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عناصر اإلجابة لوسلم التنقيط
ـألوال :درس النصــــوص ( عشر نقط ).
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 1ـ عالقة عنوان النص مبوضوعه هي عالقة ترابط وانسجام أو توضيح وتفسري (العنوان يلخص مضمون النص ،والنص يفسر العنوان ) 1 ( .....ن).
 2ـ القضية الرئيسة اليت يطرحها النص هي :مفهوم احلداثة وعالقته بالتقليد  1 (( ...........ن).
 3ـ يقبل كل شرح يعكس مضمون القولة بوضوح وبأسلوب سليم خال من األخطاء (  1ن).
4ـ
األلفاظ أو العبارات الدالة على حقل احلداثة

األلفاظ أو العبارات الدالة على حقل التقليد

احلداثة ـ صيغة مميزة للحضارة ـ مصطلح احلداثة ـ تطور تارخيي ـ تبدل يف ـ مظاهر التقليد ـ صيغة التقليد ـ القيم والرموز املرتكزة على املاضي ـ مهمة
الذهنية ـ القطيعة ـ التحول ـ التغيري ـ خط حضاري ضاغط ـ متسارع األحداث ـ التقليد ـ احلفاظ على األوضاع القائمة ـ تقدس املاضي ـ مواجهة التحوالت ـ منط
متجه صوب املستقبل ( ........تقبل أربعة منها ) ( 05,0ن).
تكراري ـ حمافظ ـ ملتزم بقواعد السلوك ـ الثقافة التقليدية ـ اخلط التقليدي ـ
املوروثات ـ املسلمات التارخيية  ........ـ )تقبل أربعة منها ) (  05,0ن).
5ـ احلداثة خط حضاري ضاغط يتجه حنو املستقبل  ) 0.,0 ( ....أما التقليد ف يقوم على التسليم باملوروثات واملسلمات التارخيية من األفكار والتصورات ) 0.,0 ( ........
ـ العالقة بينهما عالقة تعارض وتقابل 05,0 (....ن)
 6ـ الطريقة املعتمدة يف بناء النص وعرض مضمونه  :ـ اعتماد األسلوب االستنباطي  05,0 (....................................ن)
ـ التدرج املنطقي يف عرض املضامني وفق تصميم منهجي واضح ( مقدمة ـ عرض ـ خامتة ) 1 (..................ن)
7ـ من املنتظر أن يناقش املرتشح القضية املطروحة يف النص ،وأن يبدي رأيه فيها3 ( .ن )

ـ ثانيا :علـوم اللغـــة (:أربع نقط ).
1ـ يقبل مثاالن من األمثلة الواردة يف اجلدول اآلتي 0.25 ( :ن) لكل مثال و( 0225ن) للكل منسوب إليه و ( 0.50ن) لكل تغيري .
التغيري الذي حلقه
املنسوب إليه
مثاال النسبة
ـ حذف ثاء التأنيث ثم إضافة ياء النسبة وكسر ما قبلها يف (حضارة ) .
ـ تكراري ـ مرجعية ـ حضاري ـ تقليدي ـ تقليدية تكرار ـ مرجع ـ حضارة
ـ إضافة ياء النسبة وكسر ما قبلها يف باقي الكلمات .
ـ تقليد ـ تاريخ .
ـ تارخيية ـ
 2ـ يشرتط يف كل مجلة أن تكون من اإلنتاج الشخصي للمرتشح ،سليمة الرتكيب ،خالية من األخطاء ،وأن تتضمن األوىل متييزا ملفوظا والثانية استفهاما داال على التمين.
(  1ن لكل مجلة )

ـ ثالثا :التعبري لواإلنشاء  ( :ست نقط ).
ـ يراعى يف التقويم ما يأتي :
(نقطتان ).

ـ االلتزام باملطلوب
ـ توظيف مكتسبات املهارة
ـ سالمة اللغة واستعمال عالمات الرتقيم
(نقطتان ).

(نقطتان ).
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