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المجال الرئيس األول :القراءة 8(:ن)
1ــــــ أ) النوعية  :نص حجاجي ()5،0
ب) العالقة  :تأكيدية تؤكد شناعة فعل الرشوة( يقبل كل تعبير

مناسب)( 1........................)5،0ن

 2ــــــ أ) الشرح اللغوي  :بالمرادف  :بجالء  :بوضوح )5،0( ...بالضد  :خرقا

 +احتراما ،تطبيقا)5،0( ...
لذلك

ب) األطروحة  :الرشوة سلوك شنيع وظاهرة خطيرة تهدد تنمية المجتمع وتقدمه ،
من الواجب محاربتها ( )1(.أو ما يفيد هذا المعنى )........

 2 ..................................ن

 3ـــــ أ) األلفاظ الدالة على المجال  ":الرشوة"  "،الفقر"  "،االجتماعية" "،التنمية""،
التعليم"...

( ربع نقطة لكل لفظ أو عبارة))1( .

ب) الحجة المعتمدة  :رأي الباحثين ( )5،0نوعها  :حجة نقلية (تستند على رأي
الباحثين))5،0( .

ج ) القيمة  :اجتماعية( )5،0ـــ االستدالل  :الرشوة ظاهرة خطيرة  ،ارتباطها

بالفساد األخالقي والمالي،

تشويه الحياة االجتماعية ( ( )5،0أو ما يفيد هذا

المعنى) 3.....................................ن

 0ــــ إبداء الموقف من القضية (  ،)5،0التعليل (  ، )5،0توظيف أسلوب التعجب( )5،0
سالمة التعبير من

األخطاء ( ( )5،0ينبغي أن يكون الموقف والتعليل مسايرا لنظام القيم

واألخالق) 2 ........................ن

المجال الرئيس الثاني :الدرس اللغوي6(:ن)
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مدة اإلنجاز
ساعتان

3

 1ـــــ الشكل  " :الرشوةُ" " ،كثير ٍة " " ،األكثرُ" "،بمبادئِ" ( ربع نقطة لكل كلمة
صحيحة) 1........................ن

 2ـــــ أ) أسلوب االستفهام  " :فهل أنت مستعد للمساهمة في تغيير هذه العقلية والسلوك؟

"()5،0

ب)اسم التعجب  ":ما أكثرهم

"( 1...................................................................)5،0ن
 3ــــ نوع الكلمة  :صيغة منتهى الجموع ( )5،0الوزن  :فواعل ( )5،0التوظيف :
يراعى فيه صحة المعنى

والمبنى على أن تكون مضافة أو معرفة

بأل( 1،1.................................................)5،0ن
 4ـــــ المنادى  :مواطن ( )5،0نوعه  :نكرة مقصودة ( )5،0حكمه :مبني على ما يرفع
به في محل

نصب

( 1،1...........................................................................)5،0ن
 0ـــــــ اإلعراب  :الموظف  :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
على آخره ()5،0

انتشارا  :تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

( 1...................)5،0ن
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المجال الرئيس الثالث :التعبير و اإلنشاء ( 6ن)
يراعى في التقويم ما يلي :
ـ
ـ

ــــــــــ

ــــــــــ

فهم المطلوب ( )1

صياغة الحكم النقدي ( )1،0

ــــــــ توظيف معايير إصدار الحكم ()1،0

ـــــــــــ

احترام العناصر المعتمدة في بناء الموضوع ()1

ــــــــ سالمة اللغة والتعبير واإلمالء وجودة العرض

( 6................................................)1ن

