امتحان نيل شهادة السلك اإلعدادي
االمتحان الجهوي الموحد
دورة يونيو2021

موضوع مادة اللغة العربية

 -المدة الزمنية ساعتان (  2س).

 -المعامل3 :

عناصر اإلجابة وسلم التنقيط
أوال -القراءة المنهجية للنصوص 0 8( :نقط):
 .1النمط السردي 0.5 ( .ن)
اء فِي ْ
القَ ْريَ ِة 0.5 ( .ن)
اس َو ْاْل َ ْشيَ ِ
صلَتِي بِالنَّ ِ
 .2جملة توضح العنوان في الفقرة الخامسة :بَدَأْتُ أ ُ ِعيدُ ِ
 .3الشرح :طلعت  :غابت ،أفلت ،غربت 0.5 (.ن) +غريب :أجنبي ،مجهول 0.5 ( ....ن)
.4
أ .متابعة الدراسة ( 0.25ن)  +المدة سبعة أعوام 0.25( .ن)
ب .تذكر الساردُ مصطفى ليسأل عنه ،ويتعرف على هويته 0.25(.ن) ْ +لنه اهتم بإعادة صلته
بأهل القرية وأشيائها 0.25(.ن)
 .5كلمات دالة على الطبيعة :الريح -النخل -بساتين القمح -القمري -عروقها -اْلرض -جذور.
(مالحظة :المطلوب استخراج أربع كلمات فقط من النص 0.25 ( ).ن×)4
 .6أ .هاجر إلى أوروبا ،ثم عاد إلى قريته الصغيرة 0.25( .ن)
ف ِب ِه ْالقَر.
ص ُ
س َما تَت َّ ِ
ب .اإلحساس في مكان الهجرةِ :ب ََل ٍد تَ ُموتُ ِمنَ ْال َب ْر ِد ِحيتَانُ َها - .فَ ِبئْ َ
( مالحظة :المطلوب استخراج جملة واحدة فقط 0.25( ).ن)
وب ِفي َد ِخيلَ ِتي - .فَ َكأ َ ِنّي َم ْق ُرور َ
طلَ َع ْ
علَ ْي ِه
س ْستُ َكأ َ ّن ثَ ْلجا ً َيذُ ُ
ت َ
ج .اإلحساس في مكان العودة :أَحْ َ
ال َّ
ِيرةِ ( .مالحظة :المطلوب استخراج جملة واحدة فقط) ( 0.25ن)
س - .ذَاكَ د ْ
ش ْم ُ
ِف ُء ْال َحيَاةِ فِي ْال َعش َ
د .عَلقة تضاد ،أو تناقض ،أو تعارض ،بين المكانيين 0.25( .ن)
 .7المطلوب استخراج قيمة واحدة:
أ .القيمة :الطمأنينة ،أو اْلصالة 0.5( .ن)
ب .الدليل :فأحس بالطمأنينة .أو أحس أني مخلوق مثل تلك النخلة له جذور 0.5( .ن)
ت .فهم الفكرة والمطلوب في السؤال (1ن)  +إبداء الرأي وتعليله1( .ن)
ثانيا -الدرس اللغوي 06( :نقط)
ع َم ُر 0.25( .ن ×.)4
سخَافَا ِ
ال َّ
ح – ْال َحيَاة ُ – ُ
ت – ْالقَ ْم ِ
التعجبَ :ما أكثر السخافات (  0.5ن)  +الذم  :بئس ما تتصف به القر 0.5 ( .ن)

−
−
 −تركيب ثَلث جمل ،وااللتزام بالمطلوب في اْلسئلة 05 ( .ن×.)3
ت 0.5 (.ن)  +المضاف إليه  :ياء المتكلم (  0.5ن)  +التعريف 0.5 ( .ن)
 −المضاف :سخافا ِ
 −اإلعراب :الطيبة :مبتدأ مرفوع مخصوص بالمدح 0.5 (.ن)  +ماالً :تمييز منصوب 0.5 (.ن)
ثالثا  -التعبير واإلنشاء 6 ( :نقط)
يراعى في تقويم اإلنشاء ما يلي:
 .1توظيف مهارة السيرة الذاتية  4(.ن).
 .2سَلمة اللغة ،واستعمال عَلمات الترقيم 2 ( .ن ).
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