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عٍاصس اإلجابٔ ٛضمي التٍكٗط
 Iـ مجال القراءة (  8نقط ).
 1ـ ٌٕع الٍص  :ـ ضسد)ُ 0550 (.. ٙ

www.9alami.info

 -2الفكس ٚاليت ٍٖطحي وعّا عٍٕاُ الٍص ِ٘ الفكس ٚاألٔىل)ُ 0550 (.. .
ـ حرقْ :غبا ْٟـ بالدتْ  )ُ 0550 (.. ...لهن شسح.

 -3الشسح بالطد  :حاش  :فكد ـ أضاع ....
 -4الكطٗ ٛاملطسٔح ٛيف الٍصٖ :كبن نن تعبري داه عم ٜوعاٌا ٚاملعاقني ـ الٍظس ٚالطمبٗ ٛإىل ذٔ ٙاالحتٗاجات اخلاص ٛـ حتد ٙاإلعاق)ُ 1 (.ٛ
 -5تكبن أزبع ٛألفاظ أٔ عبازات دال ٛعم ٜوعاٌا ٚعىس احلداد وثن  :ـ تكمكْ ـ مل ٖعد ٖطٗل ـ وعام ـ ٖؤملْ ـ ٖعاٌٗاُ ـ ٖعاٌ٘ ـ الكمل ( )ُ 0525
لهن لفظ.ٛ
-6األوهٍ ٛاليت دازت فّٗا أحداث الٍص  :البمدٖ ٛـ الطسٖل ـ الٕزش ٛـ الشازع  )ُ 0525 (..لهن وهاُ .

 -7وَ الكٗي اإلجيابٗ ٛاملتطىٍ ٛيف الٍص :ـ
ـ اإلٖثاز /التطاوَ /التآشز /احرتاً ذٔ ٙاالحتٗاجات اخلاص ٛأٔ وطاعدتّي ...؛
ـ املبادزٔ ٚالعىن وَ أجن حتد ٙالصعاب (..تكبن نن قٗى ٛتكازب ِرٓ املعاٌ٘ ) )ُ 0550 (..
ـ االضتداله عمّٗا ٖ( :كبن االضتداله الداه عم ٜالكٗى )ُ 0550 (.. ) ٛلالضتداله.
 -8وَ املٍتظس أُ ٖبد ٙاملرتشح زأْٖ اخلاص يف عىس احلداد بأضمٕب ضمٗي خاه وَ نن األخطا.)ُ 02 (.. ٞ
 IIـ مجال الدرس اللغوي (6نقط ).

َْ
َ
َ ْ َ
َ
ُ
ر )  5..0 (..ن)
ان ـ َم َّر ٍة ـ ألاكب َ
 -1شهن الهمىات َ (:عقا ِق ُير ـ نش َو َ

لهن لفظ. ٛ

 -2أضمٕب االضتفّاً  :مل الكمل؟ أٔ ملاذا ال خيصص وهاُ هلؤال ٞ؟ ( )ُ 0550ـ أضمٕب التعحب  - :وا أزٔع إجناشك ! . )ُ 0550 (.. .-
ٖ ( -3تٍكن عىس ٔٔلدآ بالعهانٗص املثري ٚلالٌتبآ ) أٔ بعهانٗص اخلشب املثري ٚلالٌتبآ  )ُ 0550 (.ٔ.)ُ 1 (.. .لمشهن .
-4
املٍاد)ُ 0550 (..ٝ

ٌٕعْ)ُ 0550 (..

حهىْ)ُ 0550 (..

اجلىمٛ
البٍا ٞعم ٜالطي يف ذلن ٌصب
ٌهس ٚوكصٕدٚ
أٔالد
ٖا أٔالد اطىٍٕ٠ا
 -5اإلعساب :
ـ املطمىني  :وفعٕه بْ وٍصٕب لفعن ذلرٔف ٔجٕبا تكدٖسٓ أخص أٔ أعين .)ُ 0550 ( ....
ـ إبساِٗي :اضي دلسٔز بالفتح ٛالٍاٟب ٛعَ الهطس ٚألٌْ ممٍٕع وَ الصسف.)ُ 0550 ( ….
 IIـ مجال التعبير واإلنشاء ( 6نقط ).
ـ ٖساع ٜيف تكٕٖي وٍتخ املرتشح وا ٖأت٘ :
ـ االلتصاً باملطمٕب (ٌكطتاُ ) ؛
ـ تٕظٗف وهتطبات املّازٌ( ٚكطتاُ ) ؛
ـ ضالو ٛالمػٔ ٛاضتعىاه عالوات الرتقٗي (ٌكطتاُ ).
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