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  ة اللغة العربّيةسّلم تصحيح مادّ 
  أربعمئة: الدرجة /  م ٢٠١٤لعام  -الدورة الثانية)العلمي الفرع(الشهادة الثانوّية العاّمة 

  )درجة ٨٠( :المهارات اللغوّية والبنية الفكرّية والعاطفة: أوالً 
 )درجات ١٠(                       :من الكلمتين معنى كلّ   -١
               )درجات ٥( .تّمحي -تنصهر  – تنتهي –تفنى  –تتكّسر  –م تتحطّ   -تختفي  –تتالشى  –تزول  ):تذوب(  -
                                )درجات ٥(. تثور - تزداد -تمتلئ –جّدد تت –تنتعش  –تنتشي  –لي غت -تفيض ):تفور(  -

  .أينما وردت ُتقبل اإلجابة الصحيحة: مالحظة             
 )درجات ٥(                                                            :                       مةالفكرة العا -٢

  .ملرسم مالمح الح :أو ،)المدينة الفاضلة(صفات أو مالمح العالم المثالي  :أو  "مالمح يوتوبيا" -
  .الفاضلة/ أو المدينة الحلم العالم المثالي استشراف :أو                  

 )درجات ٥(                                                           البيت الثالث: البيت الذي يتضمن الفكرة - ٣
 )اتدرج ١٠(   :                                                                              توضيح العالقة - ٤

   )درجات ٥(    .دمها ه حلم يسري فيإنّ 
  )درجات ٥( .، أو في كّل وقتفي نومها ويقظتها :ويالزمها في حياتها ومماتها أو

  )اتدرج ١٠(                              :جانبا معاناة الشاعرة -٥
   أو ما في معناه.. .ةحريّ الد ط العادات والتقاليد التي تقيّ ، تسلّ )اإلبداع( ة الفكر تقييد حريّ        
   ....)التخّلف –الجهل  –الظلم ( الظلم االجتماعي أو ما في معناه :أو        

      . )ةة واالجتماعيّ ة الفكريّ درجات على أن يورد الحريّ  ٥بند  لكلّ (            
  )درجات ١٠(                           :صفات عالم يوتوبيا  -٦

  . جمال دائم : أوة، يوتوبيا تجّدد أو حياة جميلة أو نشاط أو ربيع دائم وحيويّ       
  .أو ما في معنى ذلك... عالم ينتفي منه الظلم ويسوده العدل: وُيقبل      

  )درجة ٢٠(                                                             :الموازنة -٧
   .ة الشبابيبّين أهميّ  :أو         .يعّبر عن إعجابه بالشباب :كالهما :التشابه -     

  .هأو يذكر الشباب عن يتحّدث  :أو           .يعّبر عن الشباب :أو                
  ).درجات١٠( ُيكتفى بوجه واحد للتشابه، وله: مالحظة      

  :االختالف -  
  أبو ماضي  نازك

  .اإلنسان في عمر الشباب -   .دوام مرحلة الشباب -
  .الشباب قادر على صنع المستحيل -  .ةالشباب ممتلئ بالحيويّ  -
  .الشباب في الواقع -  .يوتوبياالشباب في  -
  .أبو المعجزات الشباب -  .الشباب تفور بنشوته األنفس: وُيقبل -
  .، وُيقبالن أينما وردا)درجات ٥( من وجهي االختالف جانب ولكلّ ، ُيكتفى بوجه اختالف واحد -:مالحظة
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  .فقط )درجات ٥(إذا أورد الطالب وجهي اختالف غير متقابلين ينال  -         

)درجات  ١٠(        :)هنالك حيث تذوب القيود( : اآلتي في التركيب برزا ان اللذانعور الش -٨
                            .السعادة - الشوق  – الحبّ  - التفاؤل  -األمل  –الفرح  –اإلعجاب      

  )درجات ٥( منهما  ولكلٍّ  ،ا سبق أينما وردايكتفى بشعورين ممّ         
 )درجة ١٢٠(: قواعد اللغةالبنية الفنية و : ثانياً 
 )درجات  ١٠(                      :األولفي البيت  ن البديعيالمحسّ  - ١

                                                                       )درجات ٥( تضاد: وُيقبل  طباق)    أحيا ، أموت(   
         .إبراز المشاعر أوإثارة الخيال  أوو توكيده أيح المعنى توض أوإعمال العقل بالمتناقضات : قيمته الفنية

  .) )درجات ٥ ( :ا سبق ولهايكتفى بذكر قيمة ممّ (    
  )درجات ٥ (ينال  الفعلين، دون تحديد) أو تضاد طباق(إذا ذكر الطالب التسمية  -:مالحظة                    

  .فقط وينال درجة القيمة الفنية ،دون تسمية يخسر درجة التسمية )أموت -حياأ( إذا ذكر  -                             
  .على نوع الطباق، يخسر درجتين) سلب(إذا زاد الطالب كلمة  -                             
  .القيم الفنّيةيخسر درجة  )أموت -أحيا( إذا لم يسّم الطالب المحّسن البديعي، أو لم يذكر -                            

  )درجات ١٠(                   :على عالمها المثالي الحركةإضفاء ن على فعالن يدّال  - ٢
    ، تغلسينطلق ، تفور ، تذوب ، تغرب 
  ).درجات ٥( منهما ولكلٍّ ، ورداُيكتفى بفعلين مّما سبق أينما  

  . ولى فقطإذا أورد الطالب أكثر من أربع كلمات ُينظر إلى الكلمات األربع األ  :مالحظة
 )درجات ٠٢(                                                                   :)ينطلق الفكر من أسره( الصورة -٣

  :      أبقى شيئًا من لوازمه وهو). درجات ٥() الكائن: (المشبه بهحذف  ،)درجات ٥( ه الفكر بكائن ينطلقشبّ  –   
  ).درجات ٥( ) االنطالق أو األسر(      

  . يقبل شرح الصورة كيفما ورد شرط أن يذكر المشّبه والمشّبه به المحذوف والقرينة : مالحظة
                       :للصورة الفنّية القيمة

 .الداللة على حرّية الفكر :إيضاح المعنى وتقريبه من ذهن القارئ -
 .أو التشخيص) ينطلق بكائنمن خالل تشبيه الفكر ( :إثارة الخيال -  

اإلعجاب أو الفرح أو األمل أو التفاؤل أو الحب أو السعادة أو أفادت الصورة تجلية مشاعر (: عراشمية التجل -
  .)الشوق
  ).درجتان(ولتوضيحها ) درجات ٣( ولهامّما سبق، يكتفى بقيمة واحدة : مالحظة

  )درجات ١٠(            :الخامسفي البيت  ةالموسيقا الداخليّ مصدر من مصادر  -٤
 .)يظللّ  –يظّل ( :الجناس :أو لمحسن البديعيا -       
  .الربيع، ربيعاً : تكرار الكلمات - 
  / الياء –الراء  –الالم  -الظاء: /تكرار الحروف - 
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  .)هـ  –ت  –ك  –س : ( حروف الهمس - 
  ).يوتوبيا –سّكان  –الربيع  –هناك : (المدود -
  .)وتوبياي –سّكان  –هناك : ( التناغم بين أحرف الجهر والهمس -

  ).درجات ٥( عليه وللمثال) درجات ٥( وله أينما ورد، واحد مصدريكتفى ب - : مالحظة
  .إذا ذكر الطالب المثال من غير تسمية المصدر ال ينال أّي درجة -                               

  )درجة ٤٠(                                                                                             :اإلعراب -٥
 .ويقبل الضمة )درجات ٤(مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  )درجات ٤( فعل مضارع: أموتُ  -
  .ويقبل الضمة )درجات ٤(مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  )درجات ٤(فاعل : القيودُ  -
 .ويقبل الكسرة )درجات ٤(رة مجرور وعالمة جره الكسرة الظاه )درجات ٤(مضاف إليه : الشبابِ  -
 .ويقبل الفتحة )درجات ٤( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة )درجات ٤( مفعول به: انَ سكّ  -
 .)درجات ٤(ّر الج هامحلّ  )درجات ٤( إليه مضاف): يبقى الضياء( جملة -

     )درجات ٨( باإلضافة جرّ  في محلّ  :أو                          
  .إال إذا صّحت التسمية ال ينال الطالب درجة المحلّ  :الحظةم                

  .إذا أضاف الطالب إضافة مغلوطًا فيها خسر درجة الجزء المغلوط فيه -                     
  ).مضاف إليه: م إليه –مفعول به : م به(: ال ُيقبل الرمز في اإلعراب، من مثل -                     

  )درجات ١٠(                                                                                :  تأكيد الجملة -٦
  .يوتوبيا حلم في دمي نّ أقسم إ  -  .واهللا إّن يوتوبيا حلم في دمي -إنَّ يوتوبيا لحلم في دمي       

   .أال واهللا يوتوبيا حلٌم في دمي –واهللا ليوتوبيا حلٌم في دمي      
  ).ُيقبل أّي أسلوب قسم صحيح( .أما واهللا يوتوبيا حلٌم في دمي –  

  )درجات ١٠( ا سبق وله يكتفى بمثال واحد ممّ   -:مالحظة
 .يخسر الدرجة كاملةبمؤكد واحد الطالب إذا أكّد  -     
 .                                      كثر من مؤّكدين ُيقبل منه ذلكبأإذا أّكد الطالب  -     

  .ال ُينظر إلى الغلط اإلمالئي -
  )درجات ١٠(                       :بالتعجّ  -٧   

  !       ما أجمَل ما انتصر الحق:  أو!    ما أجمَل أن انتصر الحق  :أو      !أن ينتصر الحقّ ما أجمَل      
  !  َر الحقّ انتصاما أجمَل   :أو                                     

 ).رجاتد ١٠: (ُيكتفى بوجه واحد مّما سبق، وله  -
  )درجات ٥: (ينال ! االنتصارما أجمل : إذا ذكر الطالب  -

  .ال ُينظر إلى الضبط، أو إشارة التعّجب، وُيقبل أي فعل مساعد مناسب :مالحظة    
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  )درجات ١٠(                          :والوزنة ة الصرفيّ العلّ  -٨

  )درجات ٥(. إعالل بالقلب :)يبقى(ية في العلة الصرف    
  )درجات ٥( .وزنه ينفعل :) ينطلق(     
 )درجة ٤٠(: القراءة والمطالعة: ثالثاً 
 )درجة ٢٠(                                 :السؤال األّول -١
                           - وشرها شره ها خيرهخير األسرة كلّ  أشعروا كّل فرد أنه جزٌء من كّل ويشعر كّل فرٍد أنّ  :جانب األسرة –

وأّن الفرد الناجح في األسرة يصيب نجاحه األسرة  –ع بها واحد أكثر من غيره البيت ال يتمتّ  وأّن ميزانية   
  .ها فرد منها يصيب األسرة كلّ  وٕاخفاق، هاكلّ 

   اتلجمعيّ اموا ونظّ  –ات معيّ في شكل جاألطفال أن يعملوا  لتعويددة رسموا الخطط المتعدّ  :المدرسة جانب –
  .)يشعر بشعورها ويعتّز بعّزتها ( ةجمعيّ في فرد حتى يندمج  وقّووا الروح التي تسيطر على كلّ  -تنظيمًا دقيقاً       

  )درجات ١٠(وجانب للمدرسة وله ) درجات ١٠(وله  ةيكتفى بجانب لألسر       
 )درجات ١٠(                             :اإلمالء - ٢
               .)درجات ٣(أو بساكن ساكنحرف ُسبقت ب )درجات ٢( متطّرفة: على السطر) زعماء(الهمزة في كلمة  ةابكت تعليل -

                             ).     درجات ٣( مسبوقة بألف) درجات ٢(متطرفة : أو 
   )درجات ٥( .در الخماسيأو مص جاءت في مصدر الفعل الخماسي :)اجتماع(كتابة الهمزة في كلمة  تعليل - 

  .إذا غلط الطالب في تسمية الهمزة يخسر الدرجة كاملة             
  )درجات ١٠(                               :المعجم- ٣

حسب الجذر الذي اختاره ( الياء  /باب الحاء فالواو  )درجات ٥( )حيج(ويقبل ) حوج( في )يحتاج(نجد معنى كلمة  -
   )درجات ٥( .فالجيم) الطالب 

  )درجات ٥. (باب الحرف األول فالثاني فالثالث) درجات ٥() حيج: ( أو ) حوج(ر ذويقبل من الطالب الج
  )درجات ١٠(الياء فالجيم دون ذكر الجذر  /باب الحاء مع مراعاة ترتيب الواو : أو     
 )درجة ١٠٠(: التعبير اإلجباري -أ: رابعاً 
  .)درجات ٥(وخاتمة مناسبة  )درجات ٥(مقّدمة مناسبة  -١   
  .العرض -٢   

 )درجات ١٠( .  ث اإلنسان بأرضهإبراز األدباء العرب تشبّ  - أ       
  )درجات ١٠(                       ...وسأقضي أنا )١٣( :أو ...ها هنا واريت )١٢: (األبيات – الفيتوري: الشاهد     

 .  ...وسنهديها )١٤( : أو                          
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 ...هاتركفإالَم ت... قد ذقَت من: )٤+  ٣(:أو....فهناك أرض... هم أخرجوك: )٢+  ١( :األسطر هاشم الرفاعي:ويقبل 
  )درجات ١٠(              :ر العالميةحركات التحرّ تمجيد األدباء العرب  -ب

  )درجات ١٠(     ...                  ويصبُّ فيها ....فجر... فهناك كانت :المقطع الثالث: سميح القاسم  :الشاهد
  لمدينة ُتشرى... طبٌل يدقّ ... وهناك في أعماق أمريكا: أو                                 

      .صنعوا الحياة ونّسقوا خضر الجنائن في الجليد - وهناك ناس أصدقاء  : المقطع الثاني: أو         
  !دوا لتعيش فوق رمادهم شعل الضياءمّ وتر  -ياء جلدوا القياصرة الطغاة األغب - وهناك منجم أنبياء : أو         

  )بالبعد اإلنساني إذا أحسن التوظيف(بور سعيد    ثورة كبرى وكانت هناك كانت :ويقبل              
  ...والنهر يجري دافقاً ... شرف السواقي: وُيقبل              

  )...شرف السواقي من دون ذكر... هر يجري دافقاً والن: إذا ذكر الطالب )درجات ٥(ينال الطالب (  :مالحظة        
  )درجة ١٥(              .التنديد بممارسات المستعمرين المنافية لإلنسانية -جـ 

  :قول أحمد شوقي :الشاهد
  توظيف الشاهدلحسن  )درجات ٥( بين الشعوب موّدة وٕاخاء   ما ضّر لو جعلوا العالقة في غٍد       

  :الفكر -٣   
 مناقشتها وحسن الفكرة، تسمية ةدقّ  الدرجة تلك في رويؤثّ  ّكلية، نظرة الفكر رجةد تقدير في ينظر.  
 ــــبالطّ  ذكــــر إذا  نظــــرة الفكــــرتين درجــــة إلــــى وينظــــر منــــه، ذلــــك بــــلقُ  مناســــبان شــــاهدان بعــــدهما متــــداخلتين فكــــرتين ال

 .ّكلية
  فقط) درجات ٥(إذا ذكر الطالب الفكرة من غير شرح ينال. 
 ولمّرة واحدة فقط) درجات ٥(وضوع يحسم له إذا خرج الطالب عن الم. 
  اإلنسانيُيعّد خروجًا ُكل ما يورده الطالب من خارج األدب. 
  وال يتعّلق بعناصر الموضوع اإلنسانيُيعد إغناًء كّل ما يورده الطالب من األدب .  
 ُيصّحح الموضوع من نصف الدرجة، إذا: 

 .كتب الطالب الموضوع من غير شواهد -
  .ميعها ال تمّت إلى الموضوع بصلةد جكانت الشواه -
  )درجة ٣٠(                       :األسلوب  -٤
  ُدرجة١٥(لكّل منهما  مناصفة، اّللفظيواألسلوب  العقلي المنهج بين األسلوب عوزّ ي( .  
 االنتقـال لطـف – الترتيـب براعـة :اً مراعيـ مقنـع، منطقـي تسلسـل وفق فكره الطالب عرض طريقة: العقلي بالمنهج يراد 

  .ختام الموضوع، االلتزام بالفكر المطلوبة في الموضوع نحس -
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 واإلمالئـــيّ  غـــويلّ ال الغلـــط مـــن خاليـــاً  اً ر معّبـــ اً صـــحيح اً ســـليم اً صـــوغ ةلفكـــر ل غـــوياللّ  وغالّصـــ: اللفظـــي باألســـلوب يـــراد 
ـــ ،واألســـلوبيّ  : لكـــّل غلـــطيحســـم درجـــة واحـــدة ( .الّتـــرقيم عالمـــات ومراعـــاة عبيـــروالتّ  صـــوير،والتّ  اإلنشـــاء بجمـــال اً غنّي

 .)درجات ٥(على أّال يتجاوز الحسم ، )لغوي -نحوي -إمالئي
  ).يقوم ممّثل الفرع بكتابة الشواهد الواردة في السّلم كاملة، وتصويرها وتوزيعها على المصّححين( :الشواهد -٥

  :ةكليّ  نظرة الشواهد إلى ينظر        
  .الرواية في الغلط ومن إلمالئيا الغلط من سالمتهو  صاحبه إلى الشاهد نسبةـ         
    .بالفكرة وربطه توظيفه حسنـ         

  .أهمل أخرى فكرة على أورده فإذا ، واحدة مرة الصحيح الشاهد يقبلـ        
 .واحدة ولمرة) درجتان( له يحسم مرة من أكثر الشاعر اسم ذكر الطالب أهمل إذاـ        
  .الشاهدعلى أال يتجاوز الحذف درجة ) رجتاند(يحسم عن كّل غلط في الرواية ـ        

  .ـ إذا كتب الطالب الموضوع من غير شواهد من حفظه، ُيصحَّح الموضوع من نصف الدرجة    
  )درجة ٦٠(: التعبير االختياري -ب
  :الدراسة األدبية :الموضوع األّول-   
   )درجات ٥() ال ُيشترط فيها ذكر حياة الشاعر( أّية مقدمة مناسبة: المقّدمة -١  

  .)درجات ٥(أّية خاتمة مناسبة  :الخاتمة      
  )درجات ٥(   تصوير واقع الشباب : ي  أوواقع الشباب المتردّ :  الفكرة العامة -٢

       رسالة إلى الشباب العربي أو رسالة إلى الشباب: أو              
  )درجات ٥(.   اجهة الواقع  أو استنهاض همم الشبابالعراق إلى مو  دعوة الشاعر شبابَ  -   :الفكر الجزئّية -٣  

  )درجات ٥(  .عجز المصائب و التجارب عن استنهاض همم الشباب أو فيما معنى ذلك -
  )درجات ٥(                .على ضياع إمكانات الشباب ر أو حزن الشاعرتأثّ  -

  )٣(أو  )٣و ٢(أو ) ١(ة متعاقبة بعالئق سببية جاءت المعاني مترابط :أو الترابط و التسلسل -: المعاني  سمات -٤   
  ).على أن يشرح الطالب هذه العالقة(                           

  ) األبياتمعاني أي معنى من (ال غرابة فيها أو ال تعقيد  :أو. بعيدة عن الغموض: أوالمعاني واضحة  :أوالوضوح  -   
  )أي معنى من معاني األبيات(تجديد فيها  و من الموروث أو الالمعاني تقليدية مطروقة أ :أواالبتذال  -   
  ).  ٢(البيت : الصدق العلمي: أو). ٣- ٢-١(الصدق األدبي األبيات اعتمد  :أو .الصدق -   

  ) درجات ٥(وللمثال عليها ) درجات ٥(سمة  ولكلّ  أينما وردتا، ا سبقيكتفى بذكر سمتين ممّ             
  )درجات ١٠(                                                                               :         ألسلوبا - ٥

  ) لغوي -نحوي -إمالئي(ويحسم درجة لكّل غلط ) درجات ٥(ألسلوب اللفظي لو  )درجات ٥( للمنهج العقلي -
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 ).درجات ٥( على أال يتجاوز الحسم

  .)من األسلوب درجات ٥حسم له (لة إذا لم يكتب الطالب الدراسة على شكل مقا -
  .معلم أثري  :المقالة :الموضوع الثاني-
  ).درجات ٥(وخاتمة مناسبة ) درجات ٥(مقدمة مناسبة  -١   

  )درجة ١٥(.                وصف أحد المعالم األثرية  -:    العرض -٢
  )ةجدر  ١٥(ر في قيمتها وجمالها ئة التي تؤثّ إبراز بعض الممارسات السيّ  - ٣
  ) درجات ١٠(  ألسلوب اللفظيلو ) درجات ١٠(للمنهج العقلي: األسلوب -

 )درجات ٥( يتجاوز الحسم على أالّ ) لغوي -نحوي - إمالئي(ويحسم درجة لكّل غلط       

  انتهى السّلم
                       

  :توزيع اللجان
  )درجة ٨٠) (٨ -١: أوالً ( : اللجنة األولى
  )درجة ٥٠) (٤ -١: نياً ثا( : اللجنة الثانية
  )درجة ٧٠) (٨ – ٥: ثانياً ( : اللجنة الثالثة
  )درجة ٤٠) (٣ – ١: ثالثاً (  :اللجنة الرابعة

  )درجة ١٠٠) (التعبير اإلجباري: رابعاً ( : اللجنة الخامسة
  )درجة ٦٠) (التعبير االختياري: رابعاً ( : اللجنة السادسة

  
  انتهى السّلم

                               -----------------------  
 

 
 
 

 
  


