/      .ىزارًا..... الكبوؿ(كف )                           
 اف:) أال ليت لي مف تربة الروح قمحًة..........(ز نعمة قا أو

     /ةدرج 05/  بناء عالم إنساني تسوده المحب ة:  -3
 /درجات 5/  )فمندع ىذه الضغائف.....(: الشاىدلتوظيف 

 /درجة 61/ :األسموب -
  ُاتدرج01/لكؿ  منيما  مناصفة، ال مفظياألسموب و  العقمي المنيج بيف األسموب عوز  ي/  . 
 االنتقػاؿ لطػؼ – الترتيػب براعػة ًا:مراعيػ مقنػع، منطقػي تسمسػؿ وفػؽ فكػره الطالػب عػرض طريقػة: العقمي بالمنيج يراد 

 االلتزاـ بالفكر المطموبة في الموضوع. -ختاـ الموضوع  حسف -
 ػػػػ: المفظػػػػي باألسػػػػموب يػػػػراد  واإلمالئػػػػي   غػػػػويم  ال الغمػػػػط مػػػػف خاليػػػػاً  اً ر معب ػػػػ اً صػػػػحيح اً سػػػػميم اً صػػػػوغ ةمفكػػػػر ل غػػػػويالم   وغالص 

واحػػػدة لكػػػؿ  غمػػػط: ) يحسػػػـ درجػػػة الت ػػػرقيـ. عالمػػػات ومراعػػػاة عبيػػػروالت   صػػػوير،والت   اإلنشػػػاء بجمػػػاؿ اً غني ػػػ ،واألسػػػموبي  
 (، ولمر ة واحدة فقط.لغوي   -نحوي   -إمالئي  

  درجات 5/يزيد الحسـ عمى  ال  ألغوي( عمى  –نحوي  –لكؿ غمط )إمالئي  /ةدرجة واحد/يحسـ/. 
 لمر ة واحدة فقط. في كتابة ىمزة )القطع أو الوصؿ( بحسـ درجة واحدة  يحاسب الطالب عمى الغمط 
  درجة/يحسـ عمى كؿ خمؿ في المنيج العقمي/. 
 .إذا كتب الطالب مقدمة وفكرة وـل يكمؿ الموضوع أو غمط فيو تحسـ درجة المنيج العقمي وال يؤثر ذلؾ في األسموب المفظي 
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 :الفكر  -
 مناقشتيا وحسف الفكرة، تسمية ةدق   الدرجة تمؾ في رويؤث   ة،مي  ك نظرة الفكر درجة تقدير إلى ينظر. 
 ك مية نظرة الفكرتيف درجة إلى وينظر منو، ذلؾ بؿقُ  مناسباف شاىداف بعدىما متداخمتيف فكرتيف البالط   ذكر إذا. 

  فقط. /درجات 5/إذا ذكر الطالب الفكرة مف غير شرح يناؿ 

  لمر ة واحدة فقط. /درجات 3/إذا خرج الطالب عف الموضوع يحسـ لو 

   درجات 3/يا تسمية صحيحة ناؿ ح الطالب لمفكرة ولـ يسم  إذا لم/. 

  درجة 06/إذا ذكر الطالب اسـ الفكرة ثـ  وضحيا ولـ يستوؼ شرحيا ناؿ/. 

   :الشواىد -
حيف(.  )يقوـ ممث ؿ الفرع بكتابة الشواىد الواردة في السم ـ كاممة، وتصويرىا وتوزيعيا عمى المصح 

 ي راعى في الشواىد ما يأتي:
 .الرواية في الغمط ومف اإلمالئي الغمط مف سالمتوو  صاحبو إلى الشاىد نسبة -
   .بالفكرة وربطو توظيفو حسف -
 .أىمؿ أخرى فكرة عمى أورده فإذا واحدة، مرة الصحيح الشاىد يقبؿ -
 ، أو مقطع نثري شريطة إتماـ المعنى أو جودة الصوغ.أكثر أو الواحد البيت عريالش   اىدبالش   يقصد -
ا إذا غمط  تسميتو في غمط أو الشاعر اسـ ذكر الطالب أىمؿ إذا -  مرة مف أكثرمر ة واحدة ال ُتحَسـ أي درجة. أم 

 .الموضوع في واحدة لمرة /درجتان/ لو حسـفت
 عمى أال يتجاوز الحذؼ درجة الشاىد. /جةدر /يحسـ عف كؿ  غمط في الرواية  -
ح الموضوع مف نصؼ  -  الدرجة.إذا كتب الطالب الموضوع مف غير شواىد مف حفظو، ُيصحَّ
 .ة في الشاىد جزءًا مف درجة األسموباألغالط اإلمالئي   تعد   -
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 درجة( 61): التعبير االختياري -ب
 الدراسة األدبية: -1

  /درجات 5/ أي ة مقدمة مناسبةالمقد مة: 
 /درجات 5/أي ة خاتمة مناسبة  الخاتمة:

، أو عالء شأف الشعور، أو إبراز أىمية الشعور أو الدعوة إلى العيش بالشعور ال التفكيرالدعوة إلى إالفكرة العام ة: 
 /درجات 5/ما في معنى ذلؾ

 /ةدرج05/: ووظيفتيا المعاني
 الحياة ٌبنيت عمييا. ألف   البيت األوؿ: دعوة الشاعر لمعيش بالعواطؼ والش عور  
  ة لو أصبحت مبني ة عمى العقؿ والتفكير.ور وتصبح جاف  ععمى العواطؼ والش  البيت الثاني: الحياة مبنية 
  القادر عمى فيـ غموض الحياة الجميؿ الساحر.و ألن  الشعور ىو القائد المتحك ـ جعؿ البيت الثالث: الدعوة إلى 

  : وظيفة المعاني
  الحياةىمي ة الش عور في أ راً فبدا مقد  وفمسفتو، أبرزت رؤية الشاعر. 
 .أما موقفو االنفعالي فبدا معجبًا بالشعور 
 ./درجات 5/بند أينما وردت ولكل   بثالثة بنود مم ا سبقي كتفى           

 مالحظة: ي قبل الدمج بين األبيات في عرض معانييا                           
 /درجة61/       سمات المعاني:

 :وُيقبؿ  في األبيات كم ياورد متوافقة منسجمة فيما بينيا كما مترابطة بعالقات سببية المعاني  الترابط
 .في البيت الثالثورد استنتاجية كما 

 :ـ  أوضػح قسػوتيا التسمسل ـ  دوف الش ػعور، مػف  متسمسمة بشػكؿ منطقػي  أثبػت أف  الحيػاة تُبنػى عمػى الش ػعور ثػ  ثػ
 .الساحر لحياةالفيـ غموض قائدًا عور الش  جعؿ دعا إلى 

 (يافي األبيات كم  ): االبتكار غمب عمى المعاني: االبتكار. 
   ور  ؿاواستعم، اد العاطفةاعتممف خالؿ مخاطبة المشاعر أو بدا  :الصد ق األدبي  )المعاني كم يا(.الص 
 يا(بعيدة عف الغموض، أو خالية مف الغرابة )أي بيت، أو المعاني كم  جاءت المعاني  :الوضوح. 
 ./درجات 5/صحيح المثال مول /درجات 5/ولكل سم ة  أينما وردتا، ا سبقي كتفى بسمتين مم         
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 /اتدرج 01/: األسموب

         لغوي(  -نحوي -ويحسـ درجة لكؿ  غمط )إمالئي /درجات 5/واألسموب المفظي /درجات 5/ لممنيج العقمي -
 ./درجتين/ عمى أال يتجاوز الحسـ

 األسموب(.درجة مف  تاندرجإذا لـ يكتب الطالب الدراسة عمى شكؿ مقالة )حسـ لو   مالحظة:        
 :التسر ب من المدرسة الموضوع اإلبداعي: -2
 ./درجات 5/وخاتمة مناسبة  /درجات 5/مة مناسبةمقد   -   

 : العرض
 /درجة 61/.أسباب ظاىرة التسر ب المدرسي   -
    /درجة 61/. والمجتمعخطورة ظاىرة التسر ب المدرسي  عمى الفرد  -

 ( لغوي   -نحوي   -ويحسـ درجة لكؿ  غمط )إمالئي   ،واألسموب المفظي ،لمنيج العقميع بيف اوز  ت /اتدرج 01/ :األسموب 
 /درجتين/ يتجاوز الحسـ عمى أال              

 

 انتيى السم م
                              ----------------------- 
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