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 ة المغة العربي ةاد  سم ـ تصحيح م
 ـ 1028لعاـ الشيادة الثانوي ة العام ة )الفرع األدبي( والثانوي ة الشرعي ة 

 الدرجة : ستمئة نظاـ قديـ/ ة األولى /الدورة االمتحاني  
 درجة( 90) الميارات المغوي ة والبنية الفكري ة والعاطفة: أواًل:
 درجات( 5) أجمة األسدأك  نزؿ األسدمأك  بيت األسد عريف: - درجات( ٘) ثغر: مفرد ثغور -2
                                                            درجات( 5). ، أك ما في معنى ذلؾأسكد القصر تصكير مشيد :ةالفكرة العام   -1
                              درجات( 5) الثالث.البيت  -3
 درجة( 10شرح البيت الخامس: ) -4

، كال يناؿ الطالب درجة درجة( ٘ٔ) ة المعنىلصحّ ك ، درجات( ٘)  درجة، لسالمة األسمكب عشروف لشرح البيت 
 .ف برسـك الحدائق الجميمةتصكير جماؿ سقف القصر المزيّ  ـ بما يأتي:المعنى، عمى أف يم سمكب ما لـ يصحّ األ

، (اتدرجػ 5) أو مػا يػي معنػى  لػؾ غنػىوي قبل بػالترؼ وال يكحي بقكة المنصكر أػك بييبة المنصكر أك بييبة القصػر -٘
 (اتدرج 5)  لت الماء إلى صكت زئيرحكّ ك 

 درجات( ٓٔ) السبب والنتيجة : -6
   درجات( ٘)  .َكرسّية لقاء الشمس عمى القصر غالئلإالسبب: 
 درجات( ٘)البصر عف اإلحاطة بجماؿ القصر.   جز الطرؼ ضعيفًا أك عارتداد  النتيجة:

                                                                  .أو غالئل ورسي ة سالشم :ي قبل يي السبب -
 (درجة10)                      الموازنة:  -7

ث عف الطالء ب )الّنضار(، كالىما صّكر فخامة المكصكؼ أك كالىما تحدّ تحّدث عف الذى :كالىما التشابو:
 في تزييف المكصكؼث عف استعماؿ الذىب بالذىب أك تحدّ 

 .كالىما صّكر لكف المكصكؼ – مكصكؼ المطمي بالذىبلتحدث عف إعجابو باأك 
  

 درجات(.20ي كتفى بوجو واحد لمتشابو، ولو )        
ف لـ يورد االختالؼ             .يناؿ الطالب درجة التشابو وا 

 
 
 
 
 
 



ّةّ)هادّ  (–الل غتّالعربي تّ)أدبي   3 صفحتّّّّّّّّّّّّّلوزارةّالتربيتّّحقوقّالنشرّوالتوزيعّوالطبعّهحفوظتّّّّّّنظامّقدينّ(ّم8102ّعامالد ورةّاالهتحاني تّاألولىّلّشرعي 

 الختالؼ:ا
 عمارة اليمني   ابف حمديس الصقمي  

 سقى. الّنضار - غّشى الّنضار -
 سقى سقف الّدار. الّنضار - جسـك األسكد. غّشى الّنضار -

 يقطر مف السقكؼ. الّنضار - كُيقبل: الماء يخرج مف أفكاه األسكد

 .درجات( 5)جانب مف جانبيو  كلكلّ ُيكتفى بكجو اختالؼ كاحد  -
 .لمّرة كاحدة فقط اآلخر الشاعر دعن لالختالؼ كلـ يكرد ما يقابموصحيحًا جانبًا ( إذا أكرد درجات 5) الطالبيناؿ  -
 تؤخذ اإلجابتاف المتقابمتاف أينما كردتا. -
 درجات( 20)                                               :الر ابعيي البيت وأدواتو  الشعور العاطفي -8

            . أك الّدىشة االندىاشأك درجات(  5)اإلعجاب  :الشعور

 الشعور
 المشاعر عفأدكات التعبير 

توايق المعاني مع  الصور األلفاظ التراكيب
 الشعور

 أكدرجات(  5)اإلعجاب 
  أك الدىشة االندىاش

أبصرت ركضًا، ركضًا 
 يراً نض
 

، ركض، نضير
 السقف ركض غرائب

عجابو ر عف إ عبّ 
برؤية السقف الجميل 

 الذي يشبو الجّنة.
                   
 .(درجات 3) المناسب لممثاؿك ( درجتاف) داةأللك  ،د مناسب ليايكتفى بأداة واحدة وبمثاؿ واح -

 درجة( 110ة وقواعد المغة: )ي  ثانيًا: البنية الفن  
 درجات( 20) :الطبيعةكممات تنتمي إلى مجاؿ   -2
 .خرير ، الماء ، شمس ، النجـو ، السماء ، الروض -

   ينما وردت.تؤخ  الكممات الصحيحة أو ، كممة )درجتاف( كممات ولكل   بخمسكتفى ي 
 (درجة 10)                                                                   : األسموب الخبري   -1

 درجات( 5)لتحكيل: قد خمعت عميو غالئاًل. ا - درجات( 5) خمعت عميو غالئاًل كرسّية شمس.: األسمكب الخبريّ  -
           درجات( 5) شمٌس قد رّدت الطرؼ. أومس ترّد الطرؼ  إّف الشّ التحويل:  –درجة(  5)شمس ترّد الطرؼ  - أو
 (اتدرج 20)                                    :  ف البديعي  المحس   -3

 درجات( 5)  .مت: التأخيرتقد  
 درجات( 5)  طباؽ. وي قبلالنكع: طباؽ  إيجاب 
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 (ةرجد 30)              :  (ضحكت محاسنوة )الصورة البياني   -4
 درجات( 5) )ضحكت(أبقى شيئًا مف لكازمو ، (درجات 5) محذكؼ( اإلنسافالمشّبو بو ) -درجات( 5) المحاسفالمشّبو:  -

 درجات(. 5) فاالستعارة مكنّية
 ة:ي  يا الفن  تقيم  

حت توضيح المعنى -    .(ى ذلؾ)أك ما في معن .ع بو جماؿ القصرالجماؿ الذي يتمتّ : كض 
 .المحاسف بإنساف يضحؾتشبيو مف خالؿ  :إثارة الخياؿ -
 .عجاب اإلمشاعر الصكرة  جّمت تجمية المشاعر: -
 درجات( 5) كلمتكضيح درجات( 5) كليا كاحدة ُيكتفى بقيمة. 
 درجة( 30)                                                         :   وتسمية البحر التقطيع العروضي -5

 ػػػػػف رئاسةٍ            سكنت عريػػػػػ         كضراغـ                        
 الكاملبحر ال             ٘//٘///                   ٘//٘///              ٘//٘///                       

 متفاعمف               متفاعمف          متفاعمف                        
 .درجات( 6)كلتسمية البحر درجات( 8)تفعيمة  لكلّ  -

ف غمطأكرد التفعيمة األكلى صحيحة  يناؿ الطالب درجة التسمية إذا مالحظة:   .في التفعيمتيف األخرييف كا 
 ال ُينظر إلى الغمط في الترميز أك الكتابة العركضّية. -
 يخسر الدرجة كاممة.بيف كّل منيا كلـ يحّدد ما يقابميا بخّط أك بترؾ فراغ  ،إذا ذكر الطالب التفعيالت -
كذكر اسـ البحر صحيحًا يناؿ  التفعيالت إذا كضع الطالب خطكطًا بيف الكممات كلـ يضع الرمكز كلـ يسِـّ  -

 عالمة التسمية.
             درجات(20)               : ةالموسيقا الداخمي  مصادر  -6

 .ت ..( –س  –ر تكرار الحركؼ ) -
  .ق ( –ؼ  –خ  –ت  –ؾ  -أك األحرؼ اليامسة )س -
 .(أفكاىيا، جسكميا ،غّشى)أك التناغـ بيف حركؼ اليمس كالجير:  -
 .(أفكاىيا ،جسكميا، األلفأك المدكد ) -
 ،درجات(. 5) عميو كلممثاؿدرجات(  5) لممصدر ُيكتفى بمثاؿ كاحد 
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 درجة( 60)               اإلعراب: -ٚ
 .كتيمل تاء التأنيث كُتقبل الفتحة (درجتاف) اىرةالظ الفتحةمى ع (درجات 3)مبني  ،(درجات 5) فعل ماض :سكَنت   -
، ك)ىا(  كُتقبل الفتحة )درجتاف(كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة  درجات( 3)منصكب درجات(  ٘مفعكؿ بو ) جسوميا: -

 (درجتاف( في محّل جرٍّ باإلضافة )درجات 3( مبني عمى السككف )٘ضمير مّتصل )
 .ةالضمّ كيقبل  ،(درجتاف)الظاىرة  ةرفعو الضمّ مة كعال (درجات 3) مرفكع ،درجات( 5) نائب فاعل: زىر   -
سي ة -  ، كيقبل الفتحة.(درجتاف)كعالمة نصبو الفتحة الظاىرة  درجات( 3)منصكبدرجات(  5) صفة أك نعت :َور 
 درجات( 5) ال محّل ليا مف اإلعراب درجات( 5) جكاب شرط غير جاـز (أبصرتَ )جممة  -

 .ة التسميةإال عند صحّ المحّل ة درج ال يناؿ الطالبمالحظة: 
 .درجة الجزء الذي غمط فيو خسرفييا  إذا زاد الطالب زيادة مغمكطاً  -
 .ال يقبل الترميز مف مثل: ـ بو... -
ى الن ضار جسوميا كم يا -ٛ : غش   أك نفسيا .... التوكيد المعنوي 
 درجات(5) كلمضبط الصحيح  درجات( 5)لمتككيد  -
 (ال تجزأ درجات20)                               .ماء .....الّشراُب النعـ  - يبُة الماءُ ال ِنْعـَ  :أسموب المدح -ٜ

 .إ ا وضع ياعاًل يفسد المعنى خمس درجاتيخسر الطالب ، و درجات( 5)كلمفاعل درجات(   5)لمصيغة  -
 درجة( 10)              الفراغ: ملء -ٓٔ

  (درجات 5)جامد ذات اسـ جامد نكعو: (: السقف)
  درجات( 5) الفعكؿ(: النجـو)كزف كممة 

 درجات( 5)إبصار  : مصدره(: أبصر)
 درجات( ٘. )صفة مشّبيةاسـ الفاعل أك ية ب. نكعو: صفة مشبّ )نضير(: اسـ مشتقّ 

 درجات( 20)                           :العم ة الصريية -ٔٔ
  (درجة ٕ)في صيغة منتيى الجمكع )فعائل(  درجة( ٖ) الياء ىمزة لكقكعيا بعد ألف زائدة بدلتأ التكضيح: درجات( 5)إبداؿ: (غرائب) 

 درجة( 50)ثالثًا: القراءة والمطالعة: 
 -أف يشعر الفرد بػ )نحف( بجانب شعوره ب "أنا"، وأف يفيـ أف لو حظًا مف الخير بجانب حظوظ الناس  -2

 البتعاد عف التخزيف وعدـ مراعاة غيرىـ مف المحتاجيفأف تحمل شيئًا مف المتاعب كما يتحمل الناس أو ا
 .االبتعاد عف الجشع مف قبل التجار وزيادة الربح ولو ىمؾ الشعب

 درجات( وتقبل اإلجابة أينما وردت وبالمعنى. 20منيما ) يكتفى باثنيف ولكل                  
 .درجات( ٘مكسكرة قبميا ساكف ) درجات( ٘طة )ة: ىمزة متكسّ غذائيّ  -1

 .درجات( 20) ناتجة: اسـ مفرد مؤنث. 
 درجات( ٘درجات( نبحث في باب الشيف مع مراعاة الكاؼ فالالـ ) ٘مشاكل: شكل: ) -ٖ

 درجات( ٘ؿ مع مراعاة الثاني فالثالث)درجات( باب الحرؼ األكّ  ٘مشكل: )   
 درجات( ٓٔباب الشيف مع مراعاة الكاؼ فالالـ. )   
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 درجة( 260)                                                          :            التعبير اإلجباري  -أرابعًا: 
 .درجات( 20) لخاتمةاك درجات( 20) مةلمقد  ا -ٔ   
 .درجة( 200) :والشواىد الفكر -1   
 .درجة( 25) :خيبة األمل يي تحقيق الحمـ بعالميـ المثالي   -2

   درجات( 20)إف أحسف التكظيف  (ٔٔ)( كُيقبل عاً م ٕٔ+ٔٔأك  ٓٔأك  ٜ) البيت نازؾالشاىد: 
 .درجة( 25) أثر التشاؤـ يي نفس اإلنساف: -1

   .( إف أحسف التوظيف8و أ 7ويقبل )درجات(  20) ... ؿالمقطع األو   4-2إيميا أبك ماضيالشاىد: 
 .درجة( 25) تمجيد الساعيف إلى تحقيق المطامح بشجاعة -3

 (اتدرج 20) ... أبارؾ في الناس أىل الطمكحالشاىد: 
 .درجة( 25)درجات( ولشرحيا  5: لتسمية الفكرة )التفاؤؿ يي الحياة اقتداًء بالطيورالدعوة إلى  -4

 (درجات 5)    ... ( أدركت كنييا٘البيت ) :ك ماضيإيميا أبالشاىد: 
 درجات( 20)    ... كف ىزاراً ( ٕٔ)البيت                          
 لحسف التوظيف    ... ( ال غراباً ٖٔالبيت )                         
     ... ( أبيذا الشاكي كما بؾ داًء كفٙٔالبيت )                         

 درجة( 40)              :األسموب  -ٖ
 درجػػات ويكػػرة  3)فكػػرة  لكػػلّ  (درجػػة 25) لممػػني  العقمػػيّ  ،اّلمفظػػيّ  كاألسػػمكب ،العقمػػيّ  المػػني  بػػيف األسػػمكب عكزّ ُيػػ

 . مف المني  المفظيّ  درجات( 20عمى أال يتجاوز الح ؼ ) (درجة 15) كلممني  المفظيّ  ،درجات( 6توظيف ال
 االنتقػاؿ لطػف – الترتيب براعة ًا:مراعي مقنع، منطقيّ  تسمسل كفق فكره الطالب عرض طريقة: العقمي بالمني  يراد 

 ختاـ المكضكع، االلتزاـ بالفكر المطمكبة في المكضكع. حسف -
  ُكاإلمالئيّ  غكي مّ ال الغمط مف خالياً  اً ر معبّ  اً صحيح اً سميم اً صكغ ةمفكر ل غكيّ المّ  كغالّص : فظيالمّ  باألسمكب رادي 

 .الّترقيـ عالمات كمراعاة عبيركالتّ  صكير،كالتّ  اإلنشاء بجماؿ اً غنيّ  ،كاألسمكبيّ  كالنحكيّ 
 .درجات( 5)يزيد الحسـ عمى  عمى أال(، لغكيّ  -نحكيّ  -إمالئيّ ) :لكل  غمط واحدة يحسـ درجة  -ٗ

  ُبحسـ درجة كاحدة ك في كتابة ىمزة )القطع أك الكصل( الغمطة أك زيادتيا أك د  الطالب عمى إنقاص الش   بُ حاسَ ي 
 لمّرة كاحدة فقط.

 :الفكر -ٗ
 مناقشتيا كحسف الفكرة، تسمية ةدقّ  الدرجة تمؾ في ركيؤثّ  ة،ميّ ك نظرة الفكر درجة تقدير في ينظر. 
 نظرة الفكرتيف درجة إلى كينظر منو، ذلؾ بلقُ  فيمناسب فيشاىدَ  بعدىما ، كذكرمتداخمتيف فكرتيف البالطّ  كرذ إذا 

 .ميةك

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

 ( كلمّرة كاحدة فقط.درجات 8إذا خرج الطالب عف المكضكع يحسـ لو ) 

 الشكاىد الكاردة في السّمـ كاممة، كتصكيرىا كتكزيعيا عمى المصّححيف(.)يقكـ ممّثل الفرع بكتابة  :الشواىد -٘
 :ةكمي   نظرة الشواىد إلى ينظر        

 .الركاية في الغمط كمف اإلمالئيّ  الغمط مف سالمتوك  صاحبو إلى الشاىد نسبة -
   .بالفكرة كربطو تكظيفو حسف -
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 .ىملأُ  رى أخ فكرة عمى أكرده فإذا كاحدة، ةمرّ  الصحيح الشاىد يقبل -
 .(شريطة إتماـ المعنى أك جكدة الصكغ مقطع نثريّ )، أك(أكثر أك كاحد بيت عريّ الشّ ):اىدبالشّ  يقصد -
 في كاحدة كلمرةدرجات( ٘) لو يحسـ مرة مف أكثر الركاية في غمط أك الشاعر اسـ ذكر الطالب أىمل إذا -

 .المكضكع
 .الشاىدالحذؼ درجة   يتجاكز( عمى أالّ درجتافيحسـ عف كّل غمط في الركاية ) -
 ح المكضكع مف نصف الدرجة.مف غير شكاىد مف حفظو، ُيصح   المكضكعإذا كتب الطالب  -

 درجة( 80)     :                                                                        التعبير االختياري  -ب
 الدراسة األدبي ة: -2   
 .درجات( 5) ناسبةم مةمقدّ : أّية مةالمقد   -   
 درجات(. 5) مناسبة خاتمة: أّية الخاتمة -   
 درجات(. 20) مبدأ الشاعر في السعي كراء الرزؽ  :الفكرة العامة -   

 :(درجة 25)  المعاني 
 درجات( 5). الدعكة إلى ترؾ الّمكـ ألثره المؤلـ في النفس كاالكتفاء بالعتاب الرقيق -ٔ
 درجات( 5). مقكد عف السعي خمفيايمنعيا  األرزاؽ مقّدرة ال يجمبيا سعي كال -ٕ
 درجات( 5). السعي حميد ما دامت النفكس مصكنة كليس مف الحكمة بيع النفكس مف أجل تحقيق الرغبات -ٖ
 وظيفة المعاني: 

الرزؽ مقّدر يسعي كراءه ما داـ  الكشف عف فكر الكاتب كفمسفتو كرؤاه الحياتّية فأبرزتو شاعرًا مؤمنًا بأف   - أ
 .يصكف نفسو

براز مكقفو االنفعالّي فبدا متألماً   - ب    .تجمية مشاعر الشاعر كا 
 .درجات( 5بوظيفة واحدة وليا )ي كتفى  

 :درجة( 30) سمات المعاني 
 درجات( 5)يا( )معاني األبيات كمّ ، درجات( 5) فييا غمكضجاءت المعاني كاضحة أك ال الوضوح:   -2
(. ٖ،ٕ(، )ٕ،ٔالبيتيف ) ّيما، كال سدرجات( ٘) بة بعالقة سببّيةفيما بينيا، متعاقالمعاني مترابطة جاءت  الترابط: -1

 درجات( ٘يكتفى بمثاؿ )
عف  رعبّ  ثـّ  ،بالعتاب الرقيق كاالكتفاءبدأىا الشاعر بالدعكة إلى الكْف عف المـك  ،درجات( 5)متسمسمة  :التسمسل  -3

 درجات( 5) .ضع الشركط لمسعي المحمكدكانتيى إلى ك  ،ف عنوقّ القة ليا بالسعي أك التك أف األرزاؽ مقّدرة ال ع
 درجات( 5)يا( )معاني األبيات كمّ  درجات( 5)رة ال جديد فييا أغمبيا مكرّ  االبت اؿ: -4

     (ويق ى ه المنيجي ة التسمسل يييا الطالب يشرح)تقبل أي  طريقة 
و الصكر كاألخيمة: مف خالؿ استعمالمف خالؿ مخاطبة المشاعر أك  بالصدؽ األدبي   سمت المعانياتّ  الصدؽ: -5

 .كائب، النفكس نفائسنالّمكـ عكف ال
  أك ما في معناه(. (الثاني) مف خالؿ مخاطبة عقل القارئ مثاؿ البيت الصدؽ العممي  كلـ يغفل الشاعر( 
 درجات( 5ولمتوضيح )درجات(  5) ولكل  منيا، أينما وردت فى بثالث سماتكتَ مالحظة: ي        
 (درجات 20)                         :               األسموب -

 .فظييراعى في تقدير درجتو المنيجاف العقمي كالم
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 :اإلبداعيالموضوع  -ٕ
 (درجات 5) مناسبة خاتمة(  درجات 5)مناسبة مة مقدّ  -   

 :الفكر -
 درجة( 10)  أىمية العمـ في الحياة  -2
 درجة( 10)     . دكر اإلعالـ كاألسرة في التشجيع -1
 درجة( 10) .  ضركرة اقترانو بالقيـ النبيمة -3

 : (اتدرج20) األسمكب: -
 .فظييراعى في تقدير درجتو المنيجاف العقمي كالم

 
 انتيى السم ـ

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

 توزيع المجاف:
 درجة( ٜٓ) (ٛ -ٔأكاًل:  )جنة األولى: الم  
 درجة( ٓٓٔ) (٘ -ٔثانيًا:  )الثانية:  جنةالم  
 درجة( ٕٓٔ) (ٓٔ – ٙثانيًا:  )الثالثة:  جنةالم  
 درجة( ٓ٘) (ٖ – ٔثالثًا:  ) الرابعة: جنةالم  
 درجة( ٓٙٔ) (رابعًا: التعبير اإلجباري ) الخامسة:  جنةالم  
 درجة( ٓٛ) (االختياري رابعًا: التعبير  )السادسة:  جنةالم  


