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عناصر اإلجابة وسلم التنقيط
 Iـ مجال القراءة (  8نقط ).
 1ـ جمال النص  :ثقايف (  05.0ن)
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 -2العالقة هي عالقة تفسري وتوضيح 05.0 ( .ن)
(  05.0ن) ـ وعيت  :أدركت ـ فهمت  05.0 (........ن).

 -3الشرح باملرادف :ملبية  :مستجيبة ـ مطيعة ......
 -4الفكرة احملورية للنص :تقبل كل فكرة تعكس فهم املرتشح ملضمون النص مثل  :تعلق الكاتب بالقراءة والكتب وذكره للفوائد اليت جناها
من وراء ذلك  1 (.......ن)
 -.تقبل أربعة ألفاظ أو عبارات دالة على اجملال الثقايف يف الفقرة الثانية مثل  :الكتاب ـالتاريخ ـ أحداث رواية أو قصة ـ أبيات قصيدة ـ إيقاع
موسيقى ـ نصا مسرحيا ـ العلوم ـ االجتاهات الفكرية 052. ( .............ن) لكل لفظة أو عبارة .
 -6الفوائد اليت جناها الكاتب من قراءته للكتب  :التعبري الفصيح ( قوم لساني ) ...ـ تعلم الكتابة (...جعل القلم مطواعا بني يدي )
ـ تنمية املعارف واملدارك ( .....منى معاريف ووسع آفاق مداركي  .).....تقبل فائدتان فقط (  0..0ن) لكل فائدة .
 -7القيمة املتضمنة يف النص:
(تقبل كل قيمة دالة على أهمية القراءة وفوائدها (  05.0ن) مع االستدالل عليها مبا يناسب من النص(  05.0ن) )
 -8من املنتظر أن يبدي املرتشح رأيه اخلاص يف عالقة الكاتب بالكتب يف سطرين (  1..0ن) وبأسلوب سليم خال من كل األخطاء  05.0 ( .ن)

 IIـ مجال الدرس اللغوي (6نقط ).

ئ)
 -1شكل الكلمات  ( (:سَاحَ َرةَ أَحَاسَيسَ أَفَضَلَ الَقَ َار َ

 5..0 (..ن)

لكل كلمة .

 -2ـ أسلوب التعجب :ما أسخاها ! ( 05.0ن) ـ أسلوب االستفهام :كيف ال أعتز به؟ (  05.0ن) .
 -3تقبل كل مجلة مستوفية للشروط املطلوبة (  1..0ن)
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املضاف
صحبة(  05.0ن).

املضاف إليه
كتاب(  05.0ن).

اجلملة
أقضي الوقت بصحبة كتاب
 -.اإلعراب :
ـ الكتاب  :خمصوص باملدح  ،مبتدأ مؤخر مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره 05.0 ( .ن).
(  05.0ن).
ـ مشاعر  :اسم جمرور بالفتحة النائبة عن الكسرة ألنه ممنوع من الصرف.

نوع اإلضافة
معنوية (  05.0ن).

 IIـ مجال التعبير واإلنشاء ( 6نقط ).
ـ يراعى يف تقويم منتج املرتشح ما يأتي :
ـ االلتزام باملطلوب (2ن) ـ توظيف مكتسبات املهارة (2ن ) ـ االنسجام والتماسك ( 1ن) ـ سالمة اللغة واستعمال عالمات الرتقيم (1ن) .
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