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عناصر اإلجابة لوسلم التنقيط
ـألوال :درس النصــــوص ( عشر نقط ).
 1ـعالقة عنوان النص مبوضوعه هي عالقة ترابط وانسجام (العنوان يلخص مضمون النص ،والنص يفسر العنوان ) 1 ( .....ن).
 2ـ القضية احملورية املطروحة يف النص هي مفهوم اإلبداع وأهميته يف العصر احلالي وسبل حتقيقه  1 (( ...........ن).
 3ـ يقبل كل شرح يعكس مضمون القولة بوضوح وبأسلوب سليم خال من األخطاء (  1ن).
4ـ
األلفاظ الدالة على حقل اإلبداع

( 05,0ن).

األلفاظ الدالة على حقل الرتبية

( 05,0ن).

االبتكار ـ اإلبداع ـ التجديد ـ إحداث ـ اجلدة ـ الطرافة ـ املبدعني ـ اكتشافهم أطفال ـ دراسة ـ تنمية ـ الرتبية ـ املدرسة ـ املدرسني ـ التعليم ـ املراهقني ـ اآلباء ـ إعاقة ـ
دعم .....ـ)تقبل أربعة منها )
) ....تقبل أربعة منها )
,ـ سبل تنمية اإلبداع انطالقا من الفقرة األخرية من النص  :استثمار املعرفة ونتائج البحوث العلمية ـ تنمية قدرات اإلبداع وتفجري طاقاته ـ رفع أغالل االتباع والتقليد
وموانع التجديد ـ توفري الظروف النفسية واالجتماعية  022, ( .لكل عنصر ).
ـ العالقة بينها عالقة تكامل  02,0 (....ن)
 6ـ خصائص أسلوب النص  :اعتماد األسلوب اخلربي التقريري (  02,0ن) واجلمل املركبة ( كل فقرة عبارة عن مجلة مركبة ) توظيف الروابط املنطقية اليت متكن
من بناء النتائج على األسباب ( هلذا ـ تأسيسا على )....التوكيد ـ التعليل ...تنوع الروابط اللفظية ( العطف ـ األمساء املوصولة ـ أمساء اإلشارة 02,0 ( .............. )...ن)
ـ وظيفتها  :الشرح والتفسري واإلبالغ واإلقناع وحتقيق اتساق النص وترابط أجزائه  02,0 (..........ن)
7ـ من املنتظر أن يناقش املرتشح القضية املطروحة يف النص  ،وأن يبدي رأيه فيها3 ( ........ن )

ـ ثانيا :علـوم اللغـــة (:أربع نقط ).
1ـ املصادر املناسبة لألوزان ووزنها :
وزن الفعل
ـ تنمية
فعَّل
ـ تعديل ـ جتديد ـ تفكري ـ تطبيق ـ تأسيس ـ تعليم ـ تفجري ـ تقليد (.....يقبل مصدر واحد)  02,0 ( .....ن)
أفْعَل
ـ إبداع ـ إحداث ـ إنتاج ـ إعالم ـ إحداث ـ إعاقة ( ....يقبل مصدر واحد)  02,0 ( ............................ن)
املصدر املناسب

وزن املصدر
تفعلة
تفعيل (  02,0ن)
إفعال (  02,0ن)

 2ـ يشرتط يف كل مجلة أن تكون من اإلنتاج الشخصي للمرتشح ،سليمة الرتكيب ،خالية من األخطاء ،وأن تتضمن األوىل أمرا يفيد التمين والثانية نهيا يفيد التوبيخ.
( نقطة واحدة لكل مجلة )

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

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

(نقطتان ).
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