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مادة اللغة العربية

املعامل 3 :

املدة الزمنية  :ساعتان
عناصر اإلجابة

سلم التنقيط

 Iـ جمال القراءة ( 8نقط ).
( 05.0ن ).

 1ـ مجال الىص  :سكاوي أو بيئي

( 05.0ن ).

2ـ الفقزة ألاك ث رارت باط ا بعىىان الىص هي الفقزة الثالثت.
 3ـ الشزح باملزادف  - :هدرة ـ قلت ـ هقص ....

( 05.0مكل كنمة ).

ـ جبذًز  :إسزاف ـ جضييع ...

(1ن ).

 4ـ القضيت التي ًطزخها الىص هي قضيت جبذًز املاء وجلىٍثه .....

( 052.مكل مفظة أو

 5ـ جقبل أربعت ألفاظ أو عباراث دالت على املجال السكاوي  /البيئي في الىص .

عبارة ).

 6ـ مصادر جلىث املاء في الفقزة الثاهيت :مخلفاث املصاوع ـ كمياث الىفط املطزوخت في البدار ـ فضالث

( 0..0مكل مصدر ).

 7ـ القيمت املتضمىت في الفقزة ألاخيرة من الىص  :املدافغت على املاء وجزشيد استعماله (ًقبل الجىاب

(  05.0مكل مطنب)،

 8ـ ًقبل كل رأي ٌعكس مىقف املترشح من القضيت التي ًطزخها الىص بأسلىب سليم خال من ألاخطاء

( 2ن ).

املجاري والىفاًاث ( ًقبل مصدران فقط).
املقارب مع الاستدالل عليه بما ًىاسب ).

 :IIجمال الدرس اللغوي  6 ( :نقط)
ُ
1ـ الشكل ( :أغلب ـ مصادر ـ أكثر ـ جلىٍث ُه ).

(  02.مكل كنمة)،

ّ
 2ـ أسلىب التعجب  :ما أكثرها!
أسلىب الاختصاص  :هدن ـ أبىاء العصز الحالي ـ ًجب أن وعي .

(

 05.0مكل أسنوب)،

 3ـ جقبل كل جملت مفيدة مستىفيت للشزوط املطلىبت  0..0( :لالرجباط باملجالـ  0..0للممىىع من الصزف ـ  0..0لسالمت
الجملت.
 4ـ الجملت
ًا مستعمل املاء ال جبذره

املىادي

هىعه

خكمه إلاعزابي

مستعمل( ) 0..0

مضاف ( ) 0..0

الىصب ( ) 0..0

 5ـ إلاعزاب :
ـ عىاقب  :اسم مجزور وعالمت جزه الفتدت الىائبت عن الكسزة ألهه ممىىع من الصزف (صيغت مىتهى الجمىع) 0..0( .ن )

ـ السلىك  :فاعل وعم مزفىع بالضمت الغاهزة على آخزه .

 IIIـ جمال التعبري واإلنصاء  6 ( :نقط)

( 0..0ن )

www.9alami.info

ًزاعى في جقىٍم مىتج املترشح ما ًلي :
 -الالتزام باملطلىب (2ن) ـ جىعيف خصائص املهارة (2ن) ـ السالمت من كل ألاخطاء (2ن).

