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الصفحة
1

عناصر اإلجابة وسلم
التنقيط

مــــدة اإلجنـــاز :ســـاعتـــان

1

3

املعـــــامــل
سلم

عناصر اإلجابة

التنقيط

 Iـ جمال القراءة ( 8نقط ).

.

نوعية النص  :ـ سردي  /وصفي

(نصف نقطة )

 -2الفقرة التي تنسجم مع عنوان النص هي  :الفقرة األخيرة .

(نصف نقطة )

1ـ

 -3الشرح بالمرادف  - - :بالية  :قديمة ـ عتيقة ـ رثة…

نصف نقطة لكل شرح صحيح )

– ترتجف  :ترتعد ـ ترتعش ..

(نقطة واحدة )

 -4من القضايا التي يطرحها النص  :االختفاء ـ الفقر – التشرد – التلوث – السكن العشوائي ( ...تقبل قضية واحدة )
 -5األلفاظ والعبارات الدالة على المجال السكاني  :أزبال– األوساخ – سكان الحارة – الشارع الرئيسي – أكياس النفايات – المنازل ـ الفقراء
(تقبل أربعة ألفاظ أوعبارات تنتمي إلى المجال السكاني)
ـ الناس ...
 -6الشخصية الرئيسة هي  :حسون  -صفاتها  :مجنون ـ متشرد – غريب – ممزق الثياب – فقير ـ ( ...تقبل صفتان من هذه الصفات أو
صفات أخرى مستقاة من سياق النص )

( ربع نقطة لكل لفظة أو
عبارة)
( نصف نقطة للشخصية  /وربع
نقطة لكل صفة )

 -7من القيم التي تتضمنها الفقرة الثالثة من النص  :القناعة ـ التعاون والتضامن ومساعدة الغير ( ...وتقبل العبارات الدالة عليها في الفقرة )

( نصف نقطة لكل مطلب )

 -8من المنتظر أن يبدي المترشح رأيه الخاص في الظروف االجتماعية التي يعيشها حسون في سطرين بأسلوب سليم خال من كل األخطاء .

( نقطتان )

 IIـ مجال الدرس اللغوي ( 6نقط ).
 -1شكل الكلمات :

َ
َّ َ
( َأ ْع َو ُر ـ َم َالب َ
ة )
س ـ ُسكان ـ َح َرك ِِ
ِ

 -2أسلوب التعجب  - :ما أغرب "حسون "!
 -3تقبل كل جملة مفيدة

ربع النقطة لكل كلمة
(نصف نقطة لكل أسلوب )

– أسلوب االستفهام  :كيف جاء ؟ ـ أو ـ و من أين ؟

( نصف نقطة لكل مطلب )

مرتبطة بالمجال السكاني تشتمل على ممنوع من الصرف لسبب واحد .

-4
الجملة
شوارع الحارة أكثر ازدحاما..

اسم التفضيل

طريقة صياغته

السبب

أكثر ازدحاما

طريقة غير مباشرة
(اسم مساعد+مصدر)

ألن الفعل غير ثالثي

 -5اإلعراب :
 أسود  :نعت مجرور بالفتحة النائبة عن الكسرة ألنه صفة ممنوعة من الصرف . شوارع :مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره ....

 IIـ مجال التعبير واإلنشاء ( 6نقط ).
يراعي في تقويم إنتاج المترشحين ما يأتي :
 -االلتزام بالمطلوب (2ن)  -توظيف خصائص المهارة (2ن)  -سالمة اللغة واحترام عالمات الترقيم (2ن)

www.9alami.info

(نصف نقطة لكل
جواب صحيح
نصف نقطة لكل كلمة

