نوىذج اإلجابت و سلن التنقٍط للسنت األولى جرع هشتسك علىم و تكنىلىجٍا .
هحاوز
اإلجابت
البناء
الفكسي

البناء
اللغىي

الوضعية
اإلدماجية

العالهت
عناصس اإلجابت
هجزأة
 .1انًؤْم نٍُم انًساذة ْٕ انحهٍى  ،انصثٕز  ،انًرسايح ...
 00.50ى
ْرِ انصفاخ إذا ذٕفسخ فً انًسء َال يا ٌسد ..
 00.50ى
 .2يٍ انصفاخ اندانح ػهى يسٔءج ػُرسج يٍ انُص كثٍسج ٔيُٓا :
 00.50ى
( انحهى  ،انفسٔسٍح  ،االػرساف تاألصم  ،اإلقداو ٔانقٕج ٔ انشجاػح )  .لكل صفت
ٌ .3قصد انشاػس فً انثٍد األخٍس أَّ فازض ٔ شاػس ...
 02.00ى
ًَ .4ططظ انططُص ٔصططفً ألٌ انشططاػس ٌفر ططس ٔ ٌؼططدد صططفاذّ ...يططٍ خ ط ل  01.00ى
انًؤشساخ انرانٍح :
 00.50ى
األطس انصياٍَح ٔ انًكاٍَح ٔ انحسكٍح  ( :انٍٕو  ،انسذة  ،أزػى  . ) ...لكل هؤشس
دقح انٕصف  ( :نً انُفٕض ٔ نهطٍس انهحٕو . ) ...
و ٌكفً
انُؼٕخ  ( :طثؼّ انغضة . ) ...
ذكس أزبعت
كثسج انًجاش  ( :ان ٍم ذشٓد نً  ،سؤدي َسة . ) ...
هنها
انجًم االسًٍح  ( :ان ٍم ذشٓد  ،نً انُفٕض . ) ...
 .1الحقل الداللً  :انفسٔسٍح أٔ انشجاػح أٔ انقٕج أٔ اإلقداو .
 01.00ى
َ .2ؼططى ذٕ ططد ػ قططح تططٍٍ انثٍرططٍٍ  ،فانشططاػس ذكططس فططً انثٍططد األٔل صططفاخ  01.50ى
اإلَساٌ انفاضم  ٔ ،فً انثٍد انساتغ ذكس صفح يٍ صفاخ فضهّ ٔ ًْ
اندفاع ػٍ قٕيّ ٔ االػرصاش تُسثّ .
 .3اإلعساب :
ذؼهٕ  :فؼم يضازع يسفٕع ٔ ػ يح زفؼطّ انضطًح انًقطدزج ػهطى انطٕأ  01.00ى
نهثقم ...
ٌض ّج  :فؼم يضازع يُصٕب تأٌ انًضًسج تؼطد ترطى ٔ ػ يطح َصطثّ  01.00ى
انفرحح انظاْسج ػهى آخسِ ...
 01.50ى
 .4تحدٌد الصىزة :
ان ٍطم ذشطٓد  ...اسططرؼازج يكٍُطح  ...فانشطاػس شططثّ ان ٍطم ٔ ْطً ال ذؼقططم
تاإلَساٌ انؼاقم انري ٌشٓد ػٍ غٍسِ ٔ ترف انًشثّ تّ ٔ ذطس يطا ٌطدل
ػهٍّ (( ذشٓد )) .
المالئمة مع الوضعية .
 02.50ى
سالمة اللغة .

 01.00ى

سالمة الرسم .

 01.00ى

مصداقية التعبير .

 01.50ى

الوجوىع

 00نقاط

 06نقاط

 06نقاط

