امتحان نٌل شهادة السلك اإلعدادي
(رسمٌون وأحرار )
دورة ٌــــونــــــــٌــــــــــو 2021
مادة  :اللغة العربٌة
عـناصــر اإلجــابة وسلم التنقٌط

الصفحة
1/1
المعامل
3
مدة اإلنجاز
ساعتان

األكـــادٌمٌة الجـــهوٌة الداخــلة وادي الـــذهـــب
ٌستأنس فً تقوٌم أجوبة المترشحٌن بالعناصر اآلتٌة :
أوال  :مكون القراءة 8( :ن)
(1ن)
(1ن)

 -1نوعٌة النص  :مقالة
 -2مرادف كلمة تنقٌب حسب السٌاق  :بحث
ضد كلمة منصفة حســـب السٌاق  :ظالمة
(1ن)
ٌ -3نبغً أن ٌبٌن المترشح عالقة العنوان بالفقرة األولى (0,5ن)وأن ٌستدل علٌها بما ٌناسب من النص (0,5ن)
 -4تدافع الكاتبة عن قضٌة مفادها أن نوظف محركات البحث ووسائل التواصل فٌما ٌنفع  ،وٌعطً عنا صورة
(1ن)
أفضل ،وأال نقتصر على اعتبارها وسائل للمتعة والترفٌه.
(1ن)
 -5تقبل جمٌع القٌم المناسبة (0.5ن) وٌستدل علٌها بما ٌناسب من النص (0.5ن)
(1ن)
ٌ -6نبغً أن ٌبٌن المترشح رأٌه فً القولة بالتأٌٌد أو بالمعارضة (0,5ن)وأن ٌعلل موقفه (0,5ن) .
ٌ -7جب أال ٌتعدى التلخٌص عدد االسطر(0,5ن)وأن ٌتضمن جمٌع أفكار النص (1ن) وأن ٌخلو من األخطاء (0,5ن)
ثانٌا  :مكون الدرس اللغوي 6( :ن)
(1ن)
ٌ -1شكل المترشح الكلمات حسب موقعها فً النص.
(1ن)
 -2عٌن المضاف والمضاف إلٌه ثم بٌن نوع اإلضافة
نوع اإلضافة
المضاف إلٌه
المضاف
التركٌب
معنوٌة
البحث
عملٌات
 عملٌات البحث تارٌــــــــــــخنامعنوٌة(0,5ن)
تارٌخ (0,25ن) نا (0,25ن)
(1ن)
 -3حدد اسم التفضٌل الوارد فً الفقرة الثالثة وبٌن طرٌقة صٌاغته
طرٌقة صٌاغته
اسم التفضٌل
بطرٌقة مباشرة على وزن أفعل (0,5ن)
أقرب (0,5ن)
(1ن)
ٌ -4نشئ المترشح جملة مفٌدة تتضمن كلمة النتائج ممنوعة من الصرف .
(1ن)
 -5فما أعظم أن نكف عن اعتبارها مجرد شاشة ناقلة – صٌاغة مباشرة على وزن ما أفعل
 -6نفسها  :نفس توكٌد معنوي تابع للمؤكد فً نصبه وهو مضاف (5,0ن) ها  :ضمٌر متصل مبنً فً محل جر مضاف إلٌه (55,ن)

ثالثا  :التعبٌر واإلنشاء 6( :ن)
مراعاة المعاٌٌر اآلتٌة فً تقوٌم اإلنجاز :
 مالءمة اإلنـــــجاز لمـــــــحتـــــــــــــــــــوى المطـــــــلوب . االنسجام مع محتوى المطلوب ،وتقنٌات كتابة الحكاٌة العجٌبة . -ســـــــــالمة اللــــــــــغـــة واألســــــــــــــــلــــــــــــــــــــوب .

-

استعــــــــــــــمال عالمـــــــــات التـــــــــرقـــــٌــــــم .

(3ن)
(1ن)

(1ن)
(1ن)

