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 ة المغة العربي ةسم م تصحيح ماد  
 أربعمئةالدرجة : /  م 8108لعام  نظام حديث ة األولىالدورة االمتحاني  ( العمميالشيادة الثانوي ة العام ة )الفرع 

 

 درجة( 81) -أأواًل: 
 درجات( 01)                             :في المقطع األّوؿ مف النّص بدا الشاعر  -0

 .قّرًا بتعّمقو بالمحبوبةد / م  
 درجات( 01)                                      لممقطع الثاني في النّص:ة الفكرة الرئيس -8

 .تصوير المعاناة مف البعد عف المحبوبةج/ 
 درجات( 01)                     في قوؿ الشاعر:)فارقني الرضا( إشارة إلى استقرار: -3

 .األلـ في نفسوأ / 
 درجات( 01)                             فاقد العقؿ: الناس الشاعرفي البيت األّوؿ يرى  -4

 .كثير البكاءب/ 
 درجات( 01)                             أكّد الشاعر في البيت الخامس أّنو كاف: -5

 .يجيؿ تحّوؿ الوصاؿ إلى ذكرياتج / 
 درجات( 01)                     مف خصائص الشعر الوجداني البارزة في النّص: -6

 .تماد عمى التصويرالذاتّية واالعد / 
 درجات( 01)                  مف عوامؿ تجديد الرواية العربّية كما ورد في نّص الدكتور نضاؿ الصالح: -7

 .استثمار وسائؿ االتصاؿ الحديثةج / 
 درجات( 01): خياؿ( وفؽ ورودىا في معجـ يأخذ بأوائؿ الكممات –الجميؿ  –الترتيب الصحيح لمكممات)ماضينا  -8

 .ماضينا –خياؿ  –الجميؿ /  أ
      (درجة41)  -ب
 أمرين:في البيت الثاني أقر  الشاعر  -0

 ـمتيّ  محبّ  أو وصؿ لدرجة كبيرة في حّبو أوأقّر بصدؽ ما قالوه عنو  أونو عاشٌؽ أ أو أّنو محبّ  ؿ:األوّ 
 درجات( 5)                                   .  حّبو لدرجة الجنوف أو قو بالمحبوبةتعمّ  أو ؽ بمحبوبتوشديد التعمّ  أو 

 درجات( 5)        في معناه(. ما بكاء المحّب غير مستغرب )أو  أوالبكاء  :الثاني
 درجات( 01) في البيت الثالث دليالن: -8

              .وذكرى المحبوبة مقيمة في -0
 ومقيـ فيو. مستقرّ  اليوى -2
          قمبو يرفض االبتعاد وفراؽ المحبوبة.   -3

 .ويقبؿ الدليؿ بمفظو مف البيت .درجات( 5) ولكؿ دليؿ ي كتفى بدليميف فقطمالحظة: 
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 (درجة 81)                    :الموازنة -3
كالىما تحّدث عف قسوة  أوكالىما تحّدث عف الزماف )كالىما ذكر الزمف(  أو : كالىما ربط معاناتو بالزمافالتشابو    

ث عف فراؽ كالىما تحدّ  أوث عف وصاؿ المحبوبة كالىما تحدّ  أو يفذكر معاناة المحبّ  أوف )غدره( االزم
 .المحبوبة

 درجات( 5مالحظة: يكتفى بوجو واحد مم ا سبق ولو )
 االختالف:

 ابن زيدون بدر الدين الحامد
 .اإلضحاؾ واإلبكاءبيف  الزماف متقّمب - الزماف نكد -
 .بإضحاؾ الزماف لو تارةً أقّر  - بمنع نيؿ الرغبات أقرّ  -
 الزماف يضحؾ وي بكي - صاؿ وجاؿالزماف  -
  الزماف يتقّمب - ي رغباتوالزماف ال يمبّ  -

 ( درجات، ويشترط إيراد وجَيي اختالف متقابَمين.5لكل  وجو اختالف ) -
 يقبل أي  وجو اختالف بالمعنى وال تشترط الحرفي ة في اإلجابة. -
 ذكر الطالب أكثر من وجيين متقابمين ي ختار الوجيان الصحيحان المتقابالن أينما وردا. إذا -
  :والتعميل ميلال
o ـر وصاؿ المحبوبة بسبب تسمّ أنّ بّيف  :بدر الدين الحامد  د ىذا المعنىوأكّ  ،(  ما في معناهأو)  ط مصائب الزمافو ح 

الجناس  وأية )النكد( الصفة المشبّ  باستعمالو ، أو فاالزم ووى محبوبتوف سبب حرمانو م بّيفبما يدما رفد معناه عن
ىذا الزماف أو ... )حراـ عمينااستعماؿ األسموب الخبري ، أو (جاؿ –الماضي )صاؿ  استعمالو وأ، جاؿ(-)صاؿ

 ) الزماف النكد (. الصور أو حراـ عمينا... أو ىذا الزماف النكد...() الجمؿ االسميةأو النكد...(
o  أو ، وأّكد ىذا المعنى عندما رفده بمعنى آخر )أنسًا بقربيـ(تحّوؿ الزماف مف الّسرور إلى الحزفف بيّ : زيدونابن ،

 عاد(. -الفعؿ الماضي )مازاؿ وأ، )إّف الّزماف ....( الخبر الطمبي وأ، يبكي( –)يضحؾ  الطباؽباستعماؿ 
 ة.ي قبؿ أي تعميؿ أو حكـ مستند إلى األدلّ  -

 يكتفى بوجو واحد من التعميل أو الدليل.

 )درجتان(. تعميل أو الدليلدرجات( ولم3درجات( لممعنى )5لمميل )
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 درجة( 51) -أ: ثانياً 
 درجات( 01)                الحنيف أوويقبؿ الشوؽ  حيرة  –خيبة – أسى – ألـ –حزف  –الشعور: حسرة  -0

 الصور التراكيب األلفاظ أدوات التعبير عنو: الشعور
  –حزن  –حسرة 

 خيبة –أسى  –ألم 
سيصبح ماضينا الجميؿ  خياؿ

ما كنت أدري  -خياالً 
 ماضينا خياؿ

 سيصبح ماضينا خياالً 

سيصبح ماضينا الجميؿ  ماضينا الجميؿ   الشوق أو الحنين
 خياالً 

 درجات(. 5درجات( ولممثال ) 5لألداة )  -
 درجات( 01)                              :في البيت الثاني الموسيقا الداخمّية -8

 .(د  –ي  –ع  –ف  –تكرار الحروؼ )ـ  -
 .س( –ت  –األحرؼ اليامسة )ص  ح  -
 .المتّيـ....( –تكرار الكممات )متّيـ  -
 .( محّب متّيـ – ساؿ المتّيـ –متّيـ  –التناغـ بيف حروؼ اليمس والجير )محّب  -

 درجات(. 5) ولو مثال واحديكتفى ب درجات( و 5لتسمية المصدر ) : مالحظة
 درجات( 01)                       :األسموب الخبري في البيت الثالث -3

 درجات( 5)  فصاالً  ال يودّ /أو / فصااًل  / اليوى مقيـ / أو / قمبي ال يودّ   أواألسموب: ذكراىـ طّي الحشاشة / 
 درجات( 5) النوع: خبر ابتدائيّ 

                                    (: صدقواالماضي )فاد استعماؿ الفعؿ أ -4
 درجات( 01)         د وقوع الفعؿيتأك أوتحقؽ الفعؿ وثبات وقوعو  أوؽ معنى الصدؽ الداللة عمى تحقّ 

 )أو ما في معناه( .ؽ الصدؽ في الحبّ تحقّ  أو اليقيف مف حدوث الصدؽ أومنع الشؾ في القوؿ  أو
 درجة( 001)  -ب  

          (درجة 81)                                                                     )أقام األسى(  الصورة: -1
  (درجات 4). اإلنسافالمشب و بو:                درجات( 4)األسى المشب و: 

 (درجتان))اإلقامة(  يدّؿ عميووأبقى شيئًا    (درجتان)حذؼ المشّبو بو  
 درجات( 4)استعارة مكنّية 

  درجات( 4)ووّضحت معنى استقرار األسى في نفس الشاعرالصورة شرح الوظيفة: )الشرح والتوضيح(: شرحت 
 .في معنى ذلؾما أو مف خالؿ تشبيو الحزف بإنساف يقيـ 

 درجات( 5)           .ة: /يقولوف /الفعؿ المعرب بعالمة إعراب فرعيّ  -8
 درجات( 5)           ./ تذري: /ةأصميّ إعراب الفعؿ المعرب بعالمة 

  درجات( 01)يقولوف( يناؿ  –إذا ذكر الفعؿ عمى الترتيب )تذري  مالحظة:
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  درجة(                     31)    اإلعراب:                                                                                        -3
 .(، وي قبل الفتحةدرجة)وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة  )درجتان(منصوب  درجات( 4): مفعوؿ بو الدموعَ  -
 (.درجات 4) في محّؿ رفع مبتدأ )درجة( مبني (درجتان) منفصؿضمير : أنت -
 .وي قبل الكسرة ،(درجة)وعالمة جره الكسرة الظاىرة  ،(درجتان)مجرور درجات( 4): مضاؼ إليو الحشاشة   -
 درجات(9)أو خبرية في محؿ نصب  درجات( 5) خبر كاف، درجات( 4) نصبفي محؿ (: أدري) جممة -

 ال يناؿ الطالب درجة المحّؿ إال إذا صّحت التسمية، ويناؿ درجة التسمية أينما وردت. - مالحظة:                        

 ي قبؿ الرمز في اإلعراب، مثؿ: ـ بو: مفعوؿ بو. ال -                               
 درجات( 5)           .إعالؿ بالقمبة في كممة )ساَل(: العم ة الصرفي    -4

 درجات( 5)       .يةصفة مشبّ  ويقبؿ  باسـ الفاعؿ ية)الجميؿ( صفة مشبّ  نوع المشتق 
  درجات(  5)              .ثاسـ مفرد مؤنّ ( الحياة) -5

  درجات(  5)                    .لـ تسبؽ بياءفوؽ ثالثة ( )ذكرى
       الصدؽ في الحب أوالمحبوبة  تقدير حبّ  أو تقدير الحبّ حّب المحبوبة، أو أو  الحبّ مف البيت الثاني:  عةالقيـ المتنوّ  -6

 درجات( 01) .ؽ بالمحبوبة التعمّ تقدير  أوالوفاء لممحبوبة  أوتقدير الوفاء  أو 
 ؤ بما سيحدث(الحوار في الرواية:) التنبّ  مف وظائؼ -7

 كـ تظّف  .. فّكر .. تذىب؟  -كـ يدفعوف ىناؾ؟  -أو: وماذا تّظف أنت؟  -وماذا في ليبيا؟ : األمثمة
دفع الحوادث إلى األماـ حيف في فاد أ ، كما(ما يمنعني مف الذىاب أو: )سأكوف بعد أسبوع أو أسبوعيف جندّياً و  وأ
   ـو لممشاركة في الحرب.نجّ  برفقةعنا ذىابو إلى ليبيا قّ و ت

 .ي قبؿ بمفظو أو بمعناهو درجات( 01)ي كتفى بمثاؿ واحد ولو مالحظة: 
 درجات( 01)         لـ ت حسف ترويض القمب وتنظيمو.  أووترويضو وتنظيمو  جّؿ اىتماميا إلى العقؿ صرفتيا ألنّ  -8

 .)وتقبؿ اإلجابة في المعنى( درجات( 01)ي كتفى بمثاؿ واحد ولو                        
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 درجة( 81): التعبير اإلجباري -أ: ثالثاً 
 درجات(. 5درجات( وخاتمة مناسبة ) 5مقد مة مناسبة ) -0
 الفكر: -8

1- )      درجات( 01) .التعبير عن الفرح بجالء المستعمر )المحتل 
 درجات(  01) (  4أو  3( وي قبؿ ) 11 أو 1عمر أبو ريشة األبيات ) الشاىد: 

 أو شفيؽ جبري: حمـ عمى جنبات الشاـ. .... في روابي يا راقداً   أو.... يـو الجالء :       قبؿ بدر الديف الحامدوي  
     (درجة 05)  .عتزاز بتدمير حصون الصياينة في تشريناال -2

    شاىد التوظيؼ: عبد الرحيـ الحصنيّ 
     (اتدرج 01)  المقاومةالتفاؤل بجيل  -3

 :سميماف العيسى
 ما ماتوا...أطفاؿ تشريف  -

 أطفاؿ تشريف يا وعدًا ...  أو   
 درجات( 01) ... صحراء أطفاؿ تشريف ياويقبؿ        

 درجات( 6درجات(، ولشرحيا ) 4لتسمية الفكرة )  -
 درجة( 05) :األسموب -

   (اتدرج 01) اّلمفظيّ األسموب و  درجات( 5) العقميّ  المنيج بيف عوزّ ي.  
   االنتقػاؿ لطػؼ – الترتيػب براعػة ًا:مراعيػ مقنػع، منطقػيّ  تسمسؿ وفؽ فكره الطالب عرض طريقة: العقميّ  بالمنيج رادي 

 االلتزاـ بالفكر المطموبة في الموضوع. -ختاـ الموضوع  حسف -
 واإلمالئػػػيّ  غػػػويّ مّ ال الغمػػػط مػػػف خاليػػػاً  اً ر معّبػػػ اً صػػػحيح اً سػػػميم اً صػػػوغ ةمفكػػػر ل غػػػويّ المّ  وغالّصػػػ: المفظػػػيّ  باألسػػػموب رادي ػػػ 

 (، ولمّرة واحدة فقط.لغويّ  -نحويّ  -) يحسـ درجة واحدة لكّؿ غمط: إمالئيّ .واألسموبيّ 
   درجات( 5) عمى أال يتجاوز الحسـ بحسم درجة واحدة و لمر ة واحدة فقطر اإلمالئي المكرّ  حاسب الطالب عمى الغمطي  
  إذا أغفؿ فكرة مف فكر الموضوع. والمفظي   درجة المنيجين العقمي  ثمث يخسر الطالب 

 :الفكر  -
   مناقشتيا وحسف الفكرة، تسمية ةدقّ  الدرجة تمؾ في رويؤثّ  ة،ميّ ك نظرة الفكر درجة تقدير إلى نظري. 
 ّكمية نظرة الفكرتيف درجة إلى وينظر منو، ذلؾ بؿق   مناسباف شاىداف بعدىما متداخمتيف فكرتيف البالطّ  ذكر إذا. 

 ( فقط.درجات 4إذا ذكر الطالب الفكرة مف غير شرح يناؿ ) 

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

  :الشواىد -
 )يقوـ ممّثؿ الفرع بكتابة الشواىد الواردة في السّمـ كاممة، وتصويرىا وتوزيعيا عمى المصّححيف(.
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 :ةكمي   نظرة الشواىد إلى نظري          
 .الرواية في الغمط ومف اإلمالئيّ  الغمط مف سالمتوو  صاحبو إلى الشاىد نسبة -
   .بالفكرة وربطو توظيفو حسف -
 .أىمؿ أخرى فكرة عمى أورده فإذا واحدة، ةمرّ  الصحيح الشاىد يقبؿ -
 شريطة إتماـ المعنى أو جودة الصوغ. ، أو مقطع نثريّ أكثر أو الواحد البيت عريالشّ  اىدبالشّ  يقصد -
 لو حسـفت مرة مف أكثرمرّة واحدة ال ت حَسـ أي درجة. أّما إذا غمط  تسميتو في غمط أو الشاعر اسـ ذكر الطالب أىمؿ إذا -

 .الموضوع في واحدة ةلمرّ ( درجتاف)
 .الشاىد( عمى أال يتجاوز الحذؼ درجة جةدر حسـ عف كّؿ غمط في الرواية )ي   -
ح الموضوع مف نصؼ الدرجة. إذا -  كتب الطالب الموضوع مف غير شواىد مف حفظو، ي صحَّ
نقمو عف درجات( إذا لـ ينقمو  أو أخطأ في  5)كتابة شاىد التوظيؼ، ويخسر ال يناؿ الطالب أّية درجة عمى  -

 (.درجات 5كّؿ غمط درجة عمى أال يتجاوز الحذؼ )
 درجة( 41): التعبير االختياري -ب

 ل:األو   الموضوع -0
  درجات( 5) مة مناسبةمقدّ المقد مة: 
 درجات( 5)خاتمة مناسبة  الخاتمة:
 (درجات 01) ة الشابكةأىميّ الفكرة: 
 (درجات 01) الضوابط الواجب مراعاتيا عند استعماؿ ىذه الوسيمة الفكرة: 

 درجات( 01األسموب: )
( عمى لغويّ  -نحويّ  -ويحسـ درجة لكّؿ غمط )إمالئيّ درجات(  5) واألسموب المفظيّ  درجات( 5) لممنيج العقميّ  -

 .ندرجتي أال يتجاوز الحسـ

 الموضوع الثاني: -8
  درجات( 5) مة مناسبةمقدّ المقد مة: 
 درجات( 5)خاتمة مناسبة  الخاتمة:
 (درجات 01)دور المرأة في بناء األسرة بناًء سميمًا الفكرة: 
 (درجات 01) ورقّيوآثار ىذا الدور في نيوض المجتمع الفكرة: 

( عمى لغويّ  -نحويّ  -ويحسـ درجة لكّؿ غمط )إمالئيّ درجات(  5) واألسموب المفظيّ  درجات( 5) لممنيج العقميّ  -
 .درجتين أال يتجاوز الحسـ

 انتيى السم م
                              ----------------------- 
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 توزيع المجان:
 درجة( 081( )أ+ بالمجنة األولى: ) أواًل: 

 درجة( 71( )من ب (0أ+ السؤال )المجنة الثانية: ) ثانيًا: 
 درجة( 91) منو( (8 إلى السؤال )ب ( 8السؤال )من المجنة الثالثة: ) ثانيًا: 
 درجة( 81( )بداعي أ المستوى اإلالمجنة الرابعة: ) ثالثًا: 

 درجة( 41( )االختياريالمجنة الخامسة: ) رابعًا: التعبير 
 


