
 السلك اإلعداديلنيل شهادة املوحد  اجلهويالمتحان ا         

 ( 8102 يونيو دورة )                        

 ـ عناصر اإلجابةـ                         

 واألحرار ناملمدرسون املرتشحو  

 مدة اإلجناز املعامـــل املـــادة

 ساعتان   3 اللغة العربية

 ئسةم التنقيط عناصر اإلجاب  ئسلة األ اجملاالت

مكون 

 القراءة

 (0السؤال)

 (8السؤال)

 ثقايففين  النص: جمالـ 1

العالقة بني العنوان ومضمون الفقرة األوىل: عالقة توضيح، حيث توضح الفقرة  ـ 2

 .األوىل طبيعة القراءة

 ن0.5

 ن0.5

 (3السؤال)

 (4السؤال)

 : منتنع ونكف...  ـ شغف: حب، عشق....ـ نقلع شرح باملرادف حسب السياق: الـ 3

 :الفكرتان املناسبتانـ 4

 ن(   0.5) األوىل: القراءة تربية خالصة وليست هواية أو عادة؛  الفقرة

ة على قراءة الكتب يفند فكرة ربط إقبال الناس يف الدول الغربي األخرية:الفقرة 

 ن( 0.5)  تسلية العزوف عن القراءة باإلقبال على ما تقدمه التكنولوجيا من

 )تقبل كل فكرة  مناسبة(  

 ن 0

 ن 0

 (5السؤال)

 (6السؤال)

 (7السؤال)

 كتابا د(قصصا  ج(  مكتبةب(.القراءة.  .أ( ربعة ألفاظ دالة على حقل القراءة: أ ـ 5

 (يقبل كل لفظ مناسب)                                                   

 (تقبل كل عبارة مناسبة)   ن(0225 )رد: أذكر أننا كنا نعيش... عبارة دالة على الس*   ـ 6

 ن(   0225* الضمري املعتمد يف السرد: ضمري املتكلم. )         

مازالت الشعوب الغربية تقبل على  :حجة تؤكد استمرار اإلقبال على القراءة*         

 ن(   0.5)  ...قراءة كل ما يصدر من كتب بشره

 ن(   0.5)  .تتمثل يف أهمية القراءة ثقافية، هيمنة يف النص: قيمة القيمة املـ 7

 ن(   0.5عليها: القراءة تربية خالصة...   ) ومن العبارات الدالة  

 (تقبل كل عبارة مناسبة)

 ن 0

 ن 0

 ن 0

 ن(،125)أهم األفكار واألحداث، شارة إىل اإلتضمن تأن  يشرتط يف تقويم اإلجابة:ـ 8 (2السؤال)

 ن(025تب بلغة سليمة )كتوأن 

 ن 8

مكون 

الدرس 

 اللغوي

 (0السؤال)

 (8السؤال)

 

 (3السؤال)

 (4السؤال)

 

 

 (5السؤال)

 ( لكل كلمة.0225الشكل: ) ـ 1

 : استخراج األسلوبني املطلوبني ـ 2

                        ن(   0.5) ـ أسلوب االختصاص: حنن ـ األطفال ـ نريد قصصا وكتبا.           

 ن(   0.5)  نعم الرجل إبراهيم. ـ أسلوب املدح:    

وفق الضوابط  احملددة يشرتط يف اجلملة أن تكون مفيدة متضمنة للظاهرة اللغوية ـ 3

 .ن(0.5) ، مع الشكل التامن( 1) املطلوبة

 ن( لكل عنصر يف اجلدول(025))للتفضيلحتليل البنية الرتكيبية ـ 4

 طريقة صياغته وزنه اسم التفضيل الرتكيب

هي أعمق من 

 ذلك كثريا

 أفعل أعمق

بطريقة مباشرة من الفعل عمق الذي 

 التفضيلاسم توفرت فيه شروط صياغة 

 اإلعراب التام لكل كلمة -5

 ن(   0.5)  .جره الكسرة الظاهرة يف آخره ، وعالمةمضاف إليه جمرور: املدينة*  

 ن(   0.5)  .نه علم مفردأل إبراهيم: منادى مبين على الضم يف حمل نصب،* 

 ن 0

 ن 0

 ن 0.5

 ن 0.5

 

 ن 0

 مكون

التعبري 

 واإلنشاء

مهارة 

كتابة 

السرية 

 الذاتية

                   : يراعى يف تقويم  اإلنتاج

            تقنيات مهارة كتابة السرية الذاتيةالتقيد بااللتزام باملطلوب، وـ                

 اللغة، واحرتام عالمات الرتقيم        ـ سالمة               

 ن4

 ن8
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www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي




