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عناصر اإلجابة و سلم التنقيط

السنة األولى
الدورة  :العادية

دليل التصحيح
تشكل العناصر المقترحة في هذا الدليل إطارا عاما يسترشد به السادة األساتذة
في تصحيح إنجازات المترشحين
المجال الرئيس األول  :درس النصوص ( 01نقط)
 .0بمالحظة مكونات العنوان في تركيب العطف :المرأة /و  /التنمية ،وبالنظر إلى مضمون الفقرة األولى من
النص ،يُمكن تحديد العالقة بينهما في كون الفقرة األولى تشرح وتوضح ما ورد عاما في العنوان 1............ن
 .2يُفترض في إجابات المترشحين اإلشارة إلى اهتمام الدارسين والباحثين منذ أكثر من قرن بأوضاع المرأة
وتأكيد عالقتها بالتنمية المنشودة وتحسين أحوال الشعوب ،واإلحالة على المؤتمرات الدولية التي اعتبرت
موضوع النهوض بالمرأة أولوية ،إضافة إلى تركيز البلدان المتقدمة على الحقوق االقتصادية ،خاصة المساواة
المهنية 1...............................................................................................................ن
 .3يُراعى في تقويم إجابات المترشحين مدى قدرتهم على االلتزام بمضمون القولة وشرحه بما يناسبه ،وبلغة
سليمة ،وفي حدود أربعة أسطر 1....................................................................................ن
 2.................................................................................................................. .4ن
العالقة بين الحقلين
األلفاظ والعبارات الدالة على األلفاظ والعبارات الدالة على حقل
التنمية
حقل المرأة
أوضاع المرأة ،النهوض بالمرأة ،التنمية ،التنمية المستدامة ،سوق عالقة تكامل أو ترابط أو تفاعل...
الشغل ،البطالة ،تحسين المردودية
استقاللية المرأة ،المساواة،
التمييز ،المرأة ال ُم َطمْ أنةُ ،تنجب االقتصادية...
أطفاال...
( نقطة واحدة)
(نصف نقطة)
(نصف نقطة)
 .5يراعى في تقويم إجابات المترشحين قدرتهم على تحليل مفهوم " الحقوق االقتصادية " كما ورد في النص،
بتعيين هذه الحقوق في صلتها بالنهوض بأوضاع المرأة وتحقيق التنمية المستدامة 1.............................ن
 .6ـ مثال عن األدلة والحجج التاريخية التي اعتمدها الكاتب  :اإلحالة على المؤتمرات الدولية ( من مثل مؤتمر
القاهرة ...ومؤتمر بيكين 0.5..................................................................................... ..ن
ـ مثال عن الحجج المنطقية المعتمدة من الكاتب  :تأكيد االرتباط الوثيق بين تحسن أوضاع المرأة وتحقيق
التنمية المنشودة 0.5..................................................................................................ن
 .7يُراعى في تقويم إنجازات المترشح قدرته على تركيب إجاباته السابقة ،والربط بينها ،مع إبداء رأيه
الشخصي في القضية التي يعالجهاها النص بأسلوب سليم من األخطاء 3..........................................ن
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عناصر اإلجابة و سلم التنقيط

السنة األولى
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المجال الرئيس الثاني  :مكون علوم اللغة ( 4نقط)
0ـ مثال من أمثلة كثيرة في النص عن المصدرين الثالثي والخماسي 2........................................:ن
وزن الفعل
فعله
المصدر
الثالثي :
َف َع َل
ض
ُنهُوض
َن َه َ
( ربع نقطة )
(ربع نقطة )
( نصف نقطة )
الخماسي :
ِا ْن َف َع َل
س
ِا ْن ِع َكاس
ِا ْن َع َك َ
( ربع نقطة )
( ربع نقطة )
( نصف نقطة )
 .2تقبل كل جملة تامة ومفيدة ومضبوطة بالشكل التام ،تتضمن العدد  ،1991محوال من صورته الرقمية إلى
صورة لفظية (تمنح نقطة واحدة عن التحويل ،ونقطة واحدة عن الجملة) 2.......................................ن
المجال الرئيس الثالث  :مكون التعبير واإلنشاء ( 6نقط)
يفترض في إنجاز المترشح ما يأتي:
 االلتزام بتقنيات مهارة تحليل صورة 2.................................................................ن
 التعبير المناسب عن مضمون الصورة وداللتها 2.....................................................ن
 سالمة اللغة واحترام عالمات الترقيم 2................................................................ن

