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جميع المسالك العلمية والتقنية – موضوع مشترك

السؤال
1

المعامل 2

الصفحة 1 / 1

يعتبر هذا الدليل إطارا عاما للتوجيه واالستئناس

النقط

عالقة الفقرة الثالثة بالعنوان عالقة تفسير وتوضيح إذ توضح الفقرة طبيعة العالقة بين اإلنسان والتكنولوجيا 1ن
وهي عالقة غير متكافئة ( تقبل كل إجابة يراها األستاذ مالئمة )

2

قدرة المترشح على تحديد أفكار النص األساس من مثل  :سيطرة التكنولوجيا على الحياة اليومية لإلنسان –

1ن

تحديد مظهرين من مظاهر التحول اللذين أحدثتهما التكنولوجيا في حياة اإلنسان – التكنولوجيا أسهمت في
تقليل أهمية ودور اإلنسان –العالم التكنولوجي يسير نحو خنق العالم الطبيعي .
3

مظاهر سيطرة التكنولوجبا على اإلنسان :التقليل من أهميته – نقل مهاراته إلى اآللة – نقل اتخاذ القرارت ..

1ن

4

الحقل الدال على التكنولوجيا  :التكنولوجيا اليوم – السيطرة على المنجزات -التقدم التكنولوجي – االعتراف

1.1ن

بأن التكنولوجيا – التحوالت الجديدة للتكنولوجيا الحديثة -الثورة التكنولوجية – اآللة – تعرض التكنولوجيا
الحديثة – الوسط التكنولوجي .الحقل الدال على اإلنسان :الحياة اإلنسانية -حياة الناس – تلعبه في حياتهم –
العلماء – الباحثين – حياة البشرية – سيطرتها على اإلنسان – من اإلنسان – يستخدمها اإلنسان –
العالقة بين الحقلين :عالقة عدم التوازن ،بين اإلنسان والتكنولوجيا
1

القدرة على تحليل رأي الكاتب كأن يشير مثال :العالم المصنوع عالم التكنولوجيا بامتياز ،وأنه بدأ يشغل  1ن
جميع مناحي الحياة في العمل ،إذ أصبحنا ال نرى سوى ما هو مصنوع  ،وبذلك تقلص العالم الطبيعي
وأصبحنا نبحث عنه ونحن إليه وال أدل على ذلك مجال التغذية ( تقبل كل إجابة تشير إلى أن المترشح فهم
مقصود الكاتب )

6
7

 -يمثل المترشح لنماذج من األسلوب التقريري ويبين وظيفته التواصلية  :إخبار – شرح – تفسير -توضيح

1.1ن

يراعى في التقويم قدرة المترشح على كتابة فقرة بأسلوبه الشخصي  .وقدرته على إبداء الرأي الشخصي في

3ن

األطروحة األخيرة تأييدا أو نفيا لها  ،مع تبرير مواقفه بما يناسب....
مكون الدرس اللغوي (  44ن )
 – 1استخراج المصادر حسب المطلوب 2( .ن )
 -2تركيب جملتين حسب المطلوب مع توظيف األداة المناسبة 2 (.ن )
التعبير واإلنشاء (  46ن )
يراعى في التقويم:
-

القدرة على توسيع القولة  2 (......................................................................................ن )

-

القدرة على انسجام المكتوب  2 (..................................................................................ن )

 -سالمة اللغة من األخطاء اإلمالئية والنحوية والصرفية  2 ( ..................................................ن )

