
 

  :المترشحين بالعناصر اآلتية إجاباتيستأنس في تقويم 

 (ن01)مكون النصوص  : أوال

 ن1.. ... (دور التنمية في إنقاذ الدول النامية من دوامة التخلف)ه حول موضوعيضع فرضية يالحظ المترشح عنوان النص ونهايته، و -0

 تحسين مستوى العيش –الطموحات االقتصادية  :وراء عزم دول العالم الثالث على نهج سبيل التنميةاألسباب الكامنة برز ي  -2

 ن1  ...........................................  ...الدول المتقدمة مع تقليص التفاوت –اللحاق بركب الدول المتقدمة  –األمن القومي  – 

 ةعلى البحث العلمي وتوظيف التكنولوجيا الحديث تقوماألساسية لكل تنمية حقيقية  ركائزالانطالقا من اإلشارة إلى  شرح قول الكاتبي -3

 ن1......  ....................................................................  .....والتخطيط المحكم لمختلف المشاريع التنمويةوالمتطورة 

 – القومية والسالمة األمن - أفضل معيشة مستويات توفير - االقتصادية الطموحات :التنميةأو العبارات التي تدل على من الكلمات * -4

                                                                                                                     ن5.0.. .............................  . -تلحق بالركب  –التقدم –التنمية الشاملة  –كسر حدة التخلف  –دعم القدرات الذاتية  – الحضاري

ال يكاد يفي  –النزر اليسير  –أقل من القليل  –ينقصه الكثير   -ذيل القافلة  –التخلف  :التخلفمن الكلمات أو العبارات التي تدل على *

                                                                                                  ن5.0 .............................................................................................................ورطة التخلف –بالحد األدنى 

ن                                                                                                         1.0..................... .......:   ..................................................................................في النص لحجاجا مظاهر -5

                                                                                  ... التنمية قضية استحوذت األخيرة السنوات يف :السرد واإلخبار

                                                                                     ...ضع الحضاري بين الدول المتقدمة والناميةوالمقارنة  :أسلوب المقارنة

                                                                                                              ... القليل من أقل ووسائل نقل الئق مسكن :أسلوب الوصف

  ...الئق ومسكن صحية ورعاية تعليم الخدمات من من حظه ؛الكثير ينقصه ...: اإلجمال والتفصيلسلوب أ

استعمال األسلوب ... ( التنمية، االجتماعية، االقتصادية، الخدمات، النمو)توظيف كلمات سهلة متصلة بالموضوع  :خصائص النص من -6

توظيف لغة يغلب عليها الطابع ...( الخروج وجدت أنه ال سبيل إلى  - الشاملة صوب التنمية بإلحاح يضغط العاملين كال إن)الخبري 

 ن1.0.......... .............................................................................  التقريري رغم ايتعمال بعض التعابير المجازية 

 ن3..  ............ من أجل الخروج من حالة التخلف يبين فيها المجهودات التي بذلتها الدول الناميةكتب فقرة ال تقِلُّ عن خمسة أسطر ي -7

 (ن4)  علوم اللغة مكون : ثانيا

 ن2. .................................................................................................. يستخرج من النص أربعة أساء منسوبة -0

 ن2.  ........................................... جمل، مع تحويلها من الصورة الرقمية إلى الصورة اللفظية في المطلوبةف األعداد يوظ -2

 (ن6) التعبير واإلنشاء مكون : ثالثا

 :يتم التقويم بمراعاة  المعايير اآلتية 

  ن4 ......................................................................  .وإجراءاتها المقارنةتوظيف تقنيات مهارة االرتباط بالمطلب مع 

  ن1 ....................................................................    ..............خاتمة -رض  ع -مقدمة   -: اعتماد تصميم منهجي 

 ن1 .......................................................... ...عالمات الترقيم   –تماسك الموضوع  -سالمة اللغة  -: االعتناء بالمنتوج 
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