
           

 
 

 عناصر اإلجابة و سلم التنقيط

 سهى انزُمُط

 
 انًعُبس عُبصش اإلجبثخ

رمىَى 

 انكفبَخ 

 :إرا أوسد  ( 2ٌ)ًَُخ انًزعهى - 

رعهُم + يىلفه يٍ رصشفٍُ  ) 4/3  

 (وادذ 

+ يىلفه يٍ رصشف وادذ ) 4/2  

 (رعهُم

 رًُخ َمطخ وادذح إرا أوسد انًزعهى-

 .(يىلف وادذ أو رعهُم فمط ) 4/1  

َجٍُ انًزعهى يىلفه يٍ رصشفبد - 

اإلديبٌ عهً انًخذساد،انعذواَُخ، )طبسق

   (االسزهزبس ثبنًشافك انعبيخ

 َمذو رعهُال يُطمُب ويُبسجب نًىلفه - 

َمجم أٌ يىلف أو رعهُم يُطمٍ أو عمهٍ أو  )

 (ششعٍ يُبست

  1انزعهًُخ

(2ٌ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االسزخذاو 

انسهُى 

 نهًىاسد

 :إرا أوسد (ٌ 2)ًَُخ انًزعهى -

 (انذنُم انششعٍ + ظشسٍَ  )3/3

دنُم ششعٍ أو + ظشس )3/2

ظشسٍَ فمط أو دنُهٍُ ششعٍُُ 

 .(نعشسٍَ يخزهفٍُ 

 :3/1ًَُخ َمطخ وادذح إرا أوسد-

 ظشس وادذ - 

 اسزشهبد وادذ يُبست- 

َجشص انًزعهى ظشسٍَ عهً األلم نهًخذساد - 

 :عهً انصذخ ، يضم 

أيشاض انشئخ وانمهت وانششاٍَُ ،أيشاض - 

 ....انهضخ واألسُبٌ واإلديبٌ عهً انًخذساد 

َسزشهذ ثُص ششعٍ يُبست و خبل يٍ - 

 .األخطبء 

 

 2انزعهًُخ

 2 انزعهُى (2ٌ  )

 

 (2ٌ)ًَُخ انًزعهى 

 :إرا أوسد - 

 (دنُم ششعٍ + رىجُهٍُ  )3/3 

 (دنُم ششعٍ + رىجُه وادذ  ) 3/2 

 أو رىجُهٍُ أو دنُهٍُ نزىجُهٍُ 

 .يخزهفٍُ 

 ًَُخ َمطخ وادذح 

 3/1إرا أوسد- 

 رىجُه وادذ صذُخ -

 َص ششعٍ يُبست  -

 

َمذو رىجُهٍُ عهً األلم نزجبوص أصيزه - 

 :انُفسُخ ، يضم 

 . االنزضاو ثأداء انفشائط - 

 .اإلكضبس يٍ ركش اهلل رعبنً - 

 ...انعًم انصبنخ - 

َسزشهذ ثُص ششعٍ يُبست وخبل يٍ - 

 .األخطبء 

 3انزعهًُخ

(2ٌ) 

 :ًَُخ انًزعهى إرا رعًُذ انشسبنخ

 ٌ 3=    صالصخ عُبصش يٍ أسثعخ- 

 2ٌ  =       عُصشٍَ يٍ أسثعخ  - 

 1ٌ=   عُصش وادذ يٍ أسثعخ -

 

 1- انجسًهخ + انزبسَخ : انزصذَش 

 2 - انزذُخ وانسالو.  

 3 -اعزًبد صُغخ انًخبطت.  

 4- خزى انشسبنخ ثبنذعبء وانزذُخ.  

 انشسبنخ

 (انًهًخ)

 

 

 

 

 

 

   

 االَسجبو
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انمشآٌ 

 انكشَى

سد
ىا

نً
ا

 

 (1ٌ )أٌ انذُبء شعجخ يٍ شعت اإلًَبٌ  :  يعًُ انذذَش  .1

 (1ٌ ). انذُبء أو إيبطخ األري او ركش اهلل :  انمًُخ  .2

 

انذُبء، هى صفخ رذفع انًزصف ثهب إنً رشن كم عًم لجُخ : رذذَذ انًفهىو  .3

 (1ٌ ) (َمجم أٌ رعشَف َفُذ انًعًُ َفسه )... وانزعفف عٍ كم لىل ثذئ 

 (1ٌ )يضم :   آصبس انذُبء  .4

 َصىٌ انًؤيٍ يٍ اسركبة األفعبل انمجُذخ ؛ -  

 َمٍ انهسبٌ يٍ انمىل انجزئ ؛ -  

   

 (1ٌ ): وسبئم انذفبظ عهً جًبنُخ انجُئخ  .5

 دًبَزهب يٍ كم أشكبل انزهىس -

  انغشط وانزشجُش  -

 ...إيبطخ األري و إصانخ األصثبل  -

 

انذذَش 

 انُجىٌ 

وانًىاسد 

انًزصهخ 

 ثه 

 (انخهى يٍ انزشطُت + وظىح انخط  )عهً انًُزج ككم 
2ٌ 

 
  اإلرمبٌ
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