
 

 
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين          امتحـان شهادة السلك اإلعــدادي  

 الـمـوحـد             االمتحـان الجـهـوي  لجهة الشاوية ورديغة                         

 3102دورة يونــيـو 

 1/  1الصفحة    دليل اإلجابة للتوجيه واالستئناس  مادة اللغة العربية 

 

 

 النقط  هذا الدليل إطار عام للتوجيه واالستئناس / دليل عناصر اإلجابة السؤال

 (ن  8) مكون القراءة : المجال الرئيسي األول

 ن 5.0 المجال السكاني : الذي ينتمي إليه النص المجال 1

العنوان جاء عاما والفقرة الثانية تفسره وذلك بإظهار أسباب : عالقة العنوان بالفقرة الثانية 2
وكذا تاريخ بدايتها ويتعلق األمر باكتشاف البترول العالقة عالقة  الهجرة وهي للعمل ،

 (.صالحية تقدير اإلجابة ( ة)لألستاذ ) توضيح وتفسير 

 ن 5.0

 ن 1 نصف نقطة لكل شرح صحيح : الشرح 3

 ن1 القدرة على استخراج الفكرة األساسية  4

 –ظاهرة سكانية  –هجرة العرب  -: استخراج ألفاظ أو عبارات دالة على المجال من مثل 0
 الخ ... -حجم السكان  –االنتقال السكاني 

 ن 1

تضاعف حاجات هذه الدول إلى تلك األيدي العاملة  –قلة األيادي العاملة في الدول البترولية  6
  الخ ....تطور التنمية في تلك البلدان  –

 ن1.0

الحق في  –الحق في السفر  –الحق في التنقل : إبراز قيمة من القيم التي يطرحها النص  7
 ( لألستاذ صالحية تقدير اإلجابة ) الحق في ملكية المال   –الشغل 

 ن 5.0

 ن 2 تلخيص ما ورد في النص من أفكار وإبداء الرأي في المطلوب  8

 (ن  6) الدرس اللغوي : الرئيسي الثاني المجال

 ن 1  يخصم ربع نقطة عن كل خطأ مهما كانت طبيعته: الشكل 1

أسلوب  ؛-العرب –نحن ) االختصاص  :تعجبأسلوب : استخراج األسلوبين من النص 2
 ما أحوج  :تعجب

 ن 1

 ن 1 تحويل الكلمة الممنوعة من الصرف إلى كلمة مصروفة مع الشكل التام  3

 ن 1 مبني على ما يرفع به في محل نصب : حكمه –نكرة  مقصودة  : تحديد نوع المنادى 4

 ن 2 يشترط أن يكون اإلعراب صحيحا وتاما : اإلعراب 0

 (ن  6) التعبير واإلنشاء: المجال الرئيسي الثالث

 ن 2 القدرة على إنتاج نص تخييلي  

 ن 2 واستحضار عناصر الحكي  القدرة على توظيف مهارة التخييل 

 ن 2 سالمة اللغة من األخطاء  
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