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 ة المغة العربي ةسم م تصحيح ماد  
 أربعمئةالدرجة : /  م 7107لعام ة األولى   الدورة االمتحاني  ( العممينوي ة العام ة )الفرع الشيادة الثا

 

 درجة( 81) أواًل: الميارات المغوي ة والبنية الفكري ة والعاطفة:
 درجات( 01)                           :وضد  مفرد  -0

  درجات( 5)         عاطفة (:عواطف) مفرد -
  (درجات 5)الذمامة   أوالدمامة  أوالشناعة   أوالبشاعة  أوالقباحة  أو لقبحا(: الجمال) ضدّ  -

 حيحة أينما وردت.مالحظة: ت قبل اإلجابة الص                           
      درجات( 5)                                                              :    التي بني عمييا الن ص   مةالفكرة العا -7

 الدعوة إلى العيش بالشعور أو إبراز أىمّية الشعور في الحياة
 .(أو ما في معنى ذلؾ) الشعور واآلثار السمبية لفقدانو أىمية أو

 درجات( 3)ضعيفة أو مع إطالة يناؿ إذا أورد الطالب الفكرة مالحظة: 
                                درجات( 5)                                                      فكرة البيت الخامس.      :   اإلجابة الصحيحة -3
 )أو وحده وأنسيا إذا ما ُبنيت عمى العقؿألفتيا  كما تفتقد إلىجماليا  سحرتفتقد الحياة إلى الث: شرح معنى البيت الث -4

 درجات( 01)                                                                                        ما في معنى ذلؾ
حسم ت  صف الدرجة، و ن يخسر نشطريأغفل الطالب معنى أحد الي البيت، فإذا اإللمام بشطر  ة المعنى صح  تقتضي  -

 .(درجتين)عمى أال يتجاوز الحسم  (درجة) أو نحوي   غمط إمالئي   لكل  
 بفكرة البيت.الطالب  عمى أن يمم   ،ة طريقة في الشرحت قبل أي  مالحظة: 

 درجات( 01)                                                                       :اعربنيت الحياة في رأي الش   -5
 درجات( 5) العواطؼ النبيمة أوالعميؽ  شيدت الحياة عمى العطؼ أو  عورعمى الشّ 

 أو .عقيمة أوجافة أو جرداء ستصبح  أو عقؿ وحدهبال أو ستفقد رونقيا لو بنيت عمى التفكير: وأي د وجية نظره 
   درجات(  5)ما في معنى ذلؾ 

  في اإلجابة عف تأييد الشاعر وجية نظره.ًا الشطر الثاني حرفيّ يقبؿ : مالحظة -
 أوأف يقتدي بالشعور  أو لو موّجياً أف يجعؿ الشعور قائدًا  إلى الشعور أوب العيش إلى الرابعالبيت  فيدعا اإلنسان  -6

الخبير بغموض الحياة  أوعور ىو العارؼ الشّ  ألفّ  درجات( 5) .ما في معنى ذلؾ أو مرشدًا لوأف يكوف الشعور 
 درجات( 5)   .ما في معنى ذلؾ أوالطبيعة  أوأسرار جماؿ الحياة ب أو الساحر الجميؿ

 (درجة 71)                    :ازنةالمو  -7
  .ث عف الشعوركالىما تحدّ  أو ة الشعورأىميّ  كالىما بّيف أو بالمشاعر العيشدعا إلى  اعريف: كال الشّ التشابو    

ا سبق ولو )مالحظة: ي    درجات( 01كتفى بوجو واحد مم 
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 االختالف:
 إيميا أبو ماضي أبو القاسم

 .إيقاظ الشعور دعا إلى -  .دعا إلى العيش بالشعور -
 قرف الشعور بالمحبة. - قرف الشعور بالعواطؼ. -
 الناس بال شعور دمى ال روح فييا. - الحياة مبنية عمى الشعور. -
 تحدث عف شعور المحبة. - تحدث عف الشعور عامة.  -
 بالمحّبة يحيا اإلنساف. - بالشعور يحيا اإلنساف. -

 (درجات 5انب مف جانبيو )ولكّؿ ج .درجات( 01) ولوُيكتفى بوجو اختالؼ واحد  - 
 ، بؿ يقبؿ بمعناه.ا ورد في الجدوؿمّ ع حرفيّ التعبير الال يشترط   - 
 إذا ذكر الطالب أكثر مف وجييف متقابميف ُيختار الوجياف الصحيحاف المتقابالف أينما وردا. -
 .و موّضحًا وجو االختالؼشرح يكوفعمى أف  نصف الدرجةإذا شرح الطالب البيتيف يناؿ  -
 الشاعر اآلخر لمّرة واحدة فقط. ولـ يورد ما يقابمو عند ،إذا أورد جانبًا صحيحًا لالختالؼدرجات(  5) يناؿ الطالب - 
  درجات( 01)          :الثالثى في البيت تجم   الذي الشعور العاطفي -8

  

مف  الشعور
أدوات 
التعبير 
 عنو:

 الصور األلفاظ التراكيب
 أوحسرة  أوء استيا أواستنكار  أوحزف 

  درجات( ٘) كره أوكآبة  أويأس 
 والتشاؤـ ويقبؿ الخوؼ

 كئيبة .... جامدة الجماؿ تظؿّ 
 –الحياة كالييكؿ
الحياة كئيبة 
 جامدة الجماؿ

 توافق المعاني مع الشعور: -
 أوزف ؿ: عّبر الشاعر عف شعور الحالمعنى الذي توّلد عف ىذا الشعور مث يوّضح أف يذكر الطالب الشعور ثـّ 

الحياة تفتقد إلى سحر جماليا ورونقو  ف أفّ الكره عندما بيّ  أوالكآبة  أواليأس  أوالحسرة  أواالستياء  أواالستنكار 
 وتبقى كئيبة حزينة ال ألفة فييا وال ُأْنس.              

ذا ذكر الطالب المثال نال )د درجات( لممثال )درجتان( 3درجات( لألداة ) 5لمشعور )       .خسر درجة األداةو رجتين( وا 
ل فقط وال ينظر إلى غيره.             مالحظة: إذا ذكر الطالب أكثر من شعور، ي حاسب عمى الشعور األو 

 درجة( 071): ثانيًا: البنية الفنية وقواعد المغة
 درجات( 01)                 المجال: -ٔ

 .  كئيبة –الجماؿ  – العطؼ –فؤادؾ  –العواطؼ  –عور الشّ  :(األحاسيس)مجال 
 حيحة منيا أينما وردت ولكل كممة )درجتان(يكتفى بثالث كممات وت ختار الص  

 . بيعةالطّ  – اليـّ  –الدَّيجور  –األمواج  مجال )الطبيعة(:
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                  يكتفى بكممتين وت ختار الصحيحة منيا أينما وردت ولكل كممة )درجتان(
 درجات( 01)                            األسموب الخبري: -ٕ

   درجات( 5) )ابتدائي( نوعو:        (،    درجات 5)(  شيدت عمى العطؼ)
 درجات( 5) (ابتدائي) نوعو:        ،درجات( 5)( شيدت عمى التفكير): أو 
 درجات( 5) (إنكاري) ،                  نوعو:درجات( 5)( تجؼّ يا لَ : )إنّ أو

 درجات( 5) (طمبي) نوعو:  ،                  ات(درج 5)  )لتجّؼ( ويقبل
          (درجة 71)                                                                      (.األمل المجن ح)  الصورة: -ٖ

  (درجتان) .يطير أو كائف الطائرو بو: المشب    - درجات( 5) األمؿو: المشب  
 (درجتان)ح الجناح أو المجنّ  درجات( 3) وأبقى شيئًا مف لوازمو (درجات 3)حذؼ المشّبو بو  
 مالحظة: ينال الطالب درجة أي ة جزئي ة مم ا سبق أينما وردت. -

 درجات( 5) :لمصورة الفني ة القيمة
 .العيش بأمؿ جميؿ يسعدنات معنى وّضح توضيح المعنى: -
 .الؿ التجسيـ أو التجسيد. أو مف خاألمؿ بالطائر الذي لو جناحتشبيو  إثارة الخيال: -
 .التفاؤؿجّمت مشاعر  :المشاعرتجمية  -

 (.درجات( ولتوضيحيا )درجتان 3يكتفى بقيمة واحدة مم ا سبق، وليا ) -مالحظة:       
 ل الصورة يخسر درجة تحميل الصورة.ة ولم يحم  ي  إذا ذكر الطالب القيمة الفن   -               
 درجة التوضيح فقط إذا لم يذكر اسم القيمة.ينال الطالب  -               

 درجات( 01)                    :لاألو  مصدر من مصادر الموسيقا الداخمي ة في البيت  -ٗ
  )أّي حرؼ مكّرر مّرتيف عمى األقّؿ( أو: (.....-الواو  –الفاء  –العيف  – الراء -الشيفؼ: )و تكرار الحر  -
 (.عورالشّ : )اتتكرار الكمم -       

 .الكممات التي تحتوي ىذه الحروؼ أو ( الشيف -الفاء)الحروؼ اليامسة:  استعماؿرار أو كت -
 عواطؼ وشعور. أوكوف عواطؼ  أو العواطؼ: أو الشعور أوعش  :التناغـ بيف حروؼ اليمس والجير -
 (.عواطؼ -دنياؾ  -عور الشّ  -ما إنّ استخداـ المدود: ) -

 درجات(. 5) ولو واحدمثال فى بيكت و درجات( 5لمصدر )تسمية ال : مالحظة
 .درجة ةأي   إذا ذكر الطالب المثال من غير تسمية المصدر ال ينال -                        

                      درجة(41)                                                                                         اإلعراب: -٘
 .السكون، وي قبل (درجتان) الظاىر عمى السكوف )درجتان( يمبن (درجات 4) أمرفعؿ : عش   -
 .الكسرةوي قبل  ،(درجتان)الظاىرة  الكسرة هجرّ وعالمة  (درجتان) مجرور درجات( 4) اسـ معطوؼ: شعور -
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 .رةوي قبل الكس ،(درجتان)الظاىرة ه الكسرة وعالمة جرّ  (درجتان)مجرور  درجات( 4): مضاؼ إليو الجمال   -
 .)درجتان(، وي قبل الفتحة الظاىرة وعالمة نصبو الفتحة )درجتان(منصوب  درجات( 4)أو مفعوؿ بو  ،ثافٍ  : مفعوؿ بوقائداً  -
  درجات( 8) خبر رفعفي محؿ أو  ،درجات( 4) الرفع، محّميا درجات( 4)ة خبريّ (: لتجف  ) جممة -

 .، ويناؿ درجة التسمية أينما وردتإال إذا صّحت التسمية المحؿّ ال يناؿ الطالب درجة  - مالحظة:                        
 ال ُيقبؿ الرمز في اإلعراب، مف مثؿ: ـ بو: مفعوؿ بو. -                               

 درجات( 6) (الميجور أو الُمتيدِّـ) :في البيت الثالثالنعت  -ٙ
 (درجتان)وجو  يكتفى بوجيين ولكل   اإلفراد -التذكير  –العالمة اإلعرابية  –التعريؼ أوجو التطابق بينو وبين منعوتو:  - 
 درجات( 01)                                                 :التوكيد المعنوي -7

 .درجات( 5ولمضبط )درجات(  5) لمتوكيد و.عينِ  – نفِسو –ذاِتو  –موجود( : كمِّو )افتح فؤادؾ ل -
   ضمير مغموطًا فيوالطالب الم درجتان إذا أورد حس  ت.                

 درجات( 01)                              :ملء الفراغات -ٛ
 ، وال يقبل مفعول.درجات( 5)اسـ مفعوؿ  نوعو:  ،مشتؽّ اسـ : المسحور

 وينال الدرجة كاممة.ىمزة(  الواوُ  تِ لَ دِ بْ )أُ  ويقبل، درجات( 5) إبداؿ: العم ة الصرفية في كممة )قائد(       
 درجة( 41)                                                                               : والتطبيق ثالثًا: المطالعة

 درجة( 71)                                       ة:الكرة األرضي  ن من صفات المدن في اصفت -0
ر مف تحيط بيا أسوا، ضاقت بيا أخالقكـوضاقت عميكـ، حّتى ، ت بكـغصّ في الكرة األرضّية فقد مدنكـ أّما  -

يمة المياه قممدنكـ  . إفّ اليواء النقي، وتمنع الشمسنور ، تحجب عنيا عالية األركاف المنازؿ والحوانيت والمخازف
  ، فقّمت النظافة عندكـ.ال تجري فييا األنيار

 .يقبل الجواب بمعناهو درجات(،  01مم ا سبق أينما وردتا، ولكل  منيما ) بصفتيني كتفى  مالحظة:
 درجات( 01)                                                                                     اإلمالء: -7

 .(أ درجة التعميلز  ج  ال ت  )، (درجات 3)وما قبميا ساكف  مكسورة( درجتان) طةمتوسّ ىمزة  (سائد) -
 درجات( 5). ثةأو صفة مفردة مؤنّ  ،ثاسـ مفرد مؤنّ (: الواسعة) التاء مربوطة في -

 درجات( 01)                                               :المعجم -3
   درجات( 5)( الالـ( ثـ )الباء)مع مراعاة تسمسؿ ( ـالجيباب )  درجات( 5) جبؿجذرىا  :الجبال -

 إذا ذكر الجذر صحيحًا.     درجات( 01)باب الحرؼ األوؿ فالثاني فالثالث  أو              

ف لـ يذكر الطالب الجذر.   درجات( 01)( الالـ) ( ثـّ الباء( مع مراعاة تسمسؿ )الجيـباب ) : أو             وا 
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 درجة( 011): بير اإلجباريالتع -أرابعًا: 
 درجات(. 5درجات( وخاتمة مناسبة ) 5مقد مة مناسبة ) -0
 الفكر: -7
     درجات( 01) .فضح جرائم المستعمرين وممارساتيم بحق  الشعوب -ٔ

   درجات( 01) الشاىد:  
 سميح القاسـ:   

   والعبيد فيناؾ في أعماؽ أفريقيا الجواري
 الشاحبات  الجباهفجٌر .. يمّر بكّفو فوؽ 

 .. والحياة والدَّـفييا النوَر  وُيصب  
 ؽ والضياعوىناؾ .. في أعماؽ أمريكا الجريمة والتمزّ    أو
 طبٌؿ .. يدّؽ بال انقطاع         

 باع! يُ  .. وزنجيّ  تُشرىلمدينة        
 :  الفيتوريويقبؿ 

 ( إذا أحسف توظيفوٛ) أو(  ٚ) أو(  ٙ) أو  ٛ(+ٚ) أو ( ٛ+ٙاألبيات )
 معين بسيسو: أو

 ما بيف جوعى في الخياـ وبيف عطشى في القبورىي الحسناء غّزة في مآتميا تدور .... ىذي 
 :  فاعيىاشم الر    أو

ـ أخرجػػػػوؾ فعػػػػد  فينػػػػػاؾ أرٌض كػػػػاف يزرعيػػػػا أبػػػػوؾ ...  قػػػػػد ذقػػػػَت مػػػػف أثمارِىػػػػػا الّشػػػػيد الُمػػػػذاب ... فػػػػػ الـَ  ... إلػػػػػى مػػػػف أخرجػػػػوؾىػػػػ
 تتركيا أللسنِة الحراب.

 موف  وكنُت أزعـ كالقطيع  .... قدٌر وكنز قناعٍة وضراعة خمؼ الّدموعما يزعُ  القرنفمي: ال ـل نعد ...   أو
ـ القناعػػػػػػػػػة واسػػػػػػػػػتفاقوا ... فقراؤنػػػػػػػػػا           ىنػػػػػػػػػا أفػػػػػػػػػػاقواو ..  ؟!فمػػػػػػػػػْف إذاً  ،لػػػػػػػػػيس مػػػػػػػػػف الّسػػػػػػػػػماءالجػػػػػػػػػوع قػػػػػػػػػد حّطمػػػػػػػػػوا حكػػػػػػػػػ

 :، ويسألوففاهيتناقشوف ويضغطوف عمى الشّ صيؼ لثائريف .. وا فمف متسّوليف عمى الر ومض
 ىبيف الّشعب .. صنع األغنياء النّا صنعُ  الجوعُ 

 أخذوا المعامَؿ والحقوَؿ وطّوقونا بالقضاء
 تطأ الّدجى تطأ الّسنيف ...  ...المؤمنيف مشت جموع و 

 ونسّؼ ترابؾ يا أرضًا تتوّجعطعًا نتقّطع ... ق توفيؽ زياد: سنجوع ونعرى ...   أو
 ؿ: جئت إليِؾ مثخنًا ... أمؿ دنقؿ: المقطع األوّ    أو
  الموت ...المقطع الثالث: ـل يبَؽ إاّل    أو
 إبراىـي طوقاف: لنا خصماف...    أو
 مناىج لإلبادة واضحات ...                  أو
    ميراف مف الخمؼ ... واالشرقاوي: طعن   أو
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 البياتي: والحاصدوف المتعبوف ... أو
 فيأكموف ... صاغريف ... ونزرعُ  ... زرعوا ولـ نأكؿْ 

     (اتدرج 01)  .الدعوة إلى التشبث باألرض والتمسك بيا  -ٕ
 درجات( 01)   ( ٗٔ أو ٖٔ أو ٕٔر محمد الفيتوري: األبيات )الشاع

 يقبل ما لم يوظ فو الطالب في الفكرة السابقة() : ىـ أخرجوؾ فعد إلى مف أخرجوؾ.....الشاعر ىاشم الرفاعي  : أو
     (ةدرج 05)  .بناء عالم يسوده السالم واإلخاء -ٖ

 توظيؼ شاىد الشاعر إيميا أبو ماضي 
 درجات( 5)    .إنما شوقي عمى دنيا ...

 درجة( 31) :األسموب -
  ُدرجة( 71) اّلمفظياألسموب و  درجات( 01) العقمي المنيج بيف األسموب عوزّ ي.   
 االنتقػاؿ لطػؼ – الترتيػب براعػة ًا:مراعيػ مقنػع، منطقػيّ  تسمسػؿ وفػؽ فكػره الطالػب عػرض طريقػة: العقميّ  بالمنيج يراد 

 االلتزاـ بالفكر المطموبة في الموضوع. -ختاـ الموضوع  حسف -
 واإلمالئػػػػيّ  غػػػػويمّ ال الغمػػػػط مػػػػف خاليػػػػاً  اً ر معّبػػػػ اً صػػػػحيح اً سػػػػميم اً صػػػػوغ ةمفكػػػػر ل غػػػػويالمّ  وغالّصػػػػ: المفظػػػػي باألسػػػػموب يػػػػراد 

 فقط. (، ولمّرة واحدةلغويّ  -نحويّ  -) يحسـ درجة واحدة لكّؿ غمط: إمالئيّ الّترقيـ. عالمات مراعاةمع  ،واألسموبيّ 
 درجات( 5) عمى أال يتجاوز الحسـ بحسم درجة واحدة و لمر ة واحدة فقطر المكرّ  اإلمالئيّ  يحاسب الطالب عمى الغمط   
  إذا أغفؿ فكرة مف فكر الموضوع.ثمث درجة المنيجين العقمي والمفظي يخسر الطالب 
 :الفكر  -
 مناقشتيا وحسف الفكرة، تسمية ةقّ د الدرجة تمؾ في رويؤثّ  ة،ميّ ك نظرة الفكر درجة تقدير إلى ينظر. 
 ّكمية نظرة الفكرتيف درجة إلى وينظر منو، ذلؾ بؿقُ  مناسباف شاىداف بعدىما متداخمتيف فكرتيف البالطّ  ذكر إذا. 

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

 ( لمّرة واحدة فقط.درجات 5إذا خرج الطالب عف الموضوع يحسـ لو ) 

   :شواىدال -
 )يقوـ ممّثؿ الفرع بكتابة الشواىد الواردة في السّمـ كاممة، وتصويرىا وتوزيعيا عمى المصّححيف(.

 :ةكمي   نظرة الشواىد إلى ينظر        
 .الرواية في الغمط ومف اإلمالئي الغمط مف سالمتوو  صاحبو إلى الشاىد نسبة -
   .بالفكرة وربطو توظيفو حسف -
 .أىمؿ أخرى فكرة عمى أورده ف ذا واحدة، ةرّ م الصحيح الشاىد يقبؿ -
 شريطة إتماـ المعنى أو جودة الصوغ. ، أو مقطع نثريّ أكثر أو الواحد البيت عريالشّ  اىدبالشّ  يقصد -
 ةمرّ  مف أكثردرجة. أّما إذا غمط  مّرة واحدة ال ُتحَسـ أيّ  تسميتو في غمط أو الشاعر اسـ ذكر الطالب أىمؿ إذا -

 .الموضوع في واحدة ةلمرّ  (درجتاف) لو حسـفت
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 .الشاىد( عمى أال يتجاوز الحذؼ درجة جةدر ـ عف كّؿ غمط في الرواية )حسَ تُ  -
ح الموضوع مف نصؼ الدرجة. -  إذا كتب الطالب الموضوع مف غير شواىد مف حفظو، ُيصحَّ

 درجة( 61): التعبير االختياري -ب
 ة:الدراسة األدبي   -ٔ

  درجات( 5) أّية مقدمة مناسبةالمقد مة: 
 درجات( 5)أّية خاتمة مناسبة  لخاتمة:ا

 (درجات 5)أو ما في معنى ذلؾ أو تصوير مظاىر الفقر  ،تصوير مظاىر الفقر بأسموب ساخرالفكرة العام ة: 
 (ةدرج05): والوظائف المعاني

 في معناه( )أو ما .مس ثوبًا لو جعمو ال يكترث ببرد الشتاءالشّ اعر الشّ  خاذاتّ  -ٔ
 في معناه( )أو ما .سقؼ لو وال جدراف تحميوبيتو ال  ألفّ في العراء  إقامة الشاعر -ٕ
 (في معناه )أو ما .الشمسفي  لو إلى غبار في نظر مف يراه حوؿ جسـ الشاعر في البرد وتحوّ ن -ٖ

 .ي قبل الدمج بين األبيات في عرض معانييا -مالحظة: 
 إذا صيغت الفكرة بطريقة مرتبكة يخسر درجتين. -

  وفمسفتو فقد نظر إلى موضوعو نظرًة ذاتيًة قواميا السخرية  استطاعت المعاني أف تكشؼ عف فكر الشاعر -ٗ
 واالستيزاء لواقعو المرير. 

براز شعور الحزف واأللـ واالستيزاء والحسرة.استطاعت المعاني تجمية الحالة االنفعاليّ  -٘  ة وا 
 درجات(.  5بثالثة بنود أينما وردت )ولكل بندالسابقة من البنود الخمسة ي كتفى           

 درجة(71)                                                                                    سمات المعاني: -
 .يا(معاني كمّ )الواضحة ال غرابة فييا وال تعقيد جاءت المعاني  :الوضوح

فيوّضح مف البيت العالقة السببي ة  يشرحوعمى الطالب أف  ،يا()األبيات كمّ ة سببيّ  ةبعالق المعاني مترابطة الترابط: -
 .ال يأبو ببرد الشتاء ألّنو اّتخذ الّشمس ثوباً أّنو  –سبيؿ المثاؿ عمى  –األّوؿ 

مس كرداء يقيو برد الشتاء ة الشّ بالحديث عف ارتدائو أشعّ الشاعر بدأ ، فقد المعاني متسمسمةجاءت  :التسمسل -
 عف نحوؿ جسده الذي تحّوؿ إلى غبار. ثـّ  ،عف صفات بيتو ثـّ 

التعبير عف معاناتيـ مف  وأ فقرىـ، إذ تطّرؽ الكثير مف األدباء إلى قضّية : المعاني مطروقة ال جديد فييااالبتذال -
 .فقرال
 ي ىباء(الصور )إنّ وقد استعمؿ محاواًل استثارة انفعاؿ المتمّقي،  استند الشاعر إلى الصدؽ األدبيّ  :الصد ق األدبي   -

 ىذا اليدؼ.لتحقيؽ 
   درجات( 5صحيح )المثال مدرجات( ول 5ولكل سم ة ) أينما وردتا، ا سبقي كتفى بسمتين مم. 
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 (اتدرج 01): األسموب -

( عمى لغويّ  -نحويّ  -ـ درجة لكّؿ غمط )إمالئيّ حسَ تُ و درجات(  5) واألسموب المفظيّ  درجات( 5) لممنيج العقميّ  -
 .نيدرجت  يتجاوز الحسـأاّل 

 األسموبدرجة من  (درجات 5)حسم لو تلم يكتب الطالب الدراسة عمى شكل مقالة  إذا. 
 :ة القراءةأىمي   الموضوع اإلبداعي: -ٕ
 (.درجات 5( وخاتمة مناسبة )درجات 5مة مناسبة )مقدّ  -   

 : العرض
 درجة( 71). ة قراءة الكتب في إغناء معارؼ اإلنسافأىميّ  -
    درجة( 71). ة والمطالعةدور المربّي في توجيو الّنشء لمقراء -

 -نحويّ  -ويحسـ درجة لكّؿ غمط )إمالئيّ  ،فظيّ واألسموب المّ  ،لمنيج العقميع بيف اوزّ ت (اتدرج 01) :األسموب  -
 (درجات 5 يتجاوز الحسـ )عمى أاّل ( لغويّ 

 

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

 
 جان:توزيع الم  

 درجة( ٓٛ( )ٛ -ٔ) أواًل: جنة األولى: الم  
 درجة( ٓ٘( )ٗ -ٔ) ثانيًا: المجنة الثانية: 

 درجة( ٓٚ( )ٛ – ٘) ثانيًا: جنة الثالثة: الم  
 درجة( ٓٗ( )ٖ – ٔ) ثالثًا:  جنة الرابعة:الم  
 درجة( ٓٓٔ( )) رابعًا: التعبير اإلجباريّ جنة الخامسة: الم  
 درجة( ٓٙ( )) رابعًا: التعبير االختياريّ : ادسةجنة الس  الم  

 


