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األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة الشاوية ورديغة

امتحـان شهادة السلك اإلعــدادي
االمتحـان الجـهـوي الـمـوحـد

دورة يونــيـو 1024
مادة اللغة العربية

دليل اإلجابة للتوجيه واالستئناس

الصفحة 1 / 1

دليل عناصر اإلجابة /هذا الدليل إطار عام للتوجيه واالستئناس
السؤال
المجال الرئيس األول :مكــون القراءة (  8ن )
مالحظة النص (  2ن )
المجال الذي ينتمي إليه النص :المجال الفني
1
عالقة العنوان بالفقرة األخيرة :عالقة تفسير وتفصيل إذ العنوان يتصف بالعمومية والفقرة
2
تبين مجاالت الموسيقى من مثل الرقص والتمثيل ( لألستاذ (ة) صالحية تقدير اإلجابة ).
الفهم (  1ن )
الشرح :نصف نقطة لكل شرح صحيح
1
القدرة على استخراج الفكرة األساس
2
التحليل (  3ن )
استخراج ألفاظ أو عبارات دالة على المجال من مثل :الموسيقى – الفن – التعبير الجمالي
1
– أفضل الفنون – القطعة الموسيقية....الخ
استخراج ما يدل على تذوق الموسيقى حسب الشعوب واألجيال من مثل :قطعة موسيقية
2
يطرب لها شعب وال يستسيغها شعب آخر – اختالف األجيال في تذوق الموسيقى
إبراز قيمة من القيم التي يطرحها النص من مثل :الحق في االستماع – الحق في االختيار
3
– الحق في الترفيه عن النفس -الحق في االختالف  -الحق في االستمتاع بالموسيقى (...
لألستاذ صالحية تقدير اإلجابة )
التركيب ( 1ن )
تلخيص ما ورد في النص من أفكار وإبداء الرأي في المطلوب
المجال الرئيس الثاني :الدرس اللغوي (  6ن )
الشكل :يخصم ربع نقطة عن كل خطأ مهما كانت طبيعته ( ال تحتسب كلمة نحن في الشكل)
1
استخراج األسلوبين من النص ( أسلوب مدح وأسلوب نداء) (نصف نقطة لكل جواب صحيح )
2
صوغ سؤال االستفهام
3
تركيب جملة مفيدة تتضمن كلمة ممنوعة من الصرف مع مراعاة المطلوب
4
0
اإلعــراب :أنا :ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ – أي :مفعول به
مبني على الضم في محل نصب  ،وفعله محذوف وجوبا مع الفاعل تقديره ( أخص أو
أعــني ) -الهاء :حرف تنبيه مبني على السكون ال محل له من اإلعراب – العـازف  :نعت
مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهـرة على آخره (.نص نقطة لكل جواب صحيح )
المجال الرئيس الثالث :التعبير واإلنشاء(  6ن )
القدرة على احترام خطوات السيرة الذاتية
القدرة على كتابة نص متماسك
سالمة الموضوع من األخطاء اإلمالئية والنحوية
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