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ةغة العربیّ ة اللّ سّلم تصحیح مادّ 
م٢٠١٤لعام الدورة الثانیة –) والثانوّیة الشرعّیةالشهادة الثانوّیة العاّمة (الفرع األدبيّ 

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

درجات)١٠(: ( عجائب )مفرد، و ( منظر )جمع-١
)د٥(، عجیبعجیبةمفرد (عجائب) : - )د٥(ناظر : م)منظر(جمع

درجات)٥(:ة للمقطع الثانيالرئیسالفكرة - ٢
أثر جمال األشجار :أو.)االصطناعّیة(تصویر األشجار ، أو: حدیقة وصف الأو:،وصف أشجار الحدیقة- 

)د٥(.: تصویر أشجار الحدیقة في القصرأو.االصطناعّیة
درجات)٥(.لبیت األّولفكرة اهي :( ال مجال لمقارنة جمال القصر بسواه):الفكرة اآلتیة- ٣
)ةدرج٢٠(:البیت الثانيشرح- ٤

ة المعنى ونصفها اآلخر لسالمة األسلوب وال تعطى درجة نصفها لصحّ درجة)٢٠(لشرح البیت 
ة المعنى على أن یلّم الطالب في شرحه بالفكرة اآلتیة:عند صحّ األسلوب إالّ 

عجز القوم عن بنیان مثیل لذلك القصر عبر الزمن.
درجتین من عالمة الشرح.یخسر إذا لم یذكر الطالب في الشرح فكرة الزمن مالحظة: 

درجات)١٠(الثالث:في البیت توضیح السبب والنتیجة- ٥
ما معنى ذلك.، أو فيإبصار القصر:قبلویُ )د٥(رأى في القصر أبدع منظر : السبب- 
معنى ذلك.فيأو ما،ر عن اإلحاطة بجمال القصرعجز البص:قبلویُ )د٥(عودة بصره حاسرًا النتیجة:- 

درجات)١٠(:                                      الصفة التي خلعها الشاعر على األشجار، وماذا یعبر نحوها- ٦
)د٥(ما في هذا المعنى.أو، جمیلة: أو. بدیعة الثمرات:التي خلعها الشاعر على األشجارالصفة -
)د٥(بحر عجائبأو: .اً بحر عجائب مسجور ویعبر نحوها :-

درجة)٢٠(الموازنة :- ٧
.كالهما عّبر عن جمال األشجار-التشابه:

عجاب باألشجار.كالهما عّبر عن اإل-
ث عن تحدّ أوویقبل كالهما وصف األشجار األشجار في اإلنسان.رؤیة كالهما عّبر عن أثر -
األشجار.

درجات).١٠(ُیكتفى بوجه واحد للتشابه، ولهمالحظة: 
إلیاس أبو شبكةابن حمدیساالختالف:

سحر األشجار التي تفوح أرجاً -سحر األشجار المذّهبة-
ر في األرواح تؤثّ -ر في العقول ( الّنهى)تؤثّ -
ر في أرواح عّمالهاتؤثّ -العقولر في كلّ تؤثّ -
األشجار طبیعیة-صطناعیةاألشجار ا-
وّظف حاّسة الشم-وّظف حاّسة البصر-
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.اأینما وردن، وُیقبال )درجات٥(من وجهي االختالفولكل جانب،ُیكتفى بوجه اختالف واحد-مالحظة:
.فقطدرجات)٥(إذا أورد الطالب وجهي اختالف غیر متقابلین ینال - 

درجات)١٠(: ، وأداة التعبیر، والتمثیل لهاالبارز في البیت األولفيالشعور العاط- ٨
)درجات٥(االندهاش.–أو: الدهشةأو االعتزازاالفتخارویقبلاإلعجاب
.د)٢(مذكورا   ، أو:حسنه :د)٣(: األلفاظالتعبیر عنهأدوات-

باإلیوان قوبل حسنه:أوقوبل حسنه :د)٣(التراكیب:أو
.د)٢(ما كان شیئًا عندُه مذكورا، أو: البیت كامًال.:أو

د).   ٢ر ال یدانیه جمال(جمال القصد):٣(مع المعاني توافق الشعورأو: 
درجة)٢٢٠ثانیًا: البنیة الفنیة وقواعد اللغة: (

)درجات١٠(:مجال (الرؤیة)إلى خمس كلمات تنتمي - ١
)درجتانمنهالكل و ُیكتفى بخمس كلمات أینما وردت،(.أبصرته ، رأیت ، منظر ، ناظري ، محسورا ، عیناي

)درجات١٠( :وبیان نوعه، من البیت الثالث أسلوب خبري-٢
)درجات٥: انثنیت بناظري محسورا. ( أو: رأیتأو، : رأیت أبدع منظرأوأبصرته األسلوب الخبري:   

مالحظة: ال ینال الطالب درجة النوع إال إذا صّح المثال.)  درجات٥(ابتدائي:نوعه
)درجات١٠( :المقطع الثانيمن مثاالن على جزالة ألفاظ النّص - ٣

ذهبّیة.–شجرّیة–مسجورا - عجائب –بدیعة 
ولكّل الصحیح منها، ویتّم اختیارالكلمات األربع األولى، ُتصّححمالحظة: إذا أورد الطالب أكثر من مثالین، 

درجات)٥(منهما
درجة )٣٠(الصورة البیانیة:- ٤

.درجات)٥(اإلنسان محذوفالمشّبه به–درجات)٥((ضحكت محاسنه) المشبه المحاسن –
.درجات)٥(. االستعارة مكنیة-درجات)٥(وهو الضحك من لوازمه ءشييوبق

.شرط أن یذكر المشّبه والمشّبه به المحذوف والقرینةقبل شرح الصورة كیفما ورد یمالحظة: 
.على األقلّ ال ینال الطالب درجة التسمیة إال إذا وّضح ركنیها. ( المشّبه والمشّبه به)-

: للصورةالفنّیةالقیمة
.القصرمعنى جمال حت وضّ توضیح المعنى:-
مشاعر الشاعر إلى المتلقي) .جّلت مشاعر الفرح والبهجة ( أو نقل تجلیة المشاعر:-
....)تشخیصمن خالل الأو (یضحكبإنسان خالل تشبیهه المحاسن منإثارة الخیال:-

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

وما بنواالّدهو      رُ ـقومومضت على الـ
.الكامل:البحر.٥//٥///٥//٥/٥/٥//٥///

متفاعلن             مْتفاعلن         متفاعلن
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.)د٦(ولتسمیة البحر)د٨(تفعیلة لكل - مالحظة: 
وال ینال الطالب درجة التسمیة إّال إذا صّحت تفعیلتان.-
.إال إذا وضع الرموز صحیحةخسر الطالب درجتین إذا لم یضع السكون على التاء في التفعیلة الثانیةی-

درجات)١٠(:في البیت الثالثالموسیقا الداخلیةمن مصادر مصدر -٦
)الظاء- الراء - الثاء –التاء –الباء - الهمزةالحروف (تكرار - 
الهاء).–الصاد- السین - الثاءاستخدام الحروف الهامسة (- 
.( رأیت ، انثنیت  ، أبصرته... )تقفیة داخلیة- 
ناظر)( منظر ،، أو الجناس االشتقاقي:االشتقاقات- 
محسورا)–انثنیت –رأیت –بصرته التناغم بین حروف الهمس والجهر( أ- 
محسورا).–استخدام المدود الطویلة ( ناظري - 

درجات).٥(علیهوللمثالدرجات) ٥(واحد ولهمصدریكتفى بمالحظة:
درجة)٦٠(اإلعراب:-٧

وُیقبل الفتحة.).د٥(ةالظاهر ةالفتحني على مب)د٢(مبني للمجهول د) ٣(فعل ماض: ُقوِبلَ -
الضمة.وُیقبل.)د٥(مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة )د٥(الدهوُر: فاعل -
وُیقبل الفتحة..)د٥(منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة )د٥(مفعول بهشبهًا:-
وُیقبل الكسرة..)د٥(مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة)د٥(مضاف إلیه: منظرٍ -
الضمة.وُیقبل.)د٥(مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة )د٥(تعبُر: فعل مضارع -
.د)١٠() أو في محّل جّر صفةد٥) محلُّها الجّر( د٥ر): صفة أو نعت ( جملة ( یؤثّ -

.التسمیةت صحّ إذاإال درجة المحلّ ال ینال الطالبمالحظة: 
درجة)٢٠(عول المطلق: استخراج المثنى والمف- ٨

)د٥( ، أو: التصاله بیاء المتكّلمسبب حذف نونه اإلضافة،)د٥( عیناي:المثّنى-
.            )د٥ه مؤّكد للفعل ( عنو ،)د٥( اً تأثیر :المفعول المطلق-

)  درجات١٠(:التعجبأسلوب - ٩
ما أروَع إبصاَر الناس جماَل القصر! - 
ما أروَع أن أبصَر الناس جماَل القصر!أو: ما أروَع أن یبصَر الناس جماَل القصر!أو: 
صَر الناس جماَل القصر!ما أروَع ما أبأو: 

).د١٠ُیكتفى بوجه واحد مّما سبق، وله: (
د)٥(:إذا ذكر الطالب: ما أجمل اإلبصار ینال

ال ُینظر إلى الضبط، أو إشارة التعّجب، وُیقبل أي فعل مساعد مناسب.مالحظة:
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)  جةدر ٢٠(: غالفراملء- ١٠
.. (ال ُینظر إلى الغلط في كتابة الهمزة))د٥( انثنیت) فعل مصدره: انثناء(- ) د٥(مسجور): اسم مفعول ( - 
.)د٥( بحر) اسم جامد نوعه ذات ( - (ال ُینظر إلى الضبط)). د٥وزن كلمة ( بنوا) : فعوا   ( - 
درجات)١٠(:العّلة الصرفیة-١١

.درجات)٥(إبدال العّلة الصرفّیة:-
في صیغةأو بعد ألف زائدةهمزة ألنها وقعت بعد ألف منتهى الجموع( أو حرف المّد)أبدلت الیاءالتوضیح:-
).د٥(. ( فعائل)
.ال الدرجة كاملةالتسمیة ووّضح العلة بشكل صحیح نالطالب : إذا لم یذكر مالحظة

درجة)٥٠ثالثًا: القراءة والمطالعة: (
)ةدرج٢٠(ي قادتها دالل المغربي في فلسطین؟ة التسیقرأ األطفال بعد ألف سنة من العملیّ ماذا - ١

ن أحد عشر رجًال وامرأة من تأسیس   / تمكّ ١٩٧٨عام /أو في ه في الیوم الحادي عشر من شهر آذار نّ إ
)د١٠(( أوتوبیس ) لمهوریة فلسطین داخج

إذا أهمل الطالب ذكر التاریخ خسر درجتین.مالحظة :
)د١٠(ستها تأسّ أنّ المهمّ ،أبدًا كم دامت هذه الجمهوریةال یهمّ ):أو(،أربع ساعاتودامت جمهوریتهم 

)ةدرج٢٠(اإلمالء:-٢
)د٥(في مصدر الفعل الخماسي ألنها وقعت) همزة وصلابتسامةالهمزة في ( 
)د٥(وما قبلها مفتوح ساكنة)د٥() همزة متوسطة رأسالهمزة في ( 

)د٥() : فوق ثالثة ومسبوقة بیاءالهدایااأللف ممدودة في ( 
)اتدرج١٠(المعجم:-٣

)د٥(باب النون مع مراعاة الثاء فالراء )د٥(( نثر ) :الجذر
.)د٥(باب الحرف األول مع مراعاة ترتیب الثاني فالثالث)د٥(( نثر ) :أو
د)١٠(باب النون مع مراعاة ترتیب الثاء فالراء دون ذكر الجذر :أو
درجة)١٦٠(:      التعبیر اإلجباري- أرابعًا: 
.درجات)١٠(وخاتمة مناسبةدرجات)١٠(مناسبة مقدمة-١
العرض.-٢

درجة)١٥(التعبیر عن الحظوظ العاثرة في نیل أرزاقهم                                             -أ
درجات)١٠(ما قلت ....          لّ كأو:الشاهد: أبو الحسین الجزار :  آه واحسرتي ....

أو: إلیاس فرحات: أغّرب خلف الرزق وهو مشّرٌق    وأقّسم لو شّرقُت راح یغّرب
(إذا أحسن التوظیف).القدمین أشعث في الدروب.أو: السّیاب: ما زلت أضرب مترب 

درجة)٢٠(استنكار الغالء الفاحش.                                                            - ب
الشاهد: حافظ إبراهیم :
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درجات)٥(ما       (إذا أحسن توظیفه) قد تمّنت مع الغالء الِحماوأغیثوا من الغالء نفوسًا 
درجة)١٥(إبراز وعي الكادحین حقیقة واقعهم المریر:                                              - ج

:   السطران األخیران منه:أوال لم نعد ما یزعمون...)٢+١الشاهد: وصفي القرنفلي: المقطع األول (
درجات)١٠(السؤال ... / الدرب أبصر ..كبر 
...: قل للرفاق ../ في الشرق .../ فقراؤنا .. / الجوع لیس المقطع الثانيمن )٤+٣+٢+١األسطر(:أو 
صنع.../ أخذوا المعامل...-) من المقطع الثاني: الجوع؟ ١٠- ٩األسطر(أو:

لتوظیف)امن متسولین/ على الرصیف لثائرین (إذا أحسن المقطع الثاني: ومضوا فمن ) ٦- ٥أو: األسطر(
) من المقطع الثالث: اسمع هدیر الكادحین/ الموت للمستعمرین/ النار للمستثمرین.                                                  ٦- ٥- ٤أو: األسطر (

درجة)١٥(یاة.        الدعوة إلى التفاؤل في الح- د
درجات)١٠(ا الشاكي ....جمیالذأیه: البیت األخیر:الشاهد: إیلیا أبو ماضي: كن هزارًا ....  أو

:الفكر- ٣
مناقشتهاوحسنالفكرة،تسمیةةدقّ الدرجةتلكفيرویؤثّ ّكلیة،نظرةالفكردرجةتقدیرفيینظر.
ّكلیةنظرةالفكرتیندرجةإلىوینظرمنه،ذلكبلقُ مناسبانشاهدانبعدهمامتداخلتینفكرتینالبالطّ ذكرإذا.
) فقط.درجات٥إذا ذكر الطالب الفكرة من غیر شرح ینال (
) ولمّرة واحدة فقط.درجات٥إذا خرج الطالب عن الموضوع یحسم له (
 األدب االجتماعي.قضایاُیعّد خروجًا ُكل ما یورده الطالب من خارج
 األدب االجتماعي ولم یرد في السّلم. قضایاُیعد إغناًء كل ما یورده الطالب من
درجـــــــــــــة)٤٠(:األسلوب-
. درجة)٢٠(اللفظيوللمنهج درجة)٢٠(العقلي للمنهج مناصفة،ظياّللفواألسلوبالعقلي،المنهجبیناألسلوبعوزّ یُ 

لطـــف–الترتیـــببراعـــةًا:مراعیـــمقنـــع،منطقـــيتسلســـلوفـــقفكـــرهالطالـــبعـــرضطریقـــة: العقلـــيبـــالمنهجیـــراد
ختام الموضوع، االلتزام بالفكر المطلوبة في الموضوع.حسن-االنتقال

واإلمالئـــيّ غـــويلّ الالغلـــطمـــنخالیـــاً اً ر معّبـــاً صـــحیحاً ســـلیماً صـــوغةلفكـــر لغـــوياللّ وغالّصـــ: اللفظـــيباألســـلوبیـــراد
درجــة واحــدة لكــّل غلــط: تحســم( الّتــرقیم.عالمــاتومراعــاةعبیــروالتّ صــویر،والتّ اإلنشــاءبجمــالاً غنّیــ،واألســلوبيّ 

درجات).١٠على أال یتجاوز الحسم (لغوي)، -نحوي-إمالئي
لفرع بكتابة الشواهد الواردة في السّلم كاملة، وتصویرها وتوزیعها على المصّححین).(یقوم ممّثل ا:الشواهد-٥

:ةكلیّ نظرةالشواهدإلىینظر
.الروایةفيالغلطومناإلمالئيالغلطمنسالمتهو صاحبهإلىالشاهدنسبةـ 
.بالفكرةوربطهتوظیفهحسنـ 



٧صفحة)      حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة٢٠١٤لعامالثانیةبالدورة االمتحانیة شرعي)–اللغة العربیة (أدبي (مادة 

.أهملأخرىفكرةعلىأوردهفإذا،واحدةمرةلصحیحاالشاهدیقبلـ 
، أو مقطع نثري شریطة إتمام المعنى أو جودة الصوغ.أكثرأوالواحدالبیتعريالشّ اهدبالشّ یقصد. 
واحدةولمرةدرجات) ٥(لهیحسممرةمنأكثرالروایةفيغلطأوالشاعراسمذكرالطالبأهملإذاـ 

د) على أال یتجاوز الحذف درجة البیت.٢(یحسم عن كّل غلط في الروایة (الموضوعيف
ـ إذا كتب الطالب الموضوع من غیر شواهد من حفظه، ُیصحَّح الموضوع من نصف الدرجة.

درجة)٨٠(:                                                                         التعبیر االختیاري- ب
درجات).٥(مناسبة خاتمة- .   درجات)٥(شترط أن تكون من حیاة الشاعر)(ال یُ مناسبةمقدمة- 
درجات)١٠(.د باألرضالتوحّ (أو):ك باألرض ، التمسّ ):أو(ث باألرض التشبّ الفكرة العامة. - 
:الجزئیةالفكر -
.فیهاكفنًا ودفن األبناء األجدادَ األجداد األرَض اختیار(أو):ث األجداد بأرضهم، تشبّ •
.التصمیم على بقاء أرض إفریقیة ألصحابها الحقیقیین(أو):اإلصرار على بقاء أرض إفریقیة ألصحابها الحقیقیین•
بذل األفارقة دماءهم وأجسادهم من أجل تراب إفریقیا.(أو):تضحیة األفارقة من أجل أرضهم•

جات)در ٥لكل فكرة جزئیة ( 
سمات المعاني:-

.على أن یشرح الطالب هذه العالقةلترابط فیما بینها بعالقات سببیة،التسلسل وا- ١
ها.ال جدید فیها. األبیات كلّ (أو):رة مكرّ (أو):االبتذال: المعاني مطروقة - ٢
من ها لم تخل من صدق علميّ ولكنّ ،غلب على األبیات الصدق األدبي من خالل مخاطبة المشاعر:الصدق- ٣

األول إذا وضح الطالب فكرة االنتماء إلى :ویقبل،)٣+٢الحقائق (بمنزلةما كانت (أو):خالل تأكیده حقائق 
أرض إفریقیا.

). معنى أي بیت(أو):، ها( المعاني كلّ أو ال تعقیدال غرابة فیها(أو):ني واضحة االوضوح : المع- ٤
تصحح السمات الثالث األولى-درجات). ٥درجات) ولتوضیحها  (٥یكتفى بثالث سمات، لكّل منها (-مالحظة: 

درجة )١٥( .یراعى فیه المنهجان اللفظي والعقليألسلوب:   ا-
لغوي) على أال -نحوي-الئيدرجة لكّل غلط (إمتحسمو درجات) ٨(واألسلوب اللفظيّ درجات)٧(للمنهج العقلي
درجات).٥(یتجاوز الحسم

.)درجات من األسلوب٥حسم له إذا لم یكتب الطالب الدراسة على شكل مقالة (-
.المقالةالموضوع الثاني:-٢

)  درجات٥(مقدمة مناسبة. - 
)درجات٥(.خاتمة مناسبة- 
)درجة٢٥(م األثري. العرض: وصف الَمْعلَ - 
درجة)٢٥(.جمالهاة اآلثار و ر في قیمالممارسات السیئة التي تؤثّ - 

درجات) ٢٠(یراعى فیه المنهجان اللفظي والعقلي و التماس النمط الكتابي المناسبألسلوب:   ا-
درجات)٥یتجاوز الحسم (لغوي ) على أن ال–نحوي –حسم درجة لكّل غلط ( إمالئي ت



٨صفحة)      حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة٢٠١٤لعامالثانیةبالدورة االمتحانیة شرعي)–اللغة العربیة (أدبي (مادة 

توزیع اللجان:
درجة)٩٠) (٨- ١( أوًال: اللجنة األولى: 
درجة)١٠٠) (٦- ١( ثانیًا: اللجنة الثانیة: 
درجة)١٢٠) (١١–٧( ثانیًا: اللجنة الثالثة: 
درجة)٥٠) (٣–١( ثالثًا: اللجنة الرابعة:

درجة)١٦٠( رابعًا: التعبیر اإلجباري) (اللجنة الخامسة: 
درجة)٨٠( رابعًا: التعبیر االختیاري) (سة: اللجنة الساد

انتهى السّلم
 ------------------------


