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/  0الصفحة    3المعامل  موضوع مشترك  –جميع المسالك العلمية والتقنية  ة اللغة العربية ماد

0 

                                         

 

سلم   يعتبر هذا الدليل إطارا عاما للتوجيه واالستئناس                               األسئلة

 التنقيط

 (ن  01) النصوص  مكون :المجال الرئيسي األول 

التعالق بين العولمة واإلبداع الثقافي العربي، والفقرة الثانية تشير إلى يشير العنوان إلى  0

وضع اإلبداع العربي ، مما يدل على أن العالقة هي عالقة تفسيرية وتوضيحية للوضع 

 أمام تحديات العولمة المقلق  الثقافي العربي 

 ن0

يراعى في التقويم سالمة اللغة والتعبير الواضح والمعبر عن مقتضيات  :تحديد أفكار النص  3

 صالحية تقدير اإلجابة ( ة ) النص ، ولألستاذ 

 ن0

شرح القولة يشير المترشح إلى خطورة العولمة ، واكتساحها لجميع المجاالت المعرفية،  2

هذا التحدي  ولكي تكون الشعوب العربية في مستوى( الخ...والتقنية، واالقتصادية

مشروعا نهضويا يركز على المعرفة ، والتنمية البشرية وذلك  نجزالمطروح، عليها أن ت

 ...باالستثمار في العنصر البشري كما فعلت دول متقدمة مثل اليابان 

 صالحية تقدير اإلجابة شريطة أن يعبر المترشح عن وجهة نظر مقنعة  ( ة ) ولألستاذ 

 ن 0

التحكم بمصير جميع  -العولمة مرحلة جديدة -:الدالة على حقل العولمة األلفاظ والعبارات 4

العولمة سيرورة  –تخاف العولمة  -تبدو العولمة حركة مستمرة –مخاطر العولمة  -الشعوب

 ..تاريخية 

اإلبداع  –الهوية المحلية  –الثقافي العالمي  :األلفاظ والعبارات الدالة على الحقل الثقافي

 –ثقافة من العولمة  –الثقافة اإلنسانية  –الثقافة الوطنية  –ثقافتها االستهالكية  –الثقافي 

 الخ ....جميع الشعوب والثقافات  –األوساط الثقافية 

يعتمد في التقويم ما يبين أن ) عالقة تفسير وشرح وتوضيح وتقاطع :العالقة بين الحقلين

 الن ـما يدل عليه الحققد فهم  المترشح

 ن 0.1

 –الهويات المقلدة : بعض العوائق التي تحول دون دخول الشعوب العربية عصر العولمة 1

 –عدم الدخول في العولمة من موقع الفاعل  –االنكماش على الذات والخوف من العولمة 

  -الجهل والفقر –تبديد الموارد الطبيعية  –غياب المشروع النهضوي

 ن0.1

االنطالق   –الشرح والتفسير للقضية المطروحة : الحجاجي ما يشير إلى توظيف األسلوب  6

  -توظيف أسلوب التوكيد  -اإلتيان باستشهادات  من الواقع  –من العام إلى الخاص 

 ن 0

 ن 2 أفكار النص األساس ، مع إبداء الرأي في المطلوب  تتضمن قدرة المترشح على كتابة فقرة  7

 (ن  4 )الدرس اللغوي مكون  :المجال الرئيسي الثاني 

توظيف اسم الموصول  –( أو ) توظيف أسلوب العطف : األدوات الدالة على اتساق الفقرة 0

  -توظيف أسلوب التوكيد  –توظيف واو العطف بكثرة  –( الذي ) للربط 

 ن3

 ن3 تركيب جملتين مفيدتين تتضمنان المطلوب مع مراعاة المعنى والمبنى في الجملتين 3

 (ن  6) مكون التعبير واإلنشاء :المجال الثالث 

 ن3 القدرة على احترام منهجية المقابلة :يراعى في التقويم  

 ن 3 تسلسل األفكار واتساق الفقرات  

 ن3 سالمة اللغة واألفكار وخلوهما من األخطاء 
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