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دلٌل عناصر اإلجابة
المجال الرئٌسً األول:مكون النصوص(  10ن )

العنوان ٌحٌل على ارتباط الهجرة بالتنمٌة عن طرٌق واوالعطف ،والفقرة الثانٌة تشٌر إلى
التفكٌر فً تحوٌل الهجرة إلى محفز للتنمٌة ،فالعالقة هً عالقة ترابط  /تأثٌر وتأثر (...لألستاذ
(ة) كامل الصالحٌة فً تقدٌر اإلجابة المالئمة )
أفكار النصٌ :ستخرج المترشح أفكار النص من مثل :اهتمام المجتمع الدولً فً السنٌن األخٌرة
بموضوع الهجرة – فتح حوار بشأن الهجرة الدولٌة والتنمٌة -اعتبار المشاركٌن فً الحوار
الهجرة عامأل إٌجابٌا فً مجال التنمٌة – األموال التً ٌرسلها المهاجرون شكل من أشكال
التنمٌة... -
ٌشرح المترشح القولة المأخوذة من النص كأن ٌشٌر مثال إلى أن الهجرة ٌستفٌد منها البلد
المستقبل والبلد األصلً  .فاألول ٌنمً اقتصاده وٌطوره بما ٌقدمه المهاجرون من خبرة وكفاءة
 ،والبلد الثانً ٌستفٌد من استثمارات المهاجرٌن عن طرٌق تحوٌل أموالهم وخلق فرص العمل
داخل أوطانهم األصلٌة ...
 األلفاظ والعبارات الدالة على حقل الهجرة :مسألة الهجرة –– تحدٌات تفرضها الهجرة –بلدان المهجر -الهجرة الدولٌة ....
 األلفاظ والعبارت الدالة على التنمٌة:الخطط اإلنمائٌة -مجال التنمٌة – تحفز التنمٌة – البلدانالنامٌة – التحوٌالت فً التنمٌة –تشجٌع التحوٌالت واالستثمارات المنتجة -التنمٌة الوطنٌة
والمحلٌة -التنمٌة المستدامة ....
العالقة بٌن الحقلٌن :عالقة تكاملٌة  /عالقة ترابط
ٌبرز المترشح من النص التدابٌرالمتخذة من مثل :األمم المتحدة قررت تنظٌم حوار بشأن
الهجرة والتنمٌة – البحث عن السبل لالستفادة من مزاٌا الهجرة – جمع البٌانات عن الهجرة –
تشجٌع التحوٌالت واالستثمارات – ربط الصالت مع المهاجرٌن ...
التمثٌل لنماذج من األسلوب التقرٌري من النص – وظٌفته اإلبالغ واإلخبار والتفسٌر أحٌانا
إلقناع المتلقً بالمستجدات
كتابة فقرة بأسلوبه الخاص وإبداء رأٌه فً المطلوب
المجال الرئٌسً الثانً  :مكون علوم اللغة (  4ن )
 استخراج اسمٌن منسوبٌن من الفقرة األخٌرة وتحدٌد المطلوب تركٌب جملتٌن تستوفٌان المطلوبالمجال الرئٌسً الثالث :مكون التعبٌر واإلنشاء(  6ن )
ٌقوم إنتاج المترشح بناء على:
القدرة على كتابة موضوع ٌوسع الفكرة مسترشدا بخطوات المهارة المكتسبة
 القدرة على الربط بٌن األفكار وانسجام الموضوع -القدرة على كتابة موضوع خال من األخطاء اللغوٌة
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