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 ة المغة العربي ةسم م تصحيح ماد  
 أربعمئةالدرجة : /  م 8107لعام  نظام قديم  ة األولىالدورة االمتحاني  ( العمميالشيادة الثانوي ة العام ة )الفرع 

 

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

   درجات(  5) أو الرحيؿ أو الموت أو الفناء أو التالشي الغياب أو الزواؿ)األفول(:  معنى -0

  درجات( 5)         أعباء (:عبء) جمع

 حيحة أينما وردت.مالحظة: ت قبل اإلجابة الص                           

      درجات( 5)                                                              :    التي بني عمييا الن ص   مةالفكرة العا -8

 التفاؤؿالدعوة إلى  أو نظرة الشاعر إلى الحياة

 .(أو ما في معنى ذلؾ) أثر التشاـؤ في نفس اإلنساف أو

 درجات( 3)ضعيفة أو مع إطالة يناؿ إذا أورد الطالب الفكرة مالحظة: 

                                درجات( 5)                                                        .      الرابعفكرة البيت :   اإلجابة الصحيحة -3

                                درجات( 5)                                        فقداف الجماؿ مف النفس وعدـ التفاؤؿ بالحياة.      :  السبب -4

 درجات( 5)                                          رؤية القبح.       أو عدـ رؤية الجماؿ أوالتشاـؤ :  النتيجة

 (درجات 5)                                        .      : أّف الحياة عبء ثقيؿيتوّىـ المتشائـ في البيت الثاني -5

 (درجات 5)        : أصبح عبئًا عمى الحياة.أثر ذلؾ في حياتو

    درجات( 01)                                                      :شرح معنى البيت الثالث -6

 ()أو ما في معنى ذلؾ تعيس مف يعتقد أّف الحياة ال تنطوي إال عمى الشقاء والمتاعب

أغفل الطالب معنى أحد ي البيت، فإذا ة المعنى تقتضي اإللمام بشطر  وصح   ،درجات( 01) لشرح البيت

 .(درجتين)عمى أال يتجاوز الحسم  (درجة)غمط إمالئي أو نحوي  ويحسم لكل  صف الدرجة، يحسم ن نشطريال

 بما فييا الشرح التتب عي.الطالب بفكرة البيت  عمى أن يمم   ،ة طريقة في الشرحت قبل أي  مالحظة: 
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 (درجة 81)                    :الموازنة -7
   عّبر عف عدـ البقاء أو الخمودكالىما  أو يتحدث عف الزواؿ أو الفناء اعريف: كال الشّ التشابو    

 درجات( 01مالحظة: يكتفى بوجو واحد مم ا سبق ولو )
 االختالف:

 أبو العتاىية إيميا أبو ماضي
 اإلنساف غير مباؿ بالزواؿ - اإلنساف يخاؼ مف األفوؿ / الزواؿ / الفناء -
 مباالتو بالموتاعتّز بال  - عّد الخوؼ مف الموت داء -
 عف اإلنساف مف خالؿ ذاتوعّبر  - عف اإلنساف بالنجـ عّبر -

 .مف الشاعريف عمى أف يتضّمف وجو االختالؼ جانبًا عند كؿ   .درجات( 01) ولوُيكتفى بوجو اختالؼ واحد  - 
 .ا ورد في الجدوؿ بؿ بمعنى ما وردال يشترط حرفية التعبير ممّ   - 
 ذكر الطالب أكثر مف وجييف متقابميف ُيختار الوجياف الصحيحاف المتقابالف أينما وردا. إذا -
 الشاعر اآلخر لمّرة واحدة فقط. ولـ يورد ما يقابمو عند ،إذا أورد جانبًا صحيحًا لالختالؼدرجات(  5) يناؿ الطالب - 
  درجات( 01)          :األولى في البيت تجم   الذي الشعور العاطفي -8

  

 الشعور
مف أدوات 
 التعبير عنو:

 الصور األلفاظ التراكيب

    درجات( 5)استياء  أواستنكار 
ال يرى في الوجود شيئا 
جمياًل / يقبؿ والذي نفسو 

 درجات( 5بغير جماؿ )
  

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

 درجة( 081): ثانيًا: البنية الفنية وقواعد المغة
 درجات( 01)                 المجال: -1

 .  الخوؼ – رّ م –آفة  –ىـّ  –أشقى  –عبء  :(المعاناة)مجال 
 حيحة منيا أينما وردت ولكل كممة )درجتان(كممات وت ختار الص   بخمسيكتفى 

 درجات( 01)                            األسموب الخبري: -2
   درجات( 5) )ابتدائي( نوعو:        (،    درجات 5)(  ىو عبء عمى الحياة ثقيؿٌ )
 درجات( 5) (ابتدائي) نوعو:        ،درجات( 5)( يظف الحياة عبئًا ثقيالً  مف): أو 
 درجات( 5) (ابتدائي) ،                  نوعو:درجات( 5)( يظف الحياة عبئاً : )أو 
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          (درجة 81)                                                                      (.النجم يخاف)  الصورة: -3
  (درجات 8) .وىو اإلنسافدرجات(  3) محذوؼو بو: المشب         درجات( 5) النجـو: المشب  

 (درجتان) الخوف درجات( 3) وأبقى شيئًا مف لوازمو 
 مالحظة: ينال الطالب درجة أي ة جزئي ة مم ا سبق أينما وردت.

 درجات( 5) :لمصورة الفني ة القيمة
 .التحذير مف التشاؤـت معنى وّضح توضيح المعنى: -
 .. أو مف خالؿ التجسيـ أو التجسيدمف خالؿ تشبيو النجـ بإنساف يخاؼ إثارة الخيال: -
 .االستنكار أو االستياءجّمت مشاعر  :المشاعرتجمية  -

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

 درجات( 01)                :األولمصدر من مصادر الموسيقا الداخمي ة في البيت  -4
  )أّي حرؼ مكّرر مّرتيف عمى األقّؿ( أو: (.....–الفاء  – الراء – الجيـ -الواوؼ: )و تكرار الحر  -
 (.جميؿ -جماؿ : )صيغ اشتقاقية -       

 .الكممات التي تحتوي ىذه الحروؼ أو ( الشيف -الياء  -السيف -الفاء)الحروؼ اليامسة:  استعماؿكرار أو ت -
 ....( -شيئاً  –)نفسو  :التناغـ بيف حروؼ اليمس والجير -
 (.األلؼ - الياءالمدود: )استخداـ  -

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

                      درجة(41)                                                                                         اإلعراب: -5
 .)درجتان(، وي قبل الفتحةوعالمة نصبو الفتحة الظاىرة  )درجتان(منصوب  درجات( 4)مفعوؿ بو : شيئاً  -
 .الضمةوي قبل  ،(درجتان)الظاىرة  رفعو الضمةوعالمة  (درجتان) مرفوع درجات( 4) فعؿ مضارع: يظن   -
 .الضمة)درجتان(، وي قبل  الظاىرةرفعو الضمة وعالمة  )درجتان( مرفوع درجات( 4) فاعؿ: ىم   -
 .وي قبل الكسرة ،(درجتان)وعالمة جره الكسرة الظاىرة  (درجتان)مجرور  درجات( 4): مضاؼ إليو النجم -
مف  ال محؿ ليا (درجات 4) أو صمة الموصوؿ درجات( 8)مف اإلعراب صمة الموصوؿ ال محؿ ليا: )يرى( جممة -

 (.درجات 4) اإلعراب
 .، ويناؿ درجة التسمية أينما وردتإال إذا صّحت التسمية ال يناؿ الطالب درجة المحؿّ  - مالحظة:                        

 مثؿ: ـ بو: مفعوؿ بو. ال ُيقبؿ الرمز في اإلعراب، مف -                               
 درجات( 01)                                     :الخامسالموجود في البيت  المصدر -6
 درجات( 5)محّمو مف اإلعراب )في محؿ رفع خبر(  درجات( 5) .(أف يخاؼ) -    
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 (درجات 01)                                        االسم المعرب في البيت الثالث: -7

 درجات( 5)فضواًل   –مرًا  –العيش  –عالمة إعراب أصمية: أشقى 
 درجات( 5)  مذاتِ لاعالمة إعراب فرعية: 

 درجات( 01)                              :ملء الفراغات -8
 .درجات( 5) صفة مشبية باسـ الفاعؿ نوعو:   مشتؽاسـ : ثقيل 
 .درجات( 5) بالقمبإعالؿ : (خافالعم ة الصرفية في كممة )       

 درجة( 41)                                                                                : والتطبيق ثالثًا: المطالعة
 درجة( 81)                                        :التصرف الذي أباحو محمد الخضري لنفسو -0
 حذؼ األسانيد وما لـ يستحسف ذكره. -
 .وُيقبؿ بالمعنى فّر في ترتيبو وجعمو قسميف األوؿ لمشعر والثاني لممغنيّ غي -
 صّنؼ الشعراء حسب العصور الثالثة. -
 مّيد لذلؾ بمقدمة انتقد فييا أبا الفرج عمى استطراده في التأليؼ. -

 .يقبل الجواب بمعناهو درجات(،  01مم ا سبق أينما وردتا، ولكل  منيما ) بتصرفيني كتفى  مالحظة:
 درجات( 01)                                                                                         اإلمالء: -8

 .ال تجزأ درجة التعميل) (درجات 3) لذا رسمت عمى السطرساكف  سبقت بحرؼ( درجتان) متطرفةىمزة ( قدماء) -
 درجات( 3) مصدر لفعؿ رباعيدرجتان( )ىمزة قطع (: إعادة) كممة فياليمزة  -

 درجات( 01)                                               :المعجم -3
   درجات( 5)( الثاء( ثـ )الداؿ)مع مراعاة تسمسؿ ( الحاءباب )  درجات( 5) حدثجذرىا  :المحدثون
 إذا ذكر الجذر صحيحًا.     درجات( 5)باب الحرؼ األوؿ فالثاني فالثالث  أو              
ف لـ يذكر الطالب الجذر.   درجات( 01)( الثاء( ثـ )الداؿ( مع مراعاة تسمسؿ )الحاءباب ) : أو             وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 درجة( 011): التعبير اإلجباري -أرابعًا:  
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 درجات(. 5درجات( وخاتمة مناسبة ) 5مقد مة مناسبة ) -0
 الفكر: -8
     درجات( 01) .التنديد بسموك الموظف الفاسد -1

 درجات(  01) (5 – 9 – 8 – 7 – 3):  يالفرات الشاىد: 
     (اتدرج 01)  .التعبير عن رفض خداع المستغ مين -2

 درجات( 01)  فقراؤنا قد حطموا حكـ .....: األبيات القرنفميالشاعر 
 المتألقوف ال ... لـ نعد ما يزعموف .....

     (ةدرج 05)  .األخالق سبيل لمخالص من واقع االستغالل -3
 األمـ األخالؽ ما بقيت ...إنما 

 درجة( 31) :األسموب -
  ُدرجة( 81) اّلمفظياألسموب و  درجات( 01) العقمي المنيج بيف األسموب عوزّ ي.  
 االنتقػاؿ لطػؼ – الترتيػب براعػة ًا:مراعيػ مقنػع، منطقػي تسمسؿ وفؽ فكره الطالب عرض طريقة: العقمي بالمنيج يراد 

 االلتزاـ بالفكر المطموبة في الموضوع. -ختاـ الموضوع  حسف -
 واإلمالئػػػيّ  غػػػويمّ ال الغمػػػط مػػػف خاليػػػاً  اً ر معّبػػػ اً صػػػحيح اً سػػػميم اً صػػػوغ ةمفكػػػر ل غػػػويالمّ  وغالّصػػػ: المفظػػػي باألسػػػموب يػػػراد 

(، ولمػػّرة لغػػويّ  -نحػػويّ  -) يحسػػـ درجػػة واحػػدة لكػػّؿ غمػػط: إمالئػػيّ التّػػرقيـ. عالمػػات مراعػػاةمػػع  عبيػػروالتّ  ،واألسػػموبيّ 
 واحدة فقط.

 درجات( 5) عمى أال يتجاوز الحسـ بحسم درجة واحدة و لمر ة واحدة فقطاإلمالئي المكرر  يحاسب الطالب عمى الغمط  
  إذا أغفؿ فكرة مف فكر الموضوع.ثمث درجة المنيجين العقمي والمفظي يخسر الطالب 
 :الفكر  -
 مناقشتيا وحسف الفكرة، تسمية ةدقّ  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 درجات 5إذا خرج الطالب عف الموضوع يحسـ لو ).فقط 

  :الشواىد -
 )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 فإذا واحدة، مرة الصحيح الشاىد يقبؿ -
 ، أو مقطع نثري شريطة إتماـ المعنى أو جودة الصوغ.أكثر أو الواحد البيت عريالشّ  اىدبالشّ  يقصد -
 لو حسـفت مرة مف أكثرمرّة واحدة ال تُحَسـ أي درجة. أّما إذا غمط  تسميتو في غمط أو الشاعر اسـ ذكر الطالب أىمؿ إذا -

 .الموضوع في واحدة لمرة( درجتاف)
 .الشاىد( عمى أال يتجاوز الحذؼ درجة جةدر يحسـ عف كّؿ غمط في الرواية ) -
ح الموضوع مف نصؼ الدرجة. -  إذا كتب الطالب الموضوع مف غير شواىد مف حفظو، ُيصحَّ
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 درجة( 61): التعبير االختياري -ب
 الدراسة األدبية: -1

  درجات( 5) أّية مقدمة مناسبةالمقد مة: 
 درجات( 5)أّية خاتمة مناسبة  الخاتمة:

 (درجات 5)أو ما في معنى ذلؾ  معاناة الشاعر مف السفر وأثر ذلؾ فيوالفكرة العام ة: 
 (ةدرج05): والوظائف المعاني

  .معاناة الشاعر مف األسفار كّرىتو السعي وراء الغنى والمطالب -1
  .زاىد فيوالشاعر مف مقبؿ عمى الثراء إلى  تحّوؿ حاؿ -2
 .اكتفاء الشاعر بالنظر إلى الماؿ نتيجة حرصو عمى نفسو وخوفو عمييا -3

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

 . أبرزتو مضطرباً مترددًا معانياً  المعاني أف تكشؼ عف فكر الشاعر وفمسفتو فقد استطاعت -4
براز شعور الحزف واأللـ والحسرة -5  .والخوؼ استطاعت المعاني تجمية الحالة االنفعالية وا 

 درجات(.  5بثالثة بنود أينما وردت )ولكل بندالسابقة من البنود الخمسة ي كتفى           
 درجة(81)                                                                                    المعاني: سمات

 المعاني مترابطة، متعاقبة بعالقات سببية )األبيات كميا(. الترابط: -
وكرىو لو ثـ جاءت المعاني متعاقبة متسمسمة بتسمسؿ منطقي عندما تحدث عف معاناتو مف السفر  :التسمسل -

ف كاف راغبًا بو ومف ثـ اكتفائو بمراقبتو األرزاؽ  .عف زىده في جمع الماؿ وا 
 .)أي معنى يذكره الطالب صحيح(: المعاني مطروقة ال جديد فييا: االبتذال -
 (.أذاقتني األسفارتميزت بالصدؽ األدبي مف خالؿ استخدامو الصور ) :الصد ق األدبي   -
 .)المعاني كميا(واضحة ال غرابة فييا وال تعقيد جاءت المعاني  :الوضوح -

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

لغوي( عمى  -نحوي -)إمالئي ويحسـ درجة لكّؿ غمطدرجات(  5)واألسموب المفظي  درجات( 5) لممنيج العقمي -
 (.درجتان) أال يتجاوز الحسـ

 األسموب(.درجة مف  درجات 5إذا لـ يكتب الطالب الدراسة عمى شكؿ مقالة )حسـ لو          
 :الموضوع اإلبداعي -2
 (.درجات 5( وخاتمة مناسبة )درجات 5مة مناسبة )مقدّ  -   

 : العرض
 درجة( 81). بالمجتمع مسؤولية المرأة في تنشئة الجيؿ لمنيوض -
    درجة( 81). دور المرأة في ترسيخ القيـ الوطنية -

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

 انتيى السم م
                              ----------------------- 
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 توزيع المجان:
 درجة( 80( )8 -1) أواًل: المجنة األولى: 
 درجة( 50( )4 -1) ثانيًا: المجنة الثانية: 
 درجة( 70( )8 – 5) ثانيًا: المجنة الثالثة: 
 درجة( 40( )3 – 1) ثالثًا:  المجنة الرابعة:

 درجة( 100) رابعًا: التعبير اإلجباري( )الخامسة:  المجنة
 درجة( 60) رابعًا: التعبير االختياري( )المجنة السادسة: 

 


