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 اللغة العربية وآدابها

 معايير اإلجابة وأُُسس التقييم

  كتابة قّصة.-5-العروض -4-الصور البيانيّة-3-التمّكن اللغويّ -2-السيرة  -1األهداف:

ُُليلةُ  "النّص:  ُ(ُُُُبتصّرف)ُُدرويشُ"أريجالّسَنةُرأس 

 
: في القراءة والتحليل  )تسع وثالثون عالمة( أّوًلا

 العالمة عناصر اإلجابة السؤال
 القلب -أ .1

 من الحواشي  -ب
 حب   -ج
 وحدتها وهجرها -د 

 ليلة رأس السنة  -ه 
 السردي   -و 

 عالمة لكّل نقطة. 
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 الفرح/السعادة/الفقرة الرابعة هو:الحقل المعجمي المهيمن على  .2
 - ساحرة   ابتسامة  ب  ت فتح   -البهجة   -الفرح   زنابق   -قزح   قوس   ألوان   -الحياة في ر غبة   أكثر  عناصره: 

قيقة   الكلمة    .يسعد ها- الر 
 الفكرة الرئيسة: الحب ي حيي وي فرح ويقضي على الرتابة.

 لذكر الحقل المعجمي   ،عالمة نصف
 من العناصر. ربع عالمة لكلّ لذكر العناصر،  ، عالمة
 للفكرة ونصف عالمة
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 انتاب يارا شعوران متناقضان: شعور بالفرح وشعور بالحزن . باالستناد إلى الفقرة الخامسة .3
ائسة منها تبلسم يفابتسمت في محاولة   البعيد القريبحبيبها شعرت يارا بالفرح ألنها تهيأت صورة 

ح   ،المتسربل بالحزن  بها جراحها ولكن سرعان ما عاد بها الواقع إلى عالمها الحقيقي   ا وجهها موش 
 بدمعة مضر جة بدم قلب  أدماه الفراق.

 )عالمة( لذكر كلًّ من الشعورينعالمة نصف 
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 )عالمتان(بأسلوب شخصي  عالمة لتوضيح كل شعور 
 "ويْكب ر لحظة   كل    في يْنمو كاْلطفل   حبُّها" : السادسةالتشبيه في الفقرة  .4

 أركان التشبيه:
 المشب ه: حب ه 

 المشب ه به: الطفل 
 أداة التشبيه: الكاف
 وجه الشبه: النمو. 

قيمة التشبيه: ت ظهر الكاتبة من خالل هذا التشبيه مدى الحب  الذي تكن ه يارا البطلة لحبيبها فهي 
من شوقها و على الر غم من ب عده عنها مازال حب ه ينمو في قلبها يتغذ ى من إخالصها وأمانتها له، 

اطٌع الحواجز  سيٌف ق فإذا بحب هاوسهرها عليه واهتمامها به، وعدم نسيانه على الرغم من هجره لها، 
كل ها،  محط ٌم  المفاهيم السائدة كل ها؛  فالبعد لم يعد جفاء  بل حبًّا ينمو نموَّ الطفل الذي متى كب ر، 

 .  تستحيل  عليه طريق  العودة  طفال 
 الستخراج التشبيه. نصف عالمة

 (ربع عالمة لكّل مطلبذكر األركان: عالمة)
 .ونصفعالمتان بي ن قيمة التشبيه: 
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ا الى الفقرة  السابعة وتوضيحهما: .5  صفتان ليارا استناد 
   .اوتقب له بقو ة نهاضتحت الكتاب في حبيبها بصورة تحتفظ ألن ها رومنسي ة عاشقة-
 تضم  صورة حبيبها وت ناجيها. ليلة   كل    في كمافهي و  مخلصة وأمينة لحبها:-
ها المرارة الفراق، " متأل مة وحزينة: تعاني بصمت -  "البْعد   علق م   ذاق   م نْ  إال   ي درك 
 رأي حر  شرط سالمة المنطق والتعبير إبداء الر أي: 
 . تسويغ نصف عالمة لكلّ .صفة لكلّ ، نصف عالمة  صفتان)

 عالمتان على إبداء الّرأي(
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ماء   في الغالي وجه ه   ل ها ت هيَّأ   لقدْ : اآلتية   الفقرة   في الكلمات   أواخر  ضبط  .6 ،ال الس  اكنة   فظهر د 
ه   مالمح   على العجيب   التناقض   ه في ذاكرت ها سعيدة   ابتسامة   بين   اوْجه  ج   حزينة   ة  ودمع ،بوجود   ت ؤج 
 ( عالمات أربع) .والسهر   بالقهر   أجفان ها

 .ُيحسم نصف عالمة لكّل خطإ
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"أغلَْقتُ  النّافذةَ  ثمّ  أمسْكتُ  ذلكَ  الكتابَ ... إحتضْنتُ  الصورةَ  بيَدي  ... ثمّ  ضممتُها بقّوة   .7
 لتغفوَ  تلكَ  الصورةُ، وكما في كّل   ليلٍة، بينَ  أحضان  ي.

سيرة ذاتيّة.  تحّول النّص من سيرة غيريّة الى  

 . (3)عالمة ربع مطلب لكل  : مطالب ست ة ،المتكلم    ضمير   الغائبة   بضمير   أبدل -
 ( عالمة ) الضمائر تغيير بعد الن ص   نوع   بّين -
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 ةعّبر بفقرة من إنشائه عّما يراه في الصورة المرفقة بلغة سليمة راقية، مستخدماا صوراا بيانيّ  .8
 وجمالا إنشائّية.  

 إجابة حّرة شرط صّحة الفكرة وسالمة التعبير. 
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 بعيدة: خبر كان منصوب وعالمة نصبه الظاهرة على آخره والثانية للتنوين. - .9
 حال منصوبة وعالمة نصبها الفتحة والثانية للتنوين.  وحيدة :-
 :جملة فعلي ة واقعة في محل نصب نعت لـ"أبواب ا". (ثغر ه   منْ  ساحرة   بابتسامة    ت فتح  )
جب ْت ) ها ح  ".(بعض   : الجملة الفعلية واقعة في محل  رفع خبر "أن 

 مفردات وما بين هاللين إعراب جمل. أعرب ما تحته خط إعراب 
 لكل مطلب.  عالمة
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  لـ في صوتك   .11
 لـ  صوتك في 
/0 /0 /  /0  

 مستفعلن
      

 عـذب أن
  ـأنْ  بعـذْ 
/0/   /0 

 فاعلن

 تال   غام  
 غامن

/0/0  //0 
 مستفعلن

 طفُني
 طفُني
///0 

لن  فع 
 

 
  وفي اللّحا
 وف ْللحا

//0//0 
 فاعلنم
 

 اشذ   ظ  
 شذن ظ
///0 

لن  فع 

 ما زال  يشْـ 
 ما زال يشْـ 

/1/1/ /1 
 مستفعلن

 جيني
 نييج
/0/0 

 فْعلن

 
 البحر: البسيط

 الجوازات: 
 في "مستفعلن" "مفاعلن" في حشو العجز جاز 

لن" في حشو العجز و   . و"فْعلن" في الضرب في العروضوجاز  في "فاعلن" "فع 
 

 .الروي: النون المكسورة
 ما يقابلها من أحرف()ضرورة ذكر الرموز و  1/1/ جيني القافية:

 عالمتان على التقطيع وذكر التفعيالت : ُيحسم نصف عالمة على كّل خطأ.
 عالمة لذكر البحر

 نصف عالمة للروي 
 .تّم اًلكتفاء بذكر مطلب من المطلبين قافية : يحسم إذانصف عالمة لل
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 )إحدى وعشرون عالمة(في التعبير الكتابيّ  ب



ا السرد والوصف  1 ا مستخدما  :والحوارأنشأ من األفكار اآلتية نّصا متماسكا
 (1).وصف حال الفتاة إثر تلقيها المكالمة الهاتفي ة   -
 (3) .ت ساعة اللقاء ف  عندما أز   من الشخصي تين عر التي انتابت كالًّ تحد ث عن المشا -
د  - رات األحداث ه وسرد بدق ةاناللقاء وزممكان حد   (3)  .تطو 
 (2.) ضم ن سرده حوار ا -
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ا الصرفّية والنحوّية والبالغّية واإلمالئّية الّلغوّية: المكتسبات وّظف 2 ا صحيحا  :توظيفا
 (2ضبط قواعد النحو والصرف واإلمالء. ) -
ا.)استخ -  (1دم أدوات الربط استخدام ا صحيح 
 (1مات الوقف في مواضعها المالئمة.)وضع عال -
نات بديعي ة. )بياضم ن موضوعه صور ا  -  (2ني ة  ومحس 
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 (وربع التمايز والفرادة )عالمتان 3
 (3/4) الغنى باأللفاظ الفني ة. -
ة في المعاني. -  (3/4)الجد 
 (3/4.)مل الخبري ة واإلنشائي ةجالتنويع بين ال -

 
2.75 

 )عالمتان وربع( اإلتقان في العرض والتقديم: 4
م النص  _   (3/4) .إلى فقرات قس 

ا في بداية كل  فقرة._ ترك   (3/4) فراغ 
 (3/4) رت ب المسابقة كل ها وكتب بخط  واضح.-
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 1.5 (ونصف اختيار عنوان مالئم لموضوعه )عالمة 5

 العالمة. 3/1في حال القصور الّلغوي ُيحسم 
 

 


