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سّلم تصحیح مادة اللغة العربّیة
م٢٠١٤لعام العاّمة (الفرع األدبي) والثانوّیة الشرعّیة الشهادة الثانوّیة

الدرجة : ستمئة
درجة)٩٠(المهارات اللغوّیة والبنیة الفكرّیة والعاطفة:أوًال:

درجات)١٠()داء(وجمعالشاكي)(معنى- ١
درجات)٥()المتبّرم،متشائمال(ویقبل فالمتأفّ –رأو المتضجّ ْر جِ الضَ -، المتذّمرالمتوّجع –م لّ الشاكي: المتأ- 

)وینال الدرجة.،أورد الطالب أّیًا من هذه الكلمات بصورة تركیب یقبل منهاإذ(
درجات)٥(جمع داء: أدواء- 

درجات)٥(:الفكرة العاّمة- ٢
الحیاةالدعوة إلى التمّتع ب- الدعوة إلى اإلقبال على الحیاة -الدعوة إلى التفاؤل-الدعوة إلى التفاؤل والعطاء- 
التفاؤل موقف الشاعر من - التفاؤل مبدأ الشاعر في الحیاة- الدعوة إلى نبذ التشاؤم - الدعوة إلى حّب الحیاة - 

(یقبل أي خیار مّما سبق).الحیاة.
درجات)٥(:    منهانسبة الفكرة إلى البیت الذي یتضّ - ٣

لالبیت األوّ 
وال تعطى درجة األسلوب ،ونصفها اآلخر لسالمة األسلوب،نصفها لصحة المعنىدرجة)٢٠(لشرح البیت :الشرح- ٤

على أن یلّم الطالب في شرحه بالفكرة اآلتیة:،ة المعنىإال عند صحّ 
".ظروفقسوة المنرغمب الخیر على الترقّ إلىالدعوة "

)درجة٢٠(.     المظهران المتناقضان- ٥
.ویقبل معجب به،م منهأو التعلّ ،بهلأو التمثّ ،قتداء به: یدعو لالالموقفغدیر رقراق یسقي الحقولالبیت الثالث: 

أو یدعو ،أو رفض،أو استهجان،استنكارالموقف:).على الجمیعویلقي السدول(.المدجى یكره العو ع:البیت الراب
إلى عدم االقتداء به.

.)درجات٥(موقف ، لكلّ )درجات٥(ح مظهر موضّ لكلّ مالحظة: 
درجة)٢٠(الموازنة:                                                 - ٦

.یستنكر الشكوى-اعر في كال البیتین:الشّ التشابه:
أو ما في معناه.یستنكر التشاؤم-
. یدعو إلى التفاؤل-
.أو یتحّدث إلیهالشاكيیخاطب -

درجات).١٠(ه واحد للتشابه، ولهُیكتفى بوجمالحظة: 
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االختالف:
البیت الخارجيبیت النّص 

.الشاكي یّدعي العدم-لیس مریضاً الشاعر یرى الشاكي -
یؤكد ملكیته األرض والسماء واألنجم.-جمیالً إلى رؤیة الوجودالشاكي یدعوالشاعر -
.أشار إلى التفاؤل-.یصّرح بالدعوة للتفاؤلالشاعر -
مبعث أو (منبع) التفاؤل من مظاهر الطبیعة-أو من الداخلع) التفاؤل من داخل النفسمبعث أو (منب-
یكتفى بمخاطبته دون تقدیم النصیحة له.-یخاطب الشاكي ویقّدم له النصیحة.-

.یقبل وجه االختالف أینما ورد، )درجات٥(ولكل جانب منه،)درجات١٠(وله ُیكتفى بوجه اختالف واحد مالحظة: 
)درجات١٠(:   ر العاطفيالشعو - ٧

مثال : األلفاظ، ي السهوال)یمطرًا یح–. مثال (توّقع مطرًا التركیباألداة: ویقبل: اإلعجاب، . أو األملالتفاؤل
أو سقوط المطر )ب الخیر(ترقّ ، مثال المعاني مع الشعورتوافق. (مطرًا یحیي السهوال)، الصورة)يی، یح(مطراً 
.یوحي بالتفاؤلد السماء بالغیومبعد تلبّ 

)درجتان(للمثالو ) درجات٣(لألداةو) درجات٥(للشعورمالحظة: 
درجة)٢٢٠(ثانیًا: البنیة الفنیة وقواعد اللغة: 

درجة)٢٠(ابتدائي.عه:نو یسیرأویسیر في األرضاألسلوب الخبري: - ١
ابتدائي.نوعه:یسقيأویسقي الحقولأو:

األسلوب اإلنشائي:
كن غدیرًا:       نوعه: طلبي.             ویقبل صیغة األمر.

د صحیحًا.ینال درجة النوع إال إذا كان المثال المحدّ ، والللنوع)درجات٥(ولالستخراج)درجات٥(مالحظة: 
درجات)١٠(:        في النصالمجال - ٢

الكلمات التي تنتمي إلى هذا المجال في النص:مجال الطبیعة:
دجى).–الحقول –األرض –الغدیر –هول السّ –مطر –ماء (السّ 

.)درجتان(كلمةولكلّ ،ىالخمس األولح الكلماتتصحّ مالحظة: 
درجات)٣٠(الصورة:- ٣

.درجات)٥(: المشّبه بهحذف –)درجات٥(:جى بإنسانه الدّ شبّ –
درجات).٥(شیئًا من لوازمه (الكره). وأبقى

.درجات)٥(. ةفاالستعارة مكنیّ 
.درجات)٥(. ةفاالستعارة مكنیّ .درجات)٥(: المشّبه بهحذف - )درجات١٠جى بإنسان یكره (ه الدّ شبّ )أو(
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: للصورةالفنّیةالقیمة
ر منه.حت الصورة رفض الشاعر الكره والتنفیوضّ توضیح المعنى:-
خالل تشبیهه الدجى بإنسان یكره أو تشخیص الدجى.منإثارة الخیال:-
الصورة مشاعر االستنكار والكره.وّضحت: تجلیة شعور الشاعر وٕاثارة شعور المتلقي-

درجات).٥(ولتوضیحها درجات) ٥(یكتفى بقیمة واحدة ولهامالحظة: 
درجة)٣٠(:   وتسمیة البحرالتقطیع العروضي- ٤

وجدت في الـ         أرض ظّالً وٕاذا ما
.الخفیف:البحر.٥/٥//٥/٥//٥//٥/٥///

فاعالتنن     متفعلفعالتن      
.ال ینال الطالب درجة التسمیة إّال إذا صّحت تفعیلتان، و درجات)٦(ولتسمیة البحردرجات)٨(تفعیلة لكلّ مالحظة: 

درجات)١٠(الموسیقا الداخلیة:مصادر -٥
تكرار الكلمة.- 
.م)(السین، الهاء، الواو، الراء، الالتكرار الحروف أو - 
.ین أو الهاء: السّ أو تكرار الحروف الهامسة- 
یحیي).–هول السّ –ماء (السّ :المدود- 
ماء).السّ –هول السّ –ت (اكفهرّ :والجهرالهمسالتناغم بین حروف - 

وتقبل اإلجابة الصحیحة أینما وردت.درجات)، ٥(وللمثالدرجات) ٥(للمصدرمالحظة:
درجة)٦٠(اإلعراب:-٦

درجات).٥(مبني على السكوندرجات)٥(فعل ماض َت: وجدْ -
، ویقبل فاعل.درجات)٥(فاعل في محل رفع درجات)٥(صل والتاء: ضمیر متّ 

درجات).٥(محّلها النصبدرجات)٥((یسیر): نعت أو صفة 
درجات).١٠(. نعتأو أو في محل نصب صفة

.ویقبل الفتحة،درجات)٥(مة نصبه الفتحة الظاهرة منصوب وعالدرجات) ٥(العوالَم: مفعول به-
.ة، ویقبل الضمّ درجات)٥(ة الظاهرةوعالمة رفعه الضمّ مرفوع درجات)٥(داٌء: مبتدأ -
.درجات)٥(ةمجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلّ درجات)٥(تَر: فعل مضارع -
.ة التسمیةإال عند صحّ درجة المحلّ ینال الطالبال-
.درجة الجزء الذي غلط فیهخسرفیها إذا زاد الطالب زیادة مغلوطاً - 
.في اإلعراب من مثل: مفعول به: م بهال یقبل الرمز- 

درجات)٠٢(:التوكید- ٧
درجات)١٠(.ألفاظ التوكید المعنويأو أي لفظ منكّلها یسقي الحقوَل التوكید المعنوي:- 
درجات)١٠(قي الحقوَل الحقوَل.                                    یسالتوكید اللفظي: - 

.الصحیحللضبط درجات) ٥(وللتوكید، درجات) ٥مالحظة: (
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درجات)١٠(الكلمة التي عالمة إعرابها:- ٨
درجات)٥(جانبیه.            فرعیة:- 
درجات)٥(.     أو یسقي أو الحقولَ غدیرًا أو یسیُر أو األرِض أو رقراقاً أصلیة:- 

درجة)٢٠(الفراغ:ملء- ٩
درجات)٥(مصدره اكفهرار.فعل اكفهّر: درجات)٥(.هةویقبل صفة مشبّ هة باسم الفاعلل: صفة مشبّ جمی

عند الغلط في الضبط أو عدم الضبط(درجتین)ویخسر الطالب درجات) ٥(ُكن: ُفلْ 
.درجات)٥(الشاكي: اسم فاعل

درجات)١٠(:العّلة الصرفیة- ١٠
درجات)٥(، ویقبل ُأبدلت الواو همزة )درجات٥(بدلت الواو همزة لتطرفها بعد ألف زائدة. أُ ،درجات)٥(سماء: إبدال 

.درجات)٥(لتطرفها بعد ألف زائدة
درجة)٥٠(ثالثًا: القراءة والمطالعة: 

درجة)٢٠(الموازنة بین الطرق:- ١
درجات)٥(.الطرق في كوكب الزهرة مستقیمة- 
درجات)٥(عرف طولها من عرضها.ال یُ أوساحة عظیمة في م- 
درجات)٥(.عثر فیها لضیقهایُ أوطة الطرق في األرض: القدیمة مبلّ - 

درجات)٥(لناس. یثور غبارها على اأوطة غیر مبلّ الحدیثة عریضة ال
درجة)٢٠(:اإلمالء-٢

درجات)٥(قبلها ألف ساكنة. مفتوحةدرجات)٥(هواَءها: همزة متوسطة. 
درجات)٥(. ثةثة أو مفردة مؤنّ أو صفة مفردة مؤنّ ثمفرد مؤنّ اسم تاء قة: التاء مربوطة ألنها ضیّ 

درجات)٥(. أو تاء الرفع المتحّركةكةأو التاء المتحرّ كة: التاء مبسوطة ألنها تاء الفاعل المتحرّ أنشْأت

درجات)١٠(المعجم:-٣
درجات)٥(نشقه: نشق. تست

درجات)٥(.فالقافالشینمع مراعاة ترتیب)النونباب (
. ، دون ذكر الجذر(ش) ثم (ق)ترتیبمع مراعاة(ن)أو باب 

أو باب الحرف األول مع مراعاة ترتیب الثاني الثالث)شق (باب النون مع مراعاة الثاني فإذا كتب نمالحظة: 
.ینال الدرجة كاملةً فالثالث
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درجة)١٦٠(:التعبیر اإلجباري- أرابعًا: 
.درجات)١٠(ةللخاتمودرجات)١٠(للمقدمة-١
العرض.-٢

درجة)١٥(انتشار الفساد في دوائر الدولة.                                                                 -أ
درجات)١٠(.          (تمشي المصالح)البیت الثاني-راتي فالشاهد: ال

أحسن التوظیف.إذا) ٩أو ٨أو ٧أو ٦أو ٥أو ٤أو ٣ویقبل (
درجة)١٥(المعاناة من الخرافات واألوهام.                                                            -ب

درجات)١٠(.   (وساوس)أو الثامنرؤوس) بّ (رُ البیت السابع –الشاهد: الجواهري 
.)في عقول األبناء(إذا ذكر دور األمهات في زرع الخرافات والوساوسالتوظیفذا أحسن الطالب إالتاسع البیت ویقبل 

)درجة١٥(ف:           اب في مواجهة التخلّ ضعف الشب- ج
درجات)١٠(ونحن اّدخرنا) ١١أو ()٦) أو (٥) أو (٤+ ٣(:البیت–الشاهد: الجواهري 

استنهضت منه الرزایا عزائمًا...فما :أو
.              التوظیفإذا أحسن الطالب أو الرابعالبیت الثالثوُیقبل: 

درجة)٢٠(سیطرة العادات البالیة على أبناء المجتمع.           - د
درجات)٥(.          )أحسن توظیفهإذا(. قبضة التقالیدأنا في .....الشاهد: الفاخوري

:الفكر- ٣
مناقشتهاوحسنالفكرة،تسمیةةدقّ جةالدر تلكفيرویؤثّ ّكلیة،نظرةةالفكر درجةتقدیرإلىینظر.
الفكــــــرتیندرجـــــةإلـــــىوینظــــــرمنـــــه،ذلـــــكبـــــلقُ مناســــــبانشـــــاهدانبعـــــدهمامتــــــداخلتینفكـــــرتینالـــــبالطّ ذكـــــرإذا

.ّكلیةنظرة
فقطدرجات٥ینال (إذا ذكر الطالب الفكرة من غیر شرح (.
) ولمّرة واحدة فقط.درجات٥إذا خرج الطالب عن الموضوع یحسم له (
 األدب االجتماعي.وحدةُیعّد خروجًا ُكل ما یورده الطالب من خارج
 األدب االجتماعي ولم یرد في السّلم.وحدةُیعد إغناًء كل ما یورده الطالب من
:یصّحح الموضوع من نصف الدرجة إذا

كتب الطالب الموضوع من غیر شواهد.-
خارج األدب االجتماعي).إلى الموضوع بصلة (منكانت الشواهد جمیعها ال تمتّ -
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درجة)٤٠(:األسلوب-٤
ــــــ واألســــــلوب)درجــــــة٢٠(للمــــــنهج العقلــــــيمناصــــــفة،اّللفظــــــيواألســــــلوبالعقلــــــي،المــــــنهجبــــــیناألســــــلوبعوزّ ُی

. درجة)٢٠(اللفظي
لطف–الترتیببراعةًا:راعیممقنع،منطقيتسلسلوفقفكرهالطالبعرضطریقة: العقليبالمنهجیراد

ختام الموضوع، االلتزام بالفكر المطلوبة في الموضوع.حسن- االنتقال
واإلمالئيّ غويلّ الالغلطمنخالیاً اً ر معبّ اً صحیحاً سلیماً صوغةلفكر لغوياللّ وغالصّ : اللفظيباألسلوبیراد

:لكّل غلطواحدةیحسم درجة(الّترقیم.عالماتمراعاةو ،عبیروالتّ صویروالتّ اإلنشاءبجمالاً غنیّ ،واألسلوبيّ 
.فقطمّرة واحدةول)، لغوي- نحوي- إمالئي(

(یقوم ممّثل الفرع بكتابة الشواهد الواردة في السّلم كاملة، وتصویرها وتوزیعها على المصّححین).:الشواهد-٥
:ویراعى في تصحیحهاةكلیّ نظرةالشواهدإلىینظر

.الروایةفيالغلطومن،اإلمالئيالغلطمنسالمتهو أصاحبهإلىالشاهدنسبةـ 
.بالفكرةوربطهتوظیفهحسنـ 
.أهملأخرىفكرةعلىأوردهفإذا،فقطواحدةمرةالصحیحالشاهدیقبلـ 
(یحسم عن كّل غلط في لموضوعافيواحدةولمرة)درجات٥(لهیحسمالشاعراسمذكرالطالبأهملإذاـ 

درجة البیت.الحسمعلى أال یتجاوز (درجتان)الروایة 
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درجة)٨٠(:التعبیر االختیاري- ب
الموضوع األول: ابن الرومي.- ١
درجات)٥((ال ُیشترط فیها ذكر حیاة الشاعر)مناسبةمةمقدّ : أّیة المقدمة- 
درجات)٥(مناسبةخاتمةة : أیّ الخاتمة- 
درجات)١٠(الفكرة العامة. - 

ر الشاعر على فقد ابنه.فقدان الشاعر ابنه أو تأثّ 
الفكر الفرعیة:-

درجات)٥(الشاعر األوسط.بنَ ااختیار الموت البیت األول:
درجات)٥(لفقده ابنه. ةزهده في الحیاأو لسرورَ افقدان الشاعر البیت الثاني:
درجات)٥(الكبیر.                            على حزنه شاعرَ الناس اللوم البیت الثالث:

درجة)٣٠(سمات المعاني:-
قبل منه شرح العالقة من دون الثالث ویُ وأالثاني وأالعالقة بینها سببیة في البیت األول مترابطة ومتسلسلة أو- ١

ذكر أرقام األبیات.
األبیات كلها..المعاني مطروقة أو مكررة أو ال جدید فیهامبتذلة أو- ٢
الصور. األبیات كلها.الصدق األدبي ألنه خاطب المشاعر أو استخدم صادقة أو- ٣
ال غموض فیها أو ال تعقید أو ال لبس. األبیات كلها.واضحة أو- ٤

درجات).٥(وللشاهددرجات) ٥(ولكّل منهامالحظة: یكتفى بثالث سمات، 
ح السمات الثالث األولى تصحِّ

)ةدرج٥١(ألسلوب:                     ا-
لغوي) على أال - نحوي-(إمالئي:ویحسم درجة لكّل غلط) درجات٨(األسلوب اللفظيو )درجات٧(للمنهج العقلي
.)درجات٥(یتجاوز الحسم

.من األسلوب)درجات٥(حسم له إذا لم یكتب الطالب الدراسة على شكل مقالة-
اإلساءة إلى البیئة.الموضوع الثاني:-٢

).درجات٥)     خاتمة (درجات٥مقدمة (- 
العرض.- 
درجة)١٥(مخاطر الممارسات التي تؤدي إلى تلوث البیئة                                        - 
درجة)١٥(دور الفرد في الحفاظ على البیئة سلیمة.                                              - 
درجة)١٥(اظ على بیئة سلیمة.                                        دور المجتمع في الحف- 
:) ویحسم درجة لكّل غلطدرجات١٥( واألسلوب اللفظي) درجات١٠(للمنهج العقلي.درجة)٢٥(األسلوب:- 

)درجات٥لغوي) على أال یتجاوز الحسم (-نحوي- (إمالئي
انتهى السّلم
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توزیع اللجان:
درجة)٩٠()٧- ١(أوًال:ولى: اللجنة األ 

درجة)١٠٠()٥- ١(ثانیًا:اللجنة الثانیة: 
درجة)١٢٠()١٠–٦(ثانیًا:اللجنة الثالثة: 
درجة)٥٠()٣–١(ثالثًا:اللجنة الرابعة:

درجة)١٦٠()التعبیر اإلجباري(- أرابعًا:اللجنة الخامسة: 
درجة)٨٠()االختیاريالتعبیر (- باللجنة السادسة: 

انتهى السّلم
==================================


