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يستأنس في تقويم إجابات المترشحين بالعناصر اآلتية:
أوال :مكون النصوص (01ن)
 -1يضع المترشح فرضية حول نوع النص (شعري) وموضوعه (التسامح ) انطالقا من مالحظة شكله العام وعنوانه 1 .....ن
 -2يبرز مظاهر التسامح الواردة في النص مثل :الترفع عن االنتماء الجغرافي والعرقي ،الصدق ،األمن ،الطمأنينة ،األخوة،
السالم ،الحب....

1 ..................................................................................................................ن

 -3يشرح قول الشاعرة مركزا على قيمة التضامن والتعاون بين بني البشر للتغلب على المصاعب وتحقيق األماني 1 .....ن
 -4الحقول الداللية والعالقة بينها 1 ........................................................................................................ن
* من األلاا التي تنتمي إلى حقل اإلنسان :أخي ،أسأل ،جئت ،أبحث ،القلب ،المحبة ،أيامي ،بسمة ،كاي ،يدك....
* من األلاا التي تنتمي إلى حقل الطبيعة :األرض ،الاجر ،الشمس ،األصيل ، ،واحة ،الل ،الزيتون ،الحمام ...
 -5من بين المعاني والدالالت التي توحي بها الكلمات اآلتية الواردة في النص* :الواحة  :مكان االستراحة والخصب
والجمال *...الزيتون :السالم والمحبة - ...الحمام :السلم والوداعة1.1 ................................................. ...ن
 -6يمثِّل المترشح لظاهرتي التكرار واالستعارة من النص ويبين و ياتهما المتمثلة في التأكيد على بعض القيم وتشخيصها إلى
جانب إغناء داللة النص وإضااء طابع جمالي عليها وخلق إيقاع مناسب1.1 ........................................... ...ن
 -7يكتب فقرة يبدي فيها رأيه حول إمكان تحقق اآلمال التي عبرت عنها الشاعرة في هذا النص 3 ......................ن

ثانيا :علوم اللغة (10ن)
 -1ينجز المترشح المطلوب مراعيا قاعدتي المطابقة واإلعراب في تحويل األعداد من أرقام إلى حروف2 .......... .ن
 -2يكتب المترشح جملتين :تشتمل األولى على نهي خرج إلى معنى الدعاء و تشتمل الثانية على استاهام خرج
إلى معنى التمني.

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

ثالثا :التعبير واإلنشاء (10ن)
يراعى في تقويم الموضوع المعايير اآلتية:
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 توظيف تقنيات المهارة وإجراءاتها :التعريف ،الشرح والتحليل ،األمثلة والشواهد ،المناقشة والمقارنة ،إبداء الرأي
الشخص 4 ....................................................................... .................... ...ن
 اعتماد تصميم منهجي  - :مقدمة  -عرض  -خاتمة.

1 .............................................ن

 االعتناء بالمنتوج - :سالمة اللغة  -مقروئية الكتابة  -تماسك الموضوع 1 .......................... ...ن

