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 مغة العربّيةة السّمم تصحيح مادّ 

 م ٕٚٔٓلعام الشيادة الثانوّية العاّمة )الفرع األدبي( والثانوّية الشرعّية 
 الدرجة : ستمئةة األولى / الدورة االمتحانيّ 

 درجة( ٜٓ) الميارات المغوّية والبنية الفكرّية والعاطفة: أواًل:
 درجات( ٓٔ)                                                                    : (خيال) وجمع ، (مواكب) مفرد -ٔ
     درجات( ٘)                 .موكب( = مواكب) مفرد -
                                                                      درجات( ٘)       .يالفخِ  أو خياالت أوأخيمة   (= خيال) جمع -
                                                            درجات( ٘)                                     :ةالفكرة العامّ  -ٕ

     . في الحياة اإلنسانية، أو ما في معنى ذلؾ دور الففّ ويقبل  في الحياة اإلنسانية دور األدب والففّ 
 يخسر درجتين(.)إذا ذكر الطالب دور األدب في الحياة اإلنسانية مالحظة: 

                        درجات( ٘)                                    :اختيار اإلجابة الصحيحة -ٖ
              درجات( ٘). األّوؿ البيت     
 (اتدرج ٓٔ)                         :طمب الشاعر إلى البالد في البيت الثاني -ٗ

ألّف المبدعيف سقوا األجياؿ مف مناىؿ  درجات(  ٘). في معناه ماأو تفاءؿ ت أوفرح ت أو أف تستبشر أوأف تصّفؽ 
   .أو ما في معناه درجات( ٘) إبداعيـ

 .  أو ما في معناهويقبل ألّن النبع الذي ىو مصدر العطاء سقى األجيال من معين إبداعو. 
 ينال الدرجة(فقط ال  (نبع))إذا ذكر الطالب و إذا أنقص ) مف مناىؿ إبداعيـ(، درجتين يخسر الطالب -
        (ةدرج ٕٓ)                                                                       :وظائؼ الفّن في البيت الرابع -٘

  .ما في معنى ذلؾ أو درجات( ٓٔ) األمراض الفكرّية واالجتماعّيةشفاء مف   درجات( ٓٔ) بمسـ
 . ما في معنى ذلؾ أوأو األعداء  أو التحّدياتمشكالت اللمواجية سالح   أو
 ما في معنى ذلؾ. أو والتنوير الفكريتوعية اليسيـ في دليٌؿ   أو
 درجات( ٘) درجات( ولتوضيحيا ٘ولكّل وظيفة ) ،بؽا سكتفى بوظيفتين ممّ يُ 

        درجات( ٓٔ)                                         :الخامسعمييما عالم الفّن في البيت  ذان يقوماألمران الم   -ٙ
، أو عالـ مف الحقائؽ .عالـ حقيقيّ  الففّ األمر األّوؿ:  - ، ويخسر الطالب درجتين إذا أجاب درجات( ٘) أو عالـٌ واقعيٌّ

 .بشكل حرفيّ 
 .درجات( ٘) يحيا في الخياؿ أوإبداع خياالتيـ  أواألمر الثاني: عالـ يحيا في رؤى الفّنانيف )أو أحالميـ(،  -
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 (درجةٕٓ)                    ة: الموازن -ٚ
 .ة القمـ في حياة اإلنسافأىميّ عبّر عف  :كالىما التشابو:

 تحّدث   أوقمـ الدور  أورسالة األدب ث عف تحدّ  أو ،ة األدب في حياة اإلنسافعبّر عف أىميّ  أو                
 . ما في معنى ذلؾ أو عف القمـ                

 درجات(.ٓٔواحد لمتشابو، ولو ) ُيكتفى بوجو        
ن لم يورد االختالؼ             .ينال الطالب درجة التشابو وا 

 الختالؼ:ا
 خالد الشّواؼ أحمد ولد عبد القادر

 القمـ فؤاد خافٌؽ )يفصح عف مشاعر اإلنساف(. - تكشؼ حقائَقوُ  أو األقالـ تسبر العصر -
 تحّدث عف األدب وحده. - ربط بيف األدب والفّف. -
أو يعّبر عف  يبني )يد( أو يفصح عف اإلنساف )فـ(القمـ  - ألقالـ تكشؼ أو تسبر.ا -

 .مشاعر اإلنساف )فؤاد(
 .النيي عف التفكير بالقمـ بوصفو آلة - يدعو األقالـ إلى الكشؼ عف حقائؽ العصر. -
 وصؼ القمـ. - دعا األقالـ. -

 .درجات( ٘)جانب مف جانبيو  ولكؿّ ُيكتفى بوجو اختالؼ واحد  مالحظة:    
               اآلخر الشاعر عند لالختالؼ ولـ يورد ما يقابموصحيحًا جانبًا إذا أورد درجات(  ٘) الطالبيناؿ          

 تؤخذ اإلجابتاف المتقابمتاف أينما وردتا. ،لمّرة واحدة فقط
 درجات( ٓٔ)                                               :الّرابعفي البيت  الشعور العاطفي -ٛ

 . الحبّ  أوالتفاؤؿ : ويقَبل فتخاراالتقدير أو الأو  االعتزاز وأدرجات(  ٘)اإلعجاب  :الشعور
            : األدوات

 الشعور
 المشاعر أدوات التعبير عف

توافؽ المعاني مع  الصور األلفاظ التراكيب
 الشعور

 وأدرجات(  ٘)اإلعجاب 
  فتخارالاتقدير أو الاالعتزاز أو 

 ريشة الفف بمسـٌ 
ضيُء وعي ي دليؿٌ 

 الرجاؿ
 يضيُء وعي الرجاؿ

 –سالحٌ  –بمسـٌ 
 يضيء –دليٌؿ 

 ريشة الفف بمسـٌ 
 ريشة الفف سالحٌ 
 ريشة الفف دليؿٌ 
 دليٌؿ يضيء

جاءت المعاني 
متوافقة مع المشاعر 
إذ بّيف الشاعر أّف 
الفّف ىو الوسيمة 

القادرة عمى تحقيؽ 
عدد مف الوظائؼ 

اسّية في حياة األس
 اإلنساف والمجتمع.

 يضيء -دليؿ  دليؿ يضيء وعي التفاؤؿ أو الحبّ يقبؿ 
دليؿ يضيء 

 وعي

                   
 (درجات ٖ) المناسب لممثاؿو ( درجتان) داةأللو ( درجات ٘) لمشعور، يكتفى بأداة واحدة وبمثال واحد مناسب ليا
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 رجة(د ٕٕٓة وقواعد المغة: )يّ ثانيًا: البنية الفنّ 
 درجات( ٓٔ)                                          :(الرسم)ومجال  (الماء)الكممات التي تنتمي إلى مجال   -ٔ
 كممة )درجتان( كتفى بثالث كممات ولكلّ يُ                  .يسقي – نبع –مساؿ السّ  –معيف  –: قطرة مجال الماء -
 .           ُيكتفى بكممتين ولكّل كممة )درجتان( ريشة –األلواف  –القمـ  –الفف  –الرؤى  –الخياؿ مجال الرسم:  -

 .تؤخذ الكممات الصحيحة أينما وردت 
 درجة( ٕٓ)                                                                   : الخبرياإلنشائي و األسموب  -ٕ
 درجات( ٓٔ) أمر :يقبؿو  أمر طمبيإنشاء  قّي()صفّ  أو بشري()أ :اإلنشائياألسموب  -
           درجات( ٓٔ) ابتدائيّ يسقي: نوعو  أو، : نوعو ابتدائيّ ظؿَّ يسقي أومواكب األجياؿ  ظؿَّ يسقياألسموب الخبري:  -

( من دون إيراد الخبر.        وال يقبل )ظل 
 رجات(د ٘)لمنوع  درجات(  ٘)الستخراج األسموب 

 (اتدرج ٓٔ)                           من البيت الثالث: ن البديعيّ المحسّ  -ٖ
 درجات( ٘)  .، وفرحةةوفرحة بالي، أو أنّ  تيأنّ 

 وتيمؿ كممة )سمب(. دّ تضا وُيقبل النوع: طباؽ  إيجاب أو طباؽ
 .درجات( ٘) ، ولتحديد نوعودرجات( ٘)الستخراج المحّسف 

 (ةدرج ٖٓ)              :  (نحن قطرةة )الصورة البيانيّ  -ٗ
 درجات( ٘) اإلنسان، وُيقَبؿ: انوف أو المبدعوفنحف أو الفنّ و: المشبّ  -
 (درجتان)وجو الشبو محذوؼ ،  (درجات ٖ)أداة التشبيو محذوفة  (درجات ٘)( قطرةالمشّبو بو )  -
 درجات( ٘)التشبيو بميغ  -

 ة:يّ يا الفنّ تقيم  
حت معنى توضيح المعنى -    .(ى ذلؾ)أو ما في معن .االنتماء إلى الوطف: وضَّ
 .المبدعيف بقطرةتشبيو مف خالؿ  :إثارة الخيال -
 .االعتزاز باالنتماء إلى الوطف أو حّب الوطفمشاعر الصورة  جّمت تجمية المشاعر: -
  :درجات( ٘) ولمتوضيح درجات( ٘) وليا واحدة ُيكتفى بقيمةمالحظة. 
 درجة( ٖٓ)                                                         :   وتسمية البحر التقطيع العروضي -٘

 وسالحٌ            بمسـٌ  فِ          فْ ريشة الفػػػػ                        
 الخفيؼبحر ال             ٘/٘///             ٘//٘//               ٘/٘//٘/                       

 تنعال ف           عمنمتفْ             فاعالتن                        
 .درجات( ٙ)ولتسمية البحر درجات( ٛ)تفعيمة  لكؿّ  -
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ف غمطأورد التفعيمة األولى صحيحة  يناؿ الطالب درجة التسمية إذا مالحظة:   .في التفعيمتيف األخرييف وا 
 ال ُينظر إلى الغمط في الترميز أو الكتابة العروضّية. -
 يخسر الدرجة كاممة.بيف كّؿ منيا و بترؾ فراغ إذا ذكر الطالب التفعيالت ولـ يحّدد ما يقابميا بخّط أ -
وذكر اسـ البحر صحيحًا يناؿ  التفعيالت إذا وضع الطالب خطوطًا بيف الكممات ولـ يضع الرموز ولـ يسـ   -

 عالمة التسمية.
             درجات(ٓٔ)               :الثالثفي البيت  ةالموسيقا الداخميّ مصادر  -ٙ

 .ادني: تكرار الكممات -
 .(.... - د –ـ  -ف  – عتكرار الحروؼ )أو  -
 .(، نسبر العصرنسبرُ  ،العصر)أو التناغـ بيف حروؼ اليمس والجير:  -
 .دنيا، ألواف، المقاؿ( ،أو المدود )تعالي، أقالمنا -
 .حرفيفبذكر فى كتَ اء( يُ فال ،التاء ،، الصادالسيفاستعماؿ حروؼ اليمس: ) -

 درجات(. ٘) عميو ولممثاؿدرجات(  ٘) لممصدر ،ُيكتفى بمثاؿ واحد مالحظة:
 درجة( ٓٙ)               اإلعراب: -ٚ

  .درجات( ٗ) مبتدأ )درجتان(في محؿ رفع  ، ويقبؿ مبنيّ  (درجتان) ـّ لضمى امبني ع ،(درجتان) ضمير منفصؿ :نحنُ  -
 .الكسرةويقبؿ  ،(اندرجت)الظاىرة  جره الكسرةمة وعال (درجات ٖ) مجرور ،درجات( ٘) مضاؼ إليو: نبعٍ  -
 ، ويقبؿ الفتحة.(درجتان)وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة  درجات( ٖ)منصوبدرجات(  ٘)مفعوؿ بو  العصَر: -
 ة.ويقبؿ الضمّ  (،درجتان)وعالمة رفعو الضمة الظاىرة  درجات( ٖ) مرفوع  درجات( ٘)خبر  :بمسمٌ  -
 ة.ويقبؿ الضمّ درجات(،  ٘)رة وعالمة رفعو الضمة المقد مرفوع  درجات( ٘)فعؿ مضارع  :يحيا -
 درجات( ٘)محميا الرفع   درجات( ٘)أو صفة  درجات( ٓٔ) رفع صفةفي محؿ  يضيُء وعَي الّرجاِل()جممة  -

 .ة التسميةإال عند صحّ  درجة المحؿّ  ال يناؿ الطالبمالحظة: 
 .درجة الجزء الذي غمط فيو خسرفييا  إذا زاد الطالب زيادة مغموطاً                  
 .ال يقبؿ الترميز مف مثؿ: ـ بو...                 

 (اتدرج ٓٔ)                              :المنادى في البيت األّول -ٛ
  درجات( ٘) نكرة مقصودة: نوعو     درجات( ٘) :يا بالدُ  -

ـَ  أو القمـُ  األداةُ  ِنْعـَ  :أسموب المدح -ٜ  درجات(ٓٔ)أي فاعؿ مناسب لممعنى. ، أونعـ أداة األديب القمـُ  - السالُح القمـُ ِنْع
 .إذا وضع فاعاًل يفسد المعنى خمس درجاتيخسر الطالب ، و درجات( ٘)ولمفاعؿ درجات(   ٘)لمصيغة  -

 درجة( ٕٓ)              الفراغ: ملء -ٓٔ
  درجات( ٘)جامد ذات اسـ جامد نوعو: (: ريشة)
  درجات( ٘) إضاءة: مصدره .فعؿٌ (: أضاء) 

 ويقبؿ أفعاؿ درجات( ٘) األفعاؿ(: األجيال)وزف كممة 
 درجات( ٘)(: فعؿ: اسـ الفاعؿ منو: سابر َسَبر)
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 درجات( ٓٔ)                           :العّمة الصرفية -ٔٔ
مف جنسيا وجاء قبميا حرؼ متحّرؾ بحركة ة ياء متطرفّ جاءت الالتوضيح:  درجات( ٘) .بالتسكيفإعالؿ : (يسقي) 

 .ي فعؿ مضارع في حالة الرفع)الكسرة( أو ياء متطّرفة قبميا حرؼ مكسور ف
 درجات( ٘) : ِلثَقؿ لفظ الضّمة عمى الياء ويقبل

 درجة( ٓ٘)ثالثًا: القراءة والمطالعة: 
  (ةجدر  ٕٓ)األرض التي ورثتيا عن والدىا، والذي جعميا تبوح بيذا السر.  الذي جعل األم تكتم عن ابنيا سرّ   -ٔ

  .درجات( ٓٔ)ثمنيا ىدرًا  خافت أف يبيعيا، فيذىب -
ألّف ابنيا لـ يعد قادرًا عمى العمؿ أو ألّنيا أو الذي تركت األرض مف دوف أف تبيعيا ألجمو،  ةيوـ الشدّ مجيء  -

 .درجات( ٓٔ)  ما في معنى ذلؾرأتو يبكي مف ضيقو بعد أف أصبح عاجزًا عف العمؿ أو 
 يل:التعم -ٕ

 .درجات( ٘) ماضي الفعؿ الخماسيألنيا جاءت في  درجات( ٘) ة وصؿىمز (: اضطرْرت)
  درجات( ٓٔ)  صفة مفردة مؤنثة أو اسـ مفرد مؤنث ألّنيا(: صغيرة)

 درجات( ٓٔ)              المعجم: -ٖ
 درجات( ٘) الّراء فالفاءمع مراعاة  (العينباب )  درجات( ٘) عَرؼالجذر: : أعترؼ   

 .    درجات( ٓٔ)إذا ذكر الجذر صحيحاً  الثاني فالثالثمع مراعاة  باب الحرؼ األوؿ أو:                                  
 .درجات(  ٓٔ) دون ذكر الجذر نالمن  الراء فالفاء مع مراعاة ترتيب (العينباب )مالحظة: إذا ذكر الطالب: 

 درجة( ٓٙٔ)                                                          :            التعبير اإلجباري -أرابعًا: 
 .درجات( ٓٔ) لخاتمةاو درجات( ٓٔ) مةلمقدّ ا -ٔ   
 .درجة( ٓٓٔ) :والشواىد الفكر -ٕ   
 .درجة( ٘ٔ) الفاسد تصوير صفات الموّظؼ -ٔ

  ات(درج ٓٔ)إف أحسف التوظيؼ  (ٓٔ،  ٕ)( وُيقبؿ ٜ،  ٛ،  ٚ،  ٙ،  ٘ ، ٗ ، ٖاألبيات ) الفراتيالشاىد: 
 : إذا كنت في حاجة مرساًل ...المغويّ  أحمد بف فارس

 فأرسؿ حكيمًا وال توصو...
 الراعي النميرّي: إّف السعاة عصوؾ ...
 إّف الذيف أمرتيـ ...

 .درجة( ٘ٔ) استنكار انتشار الجيل في البالد -ٕ

    .التوظيؼ ( إن أحسنٛو أ ٚويقبل )درجات(  ٓٔ) ؽ الجيل البالد ...لقد طبّ الجواىري: الشاىد: 
 .درجة( ٘ٔ) حزنيم عمى ضياع إمكانات الشباب -ٖ

 (اتدرج ٓٔ) : عمى أّنني آٍس لعقٍؿ ...الجواىريالشاىد: 
   ُأحسف توظيفو فإ ويقبؿ: كربت عمى حاٍؿ ... 

 .درجة( ٘ٔ)درجات( ولشرحيا  ٘: لتسمية الفكرة )وجوب اقتران العمم بالعملالدعوة إلى  -ٗ

 لحسن التوظيؼ درجات( ٘)    العمـ فييا ... واال تجعم :الّرصافيالشاىد: 
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 درجة( ٓٗ)              :األسموب  -ٖ
 درجػػات وفكػػػرة  ٖ)لكػػؿ فكػػرة  (درجػػة ٘ٔ) لممػػػني  العقمػػي اّلمفظػػي، واألسػػموب العقمػػي، المػػني  بػػيف األسػػموب عوزّ ُيػػ

 .  المني  المفظيّ مف  درجات( ٓٔعمى أال يتجاوز الحذؼ ) (درجة ٕ٘) ولممني  المفظي ،درجات( ٙالتوظيؼ 
 االنتقػاؿ لطػؼ – الترتيػب براعػة ًا:مراعيػ مقنػع، منطقي تسمسؿ وفؽ فكره الطالب عرض طريقة: العقمي بالمني  يراد 

 ختاـ الموضوع، االلتزاـ بالفكر المطموبة في الموضوع. حسف -
 واإلمالئيّ  غويمّ ال الغمط مف خالياً  اً ر معبّ  اً صحيح اً سميم اً صوغ ةمفكر ل غويالمّ  وغالصّ : فظيالمّ  باألسموب يراد 

 .الّترقيـ عالمات ومراعاة عبيروالتّ  صوير،والتّ  اإلنشاء بجماؿ اً غنيّ  ،واألسموبيّ  والنحويّ 
 .درجات( ٘)عمى أال يزيد الحسـ عمى (، لغويّ  -نحويّ  -إمالئيّ ) :لكّل غمط واحدة يحسم درجة  -
  ُبحسـ درجة واحدة و في كتابة ىمزة )القطع أو الوصؿ( مطالغة أو زيادتيا أو دَّ الطالب عمى إنقاص الشَّ  بُ حاسَ ي 

 لمّرة واحدة فقط.
 :الفكر -ٗ

 مناقشتيا وحسف الفكرة، تسمية ةدقّ  الدرجة تمؾ في رويؤثّ  ة،ميّ ك نظرة الفكر درجة تقدير في ينظر. 
 نظرة الفكرتيف درجة إلى وينظر منو، ذلؾ بؿقُ  فيمناسب فيشاىدَ  بعدىما ، وذكرمتداخمتيف فكرتيف البالطّ  ذكر إذا 

 .ّكمية

 ( فقط.درجات ٘إذا ذكر الطالب الفكرة مف غير شرح يناؿ ) 

 ( ولمّرة واحدة فقط.درجات ٛإذا خرج الطالب عف الموضوع يحسـ لو ) 

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

 .الرواية في الغمط ومف اإلمالئيّ  الغمط مف سالمتوو  صاحبو إلى الشاىد نسبة -
   .بالفكرة وربطو توظيفو حسف -
 .ىمؿأُ  أخرى فكرة عمى أورده فإذا واحدة، ةمرّ  الصحيح الشاىد يقبؿ -
 ـ المعنى أو جودة الصوغ.، أو مقطع نثري شريطة إتماأكثر أو الواحد البيت عريالشّ  اىدبالشّ  يقصد -
 في واحدة ولمرةدرجات( ٘) لو يحسـ مرة مف أكثر الرواية في غمط أو الشاعر اسـ ذكر الطالب أىمؿ إذا -

 .الموضوع
 .الشاىد يتجاوز الحذؼ درجة ( عمى أاّل درجتافيحسـ عف كّؿ غمط في الرواية ) -
 ع مف نصؼ الدرجة.ح الموضو مف غير شواىد مف حفظو، ُيصحَّ  الموضوعإذا كتب الطالب  -

 درجة( ٓٛ)     :                                                                        التعبير االختياري -ب
 الدراسة األدبّية: -ٔ   
 .درجات( ٘) مناسبة مةمقدّ : أّية مةالمقدّ  -   
 درجات(. ٘) مناسبة خاتمة: أّية الخاتمة -   
 درجات(. ٓٔ)أو ما في معنى ذلؾ  التحذير مف التشاؤـ أو تصوير أثر التشاؤـ في نفس اإلنساف :الفكرة العامة -   
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 :(درجة ٘ٔ)  المعاني 
 . ب الشاعر مف الشكوى مف دوف مرض، فكيؼ إذا حّؿ المرضتعجّ  -ٔ
 . ىا مف الجماؿالنفس، ورؤية النفس لمقبح دليؿ عمى خموّ  جماؿاألشياء مف  جماؿ -ٕ
ّنما في الخوؼ منوالموت قدر محتوـ واآل -ٖ  . فة في الخوؼ منو أو العّمة ليست في الموت وا 
 وظيفة المعاني: 

أو موقفو مف موضوعو، فقد نظر إلى أف تكشؼ فكر الشاعر وفمسفتو ورؤاه الحياتية استطاعت المعاني  - أ
بوجو مشرؽ واالبتعاد عف التشاؤـ لييا عوة إلى التفاؤؿ في الحياة والنظر إرة إنسانية قواميا الدموضوعو نظ

 .والنظرة السوداوية
 أو أيّ فبدا مستنكرًا التشاؤـ داعيًا إلى التفاؤؿ  ،ونفعالي لكتابة نصّ جّمت المعاني مشاعر الشاعر ودافعو اال  - ب

   معنى يتناسب مع النص.
 أينما وردت. وتؤخذ اإلجابة الصحيحة )معنى أو وظيفة( (درجات ٘ٔ)ثالثة مّما سبؽ بُيكتفى  مالحظة: -

 :درجة( ٖٓ) سمات المعاني 
بّيف الشاعر في البيت األّوؿ أّف اإلنساف المتشائـ يشكو الوضوح: جاءت المعاني واضحة أو ال غرابة فييا، إذ   -ٔ

ف لـ يكف ىناؾ سبب لمشكوى. )يقبؿ معنى أّي بيت أو تركيب(    وال تقبل التراكيب أو األلفاظ.وا 
فيما بينيا، متعاقبة بعالقة سببّية، وال سّيما في البيتيف األّوؿ والثاني؛ إذ بّيف المعاني مترابطة جاءت الترابط:  -ٕ

 اعر أّف السبب الرئيس في قبح األشياء ىو قبح النفس.الشّ 
باستنكار سموؾ المتشائـ الذي يشكو مف غير عّمة أو سبب، ثـّ انتقؿ ليبّيف أّف بدأ إذ  ،ةالتسمسؿ: متسمسمة منطقيّ   -ٖ

ًاػ الّنفس، وانتيى في البيت األخير معّبرًا عف رؤيتو في الموت حيف يراه أمرًا محتوم جماؿاألشياء مف  جماؿ
     (وفؽ ىذه المنيجّية التسمسل فييا الطالب يشرح)تقبل أّي طريقة قبؿ أوانو. بو ولكف مف المعيب أف يفّكر 

 (.مف األبيات مقبوؿ، وُيقبؿ التركيبأّي معنى )أو ال جديد فييا.... مطروقة جديدة، المعاني جاءت : االبتكار -ٗ
   استعماؿ ي أو التأثير في مشاعر المتمقّ طبة المشاعر أو مف خالؿ مخا بالصدؽ األدبيّ  سمت المعانياتّ الصدؽ:  -٘

 .(آفة النجـ أف يخاؼ األفوال)ة البيانيّ  الصور
  اعتماده عالقات بمجوئو إلى ضرب أمثمة موضوعّية )كّؿ نجـ إلى األفوؿ( و  الصدؽ العمميّ ولـ يغفؿ الشاعر

 و ما في معناه(.)أ إلثبات ما يقوؿ )البيتيف الثاني والثالث(األسباب والنتائ  
 .درجات( ٘) ولمشاىددرجات(  ٘) ولكّل منيا، أينما وردت فى بثالث سماتكتَ مالحظة: يُ       
 (درجات ٘ٔ)                     :                   األسموب -

      ( ويّ لغ -نحويّ  -إمالئيّ  درجة لكّؿ غمط ) ـُ حسَ وتُ درجات(  ٓٔ) واألسموب المفظيّ  درجات( ٘) لممني  العقميّ 
 درجات(. ٓٔ) عمى أال يتجاوز الحسـ

 .مف األسموب( درجات ٘سـ لو الطالب الدراسة عمى شكؿ مقالة )ُتح إذا لـ يكتب -
  .درجتينخسر  إحدى نقاط الدراسة إذا أنقص الطالب -
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 أىمية التقيد باألنظمة والقوانين: الموضوع الثاني: -ٕ
 (درجات ٘) مناسبة ةخاتم(  درجات ٘)مناسبة مة مقدّ  -   

 :العرض -
 درجة( ٕٓ)  د باألنظمة والقوانيفأىمية التقيّ   -ٔ
 درجة( ٕٓ)     . إبراز دور الفرد في ترسيخ القيمة -ٕ
 درجة( ٕٓ) .  إبراز دور المجتمع في ترسيخ القيمة -ٖ

غمط ـ درجة لكّؿ حسَ وتُ درجات(  ٚ) ألسموب المفظيّ ول درجات( ٖ) لممني  العقميّ : (درجاتٓٔ) األسموب: -
 درجات(. ٚ)  يتجاوز الحسـ( عمى أاّل لغويّ  -نحويّ  -)إمالئيّ 

 

 انتيى السّمم
                              ----------------------- 

 
 

 توزيع المجان:
 درجة( ٜٓ) (ٛ -ٔأواًل:  )جنة األولى: المّ 
 درجة( ٓٓٔ) (٘ -ٔثانيًا:  )الثانية:  جنةالمّ 
 درجة( ٕٓٔ) (ٓٔ – ٙ ثانيًا: )الثالثة:  جنةالمّ 
 درجة( ٓ٘) (ٖ – ٔثالثًا:  ) الرابعة: جنةالمّ 
 درجة( ٓٙٔ) (رابعًا: التعبير اإلجباري) الخامسة:  جنةالمّ 
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