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دلٍل التصحٍح
تشكل العىاصز المقتزحت فً هذا الدلٍل إطارا عاما ٌستزشد
به السادة األساتذة
فً تصحٍح إوجاساث المتزشحٍه.
المجال الرئٌس األول  :درس النصوص(  10نقط )

(1ن)

 -1انطالقا من تأمل العنوان و السطر األول يمكن افتراض أن النص ُي َعرّف مفهومي الحداثة
والتحديث أو يميز بينهما.
(1ن)
 -2الحداثة هي موقف عقلي تجاه مسألة المعرفة وإزاء المناهج التي يستخدمها العقل في
التوصل إلى معرفة ملموسة ،أما التحديث فهو عملية استجالب التقنية والمخترعات الحديثة.
(1ن)
 -3استجلب العالم العربي مظاهر الحداثة الغربية وقشورها دون روحها و لبها.
 -4جرد مكونات كل من حقل الحداثة وحقل التحديث ،مع تحديد العالقة القائمة بينهم ا:
العالقة بٌنهما مع
حقل التحدٌث
حقل الحداثة
التعلٌل
(2ن)
عميلة استجالب التقنية
موقف عقلي -الحداثة
والمخترعات الحديثة –
الحقيقية – بناء
يقبل من المترشح
مظاهر المدنية – استجالب
المختبرات في مجال
استنتاجه نوع العالقة:
مظاهر الحداثة من
الفيزياء و الكيمياء
تكامل في الجوهر ،أو
الغرب – استيراد المصانع –
و الرياضيات – روح
تعارض وتناقض في
تستورد مظاهر
ديكارت – ...الروح
التجربة العربية ،بناء
الحداثة المادية – مظاهر هذه
العلمية ...
على تعليله وفهمه.
الروح..
(نقطة واحدة)
(نصف نقطة)
(نصف نقطة)
 -5يراعى في تقويم إنجاز المترشح مدى توفقه في تحليل مضمون القولة ،مع سالمة اللغة
من األخطاء.
(1ن)
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-6
مثال للغة التقريرية في النص ٌ ( :عد الفصل بٌن مفهومً الحداثة والتحدٌث مدخال
منهجٌا لتعرٌف الحداثة بصورة علمٌة)...
حمِه (  1ن )
مثال للغة التصويرية في النص ...( :تنبثق من صمٌم المجتمع وتتكون فً َر ِ
الحضاري)...
 -7يراعى في تقويم إجابة المترشح  ،قدرته على تركيب أجوبته السابقة في فقرة منسجمة  3 ( ،ن )
مع إبداء رأيه الشخصي في الموضوع بأسلوب واضح وسليم من األخطاء اللغوية.

المجال الرئٌس الثانً  :مكون علوم اللغة ( 4نقط)
.1
الفقرة األولى من النص ،بناء على
 مثاالن من المصادر القياسية والسماعية في
المطلوب في الجدول:
وزن الفعل
فعله
وزنه
المصدر
َف َع َل
ص َل
ال َفعْ ُل
ال َفصْ ُل
َف َ
َف َّع َل
َغي ََّر
َت ْفعِيل
َت ْغ ِيير
(يمنح ربع نقطة عن كل إجابة صحيحة عن المطلوب)
 .2تمنح نقطة واحدة عن كل جملة من الجملتين المطلوب تركيبهما.

(2ن)

(2ن)

المجال الرئٌس الثالث :مكون التعبٌر واإلنشاء ( 6نقط)
ٌراعى فً تقوٌم إنجاز المترشح ما يأتً:
( 6ن)
 التزامه بتقنيات مهارة توسيع فكرة( ............نقطتان)
 وضوح األفكار( .................................نقطتان)
 سالمة اللغة واحترام عالمات الترقيم( .........نقطتان)

