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  )درجة ١٠١(               :اللجنة األولى :                                          الّنصوص والّتطبيق  - أ

  )درجة ٦٠(                                                                     .                  شرحال - ١
لسالمة األسلوب، وال ُتعطى درجة ) درجات ١٠(لصّحة المعنى و )درجات ١٠(، )درجة ٢٠(لكّل بيت      

  :بالمعاني اآلتيةالمعنى، على أن ُيلّم الطالب في شرحه  األسلوب إال عند صّحة
  .كما ُيرسم لهايمشي الزمان باألوقات السعيدة واألمنيات المتفرقة : الثالثالبيت 
  .دانًا وجماعات كما يدعو الموسم الوافدينويسير بها وح: الرابعالبيت 
  .والمطر يكسو الرياض أزهارًا متفتحة المعة باسمة: الخامسالبيت 

  .نصف الدرجة يصّحح الشرح منإذا أورد الطالب نصف المعنى  -
  .إذا أورد الطالب معاني األبيات صحيحة دون فصل بين بيت وآخر ينال الدرجة -
  .ُيحاسب الطالب على الغلط اإلمالئي أو اللغوي أو النحوي بدرجة واحدة لكّل غلط -

 )درجة ٢٠(                                                                              :معنى المفردتين - ٢
   )درجات ١٠(. النوم: الكرى -       )درجات ١٠(. انهمر: نزل أو: سقط أو: أو هطل: همى

 )درجات ١٠(                        .بالخير: أو يدعو بالسقيا :الدعاء - ٣
 )درجات ١٠(                     :سبيال الوصال في البيت الثاني - ٤

 )درجات ٥. (قاستراق النظر كالسار  –          ) درجات ٥(لم الح -  
  )اتدرج١٠(          .الفرح: التفاؤل، أو: وُيقبل، اإلعجاب: البارز في البيت الخامسالشعور العاطفي  -٥

  
  )درجة ٠٩(              :اللجنة الثانية                                                              

   )اتدرج١٠(                    :يستخراج اسم معرب، وآخر مبنا - ٦
 )درجات ٥( :مّما سبق، وله يكتفى بواحد .الخطو  –المنى – أشتات -الدهر   :االسم المعرب -
  )درجات ٥) (ما( :المبنياالسم  -    
 )درجات ١٠(                         .كلَّها     :التوكيد - ٧
 ) درجات ٤٠(                                                     :                              اإلعراب - ٨
  ِوُيقبل الكسرة )درجات ٥( .الظاهرة مجرور وعالمة جره الكسرة )درجات ٥(مضاف إليه : الوصل. 
  ُالضمة وُيقبل )درجات ٥( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة )درجات ٥( فاعل :الموسم. 
 وُيقبل الفتحة )درجات ٥( مبني على الفتحة الظاهرة )درجات ٥( ماضفعل : جلَّل. 
   درجات ٥( صلة الموصول )درجات ٥( ال محل لها من اإلعراب:  )يرسم(جملة(.  

  .)درجات ١٠( .صلة الموصول ال محل لها من اإلعراب : أو               
 ).ال ينال الّطالب درجة المحّل إال إذا صّحت الّتسمية( -
 .زيادة مغلوطًا فيها خسر درجة الجزء الذي وقع الغلط فيهإذا زاد الّطالب  -
 .ويخسر الّطالب درجة إعراب المفردة كاملة ).إليه.م:مضاف إليه: (ال ُيقبل الّرمز في اإلعراب، من مثل -
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 )درجات١٠(              ).خلسة(تعليل كتابة التاء على صورتها في كلمة  - ٩
  .ألنها مفردة مؤنثة -    

  ) درجة٢٠(            :لكعب بين زهير) العفو المأمول(ن قصيدة م بيتينكتابة  -١٠
  .)درجات ١٠(لكتابة كلِّ بيت  -
  .لكّل غلط في الرواية على أّال يتجاوز الحسم درجة البيت) درجتان (ُيحسم  -
  ولمرة واحدة فقط في األبيات إلهمال الشّدة أو زيادتها وللخطأ في كتابــة الهمزة)  درجتان (ُيحسم  -

  ) .قطع  - وصل  -متطّرفة  –توّسطة م( 
إذا كتب الطالب شطرين من بيتين مختلفين ُصحِّح الشطر األّول من نصف الدرجة، أو إذا كتب الطالب الشطر -

  .الثاني دون الشطر األّول ُصحِّح من نصف الدرجة أيضاً 
  .ُيصوَّر النص من الكتاب المدرسي في مراكز التصحيح وُيوزَّع على اللجان  -
  

 )درجة ٤٠(          :اللجنة الثالثة                                                          :القراءة ب ـ
   )درجة٢٠(            : ستعملالمالقاعدتان الذهبيتان اللتان يتعين على  -١
 )درجات ١٠( .عدم إعطاء كلمة السر مهما كان السبب -
    )درجات ١٠( .في الفيروسات أو مضادّ  استخدام مدقق -
  )درجات١٠(                       :الضبط بالشكل -٢

    )إذا ضبطها الطالب بتنوين النصب يخسر الدرجة(  )درجات ٥( :مناطقَ  -     ) درجات ٥( العالمِ  -
  ) درجات١٠(                   :الكشف في المعجم -٣

  )درجات ٥) (الراء(ثم ) الياء(تسلسل ) السين(باب       . )درجات ٥( ) سير(مادة       
  . أو باب الحرف األول مع مراعاة الثاني فالثالث -أو باب السين مع مراعاة الثاني فالثالث     

باب السين مع مراعاة ترتيب الياء ثم الراء، دون ذكر  :إذا كتب )درجات ١٠( ينال الطالب الدرجة كاملة -
  .الجذر

  

  )درجة  ١٦٠(               :اللجنة الرابعة                                               :التعبير -ج
 عض اآلالت التي تتعلمون بهابب بثظاهرة الع:  (الموضوع األول(  
  :العناصر

 )درجات ١٥(                                    .                                   مقدمة مناسبةـ  ١ 
  : ـ العرض ويتناول ٢
  )درجة ٣٠(         .                                            اهرة العبث ببعض اآلالتوصف ظ  آـ
  )درجة ٣٠(                   .ة الحفاظ على اآلالتأهميّ . ب
  )درجة ٣٠(                                     .               منها استفادة األجيال القادمة .ج
  )درجات ١٥(                                                   .               ـ خاتمة مناسبة ٣
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   )درجة ٤٠(                                                                            .األسلوب - ٤
 عناصر التقرير:  الموضوع الثاني.  

       )      درجة ٢٠(             .فةالجهة المكلّ  - الهدف : وتتضمن:  المقّدمة ـ  ١
  :ـ العرض ٢
)              درجة ٣٠(                   .واقع اإلنتاج شرح  -  
)              درجة ٢٥(                    .لتحسين العمل -: لـ  اقتراح الحلول المناسبة -  

)              درجة ٢٥(                   .لزيادة واقع اإلنتاج -                              
  )درجات ١٠(                        .تاريخ تحرير التقرير -
              )درجات١٠(                           .التوقيعاالسم و  -
   )درجة ٤٠(                                                          .األسلوب. ٤

  :مالحظات عاّمة
 ). درجة ٢٠( ، واألسلوب اّللفظي)درجة ٢٠(توّزع درجة األسلوب بين المنهج العقلي  -
 :اعياً طريقة عرض الطالب فكره وفق تسلسل منطقي مقنع، مر : يراد بالمنهج العقلي -

  .حسن ختام الموضوع -لطف االنتقال  –براعة الترتيب 
الّصوغ الّلغوي للفكرة صوغًا سليمًا صحيحًا معّبرًا خاليًا من الغلط الّلغوي واإلمالئّي : يراد باألسلوب اللفظي -

 .عالمات الّترقيم مراعياً واألسلوبّي، 
  .ـ ُيراعى في الموضوع األّول غنى الفكر وسالمة األسلوب    
  .ـ ُيراعى في الموضوع الثاني شروط كتابة التقرير بحيث يناقش الفكرة المطلوبة    

  
========================  

  انتهى الّسلَّم         
  

  : توزيع الّلجان           
   ) ١٠( ٥س )١٠( ٤س )١٠( ٣س) ٢٠( ٢س   )٦٠( ١س :األسئلة               ١س: الّلجنة األولى

  ) ٢٠( ١٠س )١٠(٩س) ٤٠( ٨س) ١٠( ٧س) ١٠( ٦س: األسئلة               ٢س: انيةالّلجنة الثّ 
   ) ١٠( ٣س) ١٠( ٢س) ٢٠( ١س: القراءة: األسئلة               ٣س: الّلجنة الثّالثة
     الّتعبير:   األسئلة              ٤س: الّلجنة الّرابعة

  

 درجة ١١٠

 درجة ٩٠

 درجات ٤٠

 درجة ١٦٠


