
 الثالث الثانىي العلمي  -سّلم تصحيح  ورقت عمل اللغت العربيت  

 درجت ( 08أواًل : المهاراث اللغىيت والبنيت الفكريت والعاطفت : ) 

 /د5/ثبؾب: خجشح يؿُٗ  –د 5يؿُٗ صؾضؼ : يظٛجخ   -1   

 د/ 5 / ٘ نهشجبة أٔ يب فٙ يؿُٗ رنك.: انٕاقؽ انًزشّد الفكرة العامت -2   

 د/  5. /س: أ( يؿبَبح أْم انؿشاق يٍ انفقشبيفكشح انجٛذ انخ -3   

 د/5./د/ ٔرنك نحًبٚخ انٕطٍ أٔ انذفبؼ ؾٍ انٕطٍ أ انُٕٓع ثبنٕطٍ أٔ ألٌ انشجبة ايم األيخ5أساد أٌ ٚكٌٕ قبدسًا ؾهٗ طذّ  انكٕاسس / -4

 د/10./اسزُكش ؾهٗ انشجبة أَّ ًٚضٙ انٗ انًظٛجخ ضؿٛفب كًٍ رشثٗ ؾهٗ انكسم -5   

 د/10رحّذس ؾٍ ؾذو انزأصش ثبأليٕس انخطٛشح أٔ انؿغض أٔ انزخبرل أ انسكٕد أٔ انظًذ إصاء انخطش./كالًْب انزشبثّ: :  المىازنت - 6   

 د/5الجىاهري / د/5اليازجي /

 انؿشة ال ٚزبصشٌٔ ثبنػهى 

 رحذس ؾٍ سهجٛخ انؿشة

 اضبؾخ انؿشة نهحقٕق

 يٕقف انؿشة يٍ انػهى

 ٚزبصشٌٔ ثبنًظبئتانشجبة ال 

 رحذس ؾٍ سهجٛخ انشجبة

 اضبؾخ انشجبة نهفشص

 يٕقف انشجبة يٍ انًظبئت

 دسعبد( 10)        د (5صٔسٔا قشٖ يٕثٕءح : حضٌ أٔ أنى  أٔ حسشح  –د 5انشؿٕس انؿبطفٙ فٙ )أَفذ: كشِ  -7    

 ٘ ضٛبؼ انؿشاق / أٔ / حبل انؿشاق انًزشّد: انقضٛخ االعزًبؾٛخ -8    

 د/5/ق انًشع ٔانفقش فٙ انؿشا/ أٔ / يؿبَبح أْم انؿشاق  / أٔ / فقش انؿشاق                                 

 د/5انحشيبٌ ... ٚكزفٗ ثًػٓشٍٚ. / –انغٕؼ  –انزل  –انؿش٘  -: األٔثئخ  انًػبْش

 درجت( 028ثانيًا: البنيت الفنيت وقىاعذ اللغت: ) 

 نٓزا انُشء / َشٚذِ .. / ٚذةّ  انٗ انجهٕٖ / كأَّ سثٛت خًٕل  / يب حشكذ .. / ؾُذ نّ / أضبؼ  ..: أَفذ الخبر االبتذائي -1   

 د/5يشٔا     / –: صٔسٔا  إنشاء طلبيرشٔا  / ضبؼ /         

 د/ 5: يطهقخ  / َٕؼ انقبفٛخ -2   

 د/5/أٔ نهزؿجٛش ؾًب ٚشٚذ دٌٔ قٕٛديشبؾش االسزٛبءب قًٕٚب أٔ إغٓبس : اَفزبػ انشؿٕس أٔ اسزًشاسِ أٔ إؾطبء انُض اٚقبؾ دالنزٓب

 د/5ؾشاح / –انزقفٛخ انذاخهٛخ: حفبح  -3   

 د/5انظبد / –ا نحبء  –انكبف  –انسٍٛ  –انحشٔف انٓبيسخ: انزبء        

 د/3انٓبء أٔ انشجبة : يشجّ / -د /    3أداح  /  -انظٕسح: كأٌ   -4   

 د/3ٔعّ انشجّ يحزٔف / -د/ 3شجّ ثّ /سثٛت خًٕل : ي                     

 د/4د/  ضؿف انشجبة /4: ٔضحذ يؿُٗ /انقًٛخ

 د/4االسزُكبس/ –د/  االسزٛبء 4أٔ : أثشصد شؿٕس /    

 د/ يٍ خالل رشجّٛ  انشجبة ثًٍ رشثٗ ؾهٗ انكسم نٓب. 4أٔ : أصبسد انخٛبل /    

 دسعخ( 40اإلؾشاة:  )  -5   

 د/4عشِ انكسشح /د/ ؾاليخ 4انُشء: ثذل يغشٔس / -

 د/4د/ ٔؾاليخ عشِ انكسشح /4ْضٚاًل: حبل يُظٕة  / -

 د/4د/ ؾاليخ عشِ انكسشح /4صؾضؼ: يضبف انّٛ يغشٔس / -

 د/4انٕأ: ضًٛش يزظم فبؾم / -د/ 4يشٔا: فؿم أيش يجُٙ ؾهٗ حزف انٌُٕ / -

 د/10د/ . /4د/  طفخ /4) رسٕءكى(  فٙ يحم َظت / -

 د/10انطهت. / انفؿم ) رشٔا( يغضٔو ألَّ عٕاة -6

 د/10كى فشطخً  ؾُذ نّ ؟ / -7   

 

 

 د/5عٛبؼ : اسى فبؾم أٔ طفخ يشجٓخ / -د/  5يضبؾخ: إؾالل ثبنقهت / -8   

 



 درجت( 08ثالثًا: القراءة و المطالعت: ) 

 د/5د/ خٛش األسشح خٛشِ /5: انفشد عضء يٍ كم / األسشحفٙ  -1   

 د/ .5انؿًم فٙ عًؿٛبد / : سسى انخطط نزؿٕٚذ األطفبلانًذسسخفٙ       

 د/5رقٕٚخ انشٔػ انزٙ رسٛطش ؾهٗ كم فشد حزٗ ُٚذيظ فٙ عًؿٛخ ٚشؿش ثشؿٕسْب. /                      

 د/5صؾًبء: يزطشفخ يب قجهٓب سبكٍ / -2   

 د/5اعزًبؼ: ٔطم يظذس نفؿم خًبسٙ . /       

 د/5نضبَٙ فبنضبنش . /د/  ثبة انحبء يؽ يشاؾبح ا5) حٛظ (  / –أٔ  –) حٕط (  -3   

 رابعًا: التعبير اإلجباري: 

 دسعبد5خبرًخ   -دسعبد    5يقذيخ:  

 

 دسعخ( 35انفكش ) 

 د/10د/ انغضاس : كهًب سآِ /10انزؿجٛش ؾٍ انحػٕظ انؿبصشح / -1

 د/5د/ حبفع اثشاْٛى : أغٛضٕا /10اسزُكبس انغالء / -2

 د/10/د/ انقشَفهٙ : ٚقجم أ٘ شبْذ 10ٔؾٙ انكبدحٍٛ / -3

 د05اسلىب لغىي  -د  05منهج عقلي  -درجت   08االسلىب : 

 .دسعخ (  60انزؿجٛش االخزٛبس٘ )  -ة    

 د/5انًؿبَبح يٍ انفقش / –انفكشح انؿبيخ  -انذساسخ األدثٛخ   -1    

 د/5فٙ انشكٕٖ /رسبٔ٘ أٚبو انشبؾش  -3 -د/ 5َحٕل انشبؾش / -2 -د/  5ؾٛش انشبؾش فٙ انؿشاء. / -1انفكش انفشؾٛخ:  -

 ٔاضحخ( –طبدقخ  –يطشٔقخ  –انسًبد ) يزشاثطخ  -

 د/5د/ ٔنكم يضبل /5ٚكزفٗ ثسًزٍٛ نكم سًخ / -

 د/10د/ االسهٕة /10انًقذيخ ٔ انخبرًخ / -

 د/10االثذاؾٙ: يقذيخ + خبرًخ / -2

 د/20دٔس انًشأح فٙ انُضبل انقٕيٙ /  

 د/20دٔس انًشأح فٙ انُضبل االعزًبؾٙ /  

 د/10األسهٕة : /  

 

 اَزٓٗ انسهى

 

 

 

 


