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  :ا��َّـ��

,  الضـراءيف السـراء و  وتوحـد ,  يستسـلمتعلم شـعبها أالّ , بعيدة  أحقابمنذ   إن األمة اجلزائرية أمة علم ودين

فيهـا  دمـائهم كـي  ااهـدون أراقو,  علمهـا وظهـر خريهـا  فاسـتفاض,  وكسـرت األوثـان عبـدت الـرمحنَ مسلمة  أمة هي 

فـال تضـيعها سـدى  جـوهرة مثينـة  أعطيناك:  وكأم يقولون لك  ... وتعيش أنت دون اضطهاد وعذابحرة مستقلة  حتىي

     . ذقنا العذاب والقذى من أجلها حىت الردى  األنن, 
   

  
  ا����ـــ�

  :ا��ــ�ء ا��ري����
  :ا��ر وا�دا ���� ����ب ا��ص. إ��ك ا����و�ن ا������ -1
  ).ا#"ط��د -ا� رار  –ا��� ا��زا�ر�� (
  .  و�دة ا��زا�ر��ن�ن ا��ص �� �دل )'&  ا���رج -2
  ا���4ض / أراق / ا�"راء / أ�.�ب : ا�-'��ت ا������  ا رح -3
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8 در�<��� �وظ4<� ا��4<ردات ا��< ,� ا��رب >5ل و5�د ا;�:م�)ن ��أ�طر ���� 89 9.رة �ن )5ر 
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.شبكة تصحيح موضوع اللغة العربية   

  .معايير ، ومؤشرات التصحيح 

  التقدير  :البناء الفكريّ  



   2الجزائرية  األمة :                 عنوان النّص / 1
  

   1و�1ة ا�67ا5-*34 و�1�2 0/ ا��-اء وا�.-اء م+ *�ل )'� / 2

  

= أراق / 0.5الضـــر = الضـــراء /  0.5مـــدة زمنيـــة طويلـــة = أحقـــاب    شـــرح الكلمـــات  /3

   0.5انتشر= استفاض / 0.5أسال 
  

  ن 2
  

  ن 1

  

  

  
  ن 2

  :البـــناء الفّنـــّي 
  1<�ھ-ة >�4�
 : ا��;:4- ا��7+زي 

  1عن قيمة الوطن وعزته 

  

  

  ن 2

  :البناء اللغـــــــوّي 

  1.5عبدت الرحمن 
  1.5أراق المجاهدون

  2 أعطْي نا   ك 

  

  ن 2
  ن 1

  ن 1

  ن 1
  :وضعية إدماجية

  التقدير  المؤشرات  المعايير

  المالءمة
  معالجة الموضوع 

  الروابط توظيف 
02.5  

  االنسجام

  . التعبير  المنتج مالئم لوضعية

  .األفكار مترابطة

  .اللغوي الموظف ينسجم مع الوضعيةالمعجم 

02.5  

  سالمة اللغة

  .بناء الجمل سليم

  .توظيف قواعد اللغة سليم
  .عالمات الوقف مستعملة استعماال صحيحا

02  

  01  .تناول و العرضأصالة ال  اإلبداع و اإلتقان
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