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 النص   
     ゲعゅゼال メゅاهيم  قゲد بن إبヨمح ケヱصد るらسゅنヨب ゆゅらゼال ゅらヅゅガم りيدゲج" るبيゲغヨال りحدヲال " る1391سن: 

         ｭ｀ｬｿإقــــــــــｬガ <ﾇـــاｾإｬ ｭヴـَـــِي فــي ح>ــِي فيｭヴ إﾝـــグ     ح
ﾁِسيــ<` ﾝｬ <` ｭَـ  ｭـــــــــــــَأ｀

ーُ ي>ِه ｿガﾁُأْغـ Dﾊﾝｬｯِ ﾁِـــــــــــ        ｀يﾝｬ ﾉِガﾁـ   iﾘح>ــﾝｬ ｮِجـｬガ  =ｿﾆِـヱـُـ ي
｀ｭـْـغـ ヱأｬــــــــــــــｭـ 

`=ـヱى   ــuｮガ        ـــعــــــــصガُته في ｮِ ﾆُْعgﾆﾞﾝ ـي>ِه ガ  グجــــﾝｬ =ｹｭヱـ
 ヰْـ<`  グـــــسـｭ｀ــتvي>ﾝِـ

ﾞﾝــتhــﾁج｀ﾘِ  ヰِｭِصـｿْ  ــــــ          ـgﾆﾞﾝعｮ ُتـﾁْج｀ガ ヰٌｭقــガُل ﾝｬــــــــ ِهي>
<ヰｭـﾜ ｀ｬﾂـِــ ﾝــــــــــــــــｭ 

                                    * *  * * 

<ガْح<`  tー ｿيــｯﾁــــــــــــغـvﾝ ｱガْع> ـ<ﾁْفـــヱـــــــــــــــ          ｭ  
vﾝ ｭهـﾜُــgヱأسيـｬ ｭــــ<ｿｭ =ـحﾝｬガــــــgﾜـ｀ｭــــــــــــــｭـ 

tー ｿحガ tｱيｯﾁــــــــــــــــهي ِس ｀غEﾁ ـﾝｬــــ         ــــــــ   vفガْــﾂِ 
ｯِvـقﾝｭـْصｿِـ، ガِـﾝｭفｭـｫ<゚ ガِـﾝｬｫــــــ｀ｭــــــｭ 

<゚ ｭｫガﾝｬ ｫガﾝｬــ<゚ ｭ ُتｯِ يﾊﾁِه g゙ﾝｬـه>ــــ   ـــ         ــــــــــــــــــ 
 ｭا｀ــــｬガإسـ ي ｬإيـ｀ــヰｭ>ــــــــガﾊﾁُت

<゚ ｭｫガﾝｬ <゚ ｭｫガﾝｬ ِ`ヰْـــ ﾜُiـــل vـــــــــــــــــــــفﾁْــｿٍ            vヱْح<ガــ 
vفﾁْｿٍ، <يﾂْ=ﾁي｀ﾊﾝｬ ガهـــ <ｿ<` ｬガــــــــــــــｭ 

* *  *  * 

`>أﾊْ ـｭًｯｭｯﾆ ｭي>  グـح>حـgﾋـ <ﾁ<ٍءــــــــــــجｭ             <حiـ ـｬガ ُقـــــــق
ِ`gヱـُـ ﾜفـيـ ｭَأ ゚=ـــــــｬــــــــا｀ــْحｭــ 

gヱــه=إ <ガـﾝｬvﾋ=ヰــ ｬ<ــعﾝ=ﾂيﾂـ <ｿﾜُｭ゚ْـــــــــــــــــعـ             
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   vْسفｭـ<`  ـｭـｭ｀ــــــي>ــﾜــヱガــガヱِ ｬガا تv ،ـヮガـــــــــع=ـ
ヱْｬガﾆُه>ـガﾁص>ـ ｭـــｭًـﾗـｫｭق حﾋｭヱــــــــــــــｲٍｭ             ｯِ<ｯـuヰｭـيـ 

`>ــــــــــg゙Dガـتــﾝｬ ｬガــﾜِْسガَأ ｬــــــــــــــــــــｭــ 
ـــgﾝｬ ゲﾀ ـｿ>ــــــ ــــ            ــــــﾝｬ｀جـ ،ﾁِｯِvヱｭْغ`> ــｿ>ْج`> عيｿيヰ>تvْس`=

vفvﾘｭع> ـــEｿـــــ=ヮ َأｬﾁْvق<` ｭـــــــــｭــ 
vﾆ ｭي<ｯｭًｯｭ =عﾝｬ グــﾝإvـــــا vﾋ يــفيﾁــــــﾘٍـ            vثvｲـــDｯـــه=  ـــﾞﾝｬ

ِ`ヱْــﾜَُأــــــــｬ =゚ `>ْقـ ｬｿــــــــــــــｭـــ 
                       

 キيヲاラ شゅعゲ الحゲヨاء ضらط ヱتنسيق ヱتعليق أحヨد شヲقي بنらين –محヨد بن إبゲاهيم                       
                               りالجديد ゥゅالنج るعらء  –مطゅツيらال ケلى  –الداヱاأ るعら2222الط  ソ233  ゅبعده ゅمヱ ( فゲダبت). 

ﾇヱﾝｬ ｮحｭص : ﾟهيｬﾁｯإ ヰｯ ｿ｀ي  7814َ -7981ُ ｀حｱﾃغヱ ﾃعｯفشﾆグي ヮｱا ｳي｀ﾞｱ ﾅﾃﾁ ،ﾇﾞاﾃヱ ｳينﾁヱ ﾁيﾟاグヱ ヮヱ  ﾇﾞاﾃヱｱ  ｳي｀ﾞグ
 ヮييグﾃقﾟا      ﾅｯفｱ ،ｳيﾃشعﾟه اｵفｯقｷｱ فﾃُع ｳينｵヱﾟا.  ﾁق｀يｵﾟا｢ اﾃشع ﾄﾃｱأ ヮヱ ﾃｱｵيعｶيﾁحﾟا ﾃعصﾟفي ا ｳｱﾃｯغヱﾟل   اｷヱ ヮيﾃﾀ､ ｣اﾃشع ｰنｯج ゴﾟإ

ザグ｀حﾟا ﾁヱحヱ    ヮｱ ヰيﾃﾞﾟا ﾁｱعグ ｯｷｱيﾆｯفﾟعال اグ ｴ...  ｲﾁيﾃف ｳيﾃشع ｳｱﾃجｵｱ ｶيﾁحﾟي اｱﾃغヱﾟا ﾃشعﾟا ｣ｯفي إغن ヰهｯﾆ. 
ｱّيガغﾝ ｹガﾁﾆ :ﾟｭｫガﾝｬ :グ ﾁｯحｵاا ヰاحｵﾟف، اｫｭصح. ｸ .ｳصحيف : ｲﾁيﾃج ｯギｱ ﾁيقص"ｳيｱﾃغヱﾟا ｲﾁحグﾟا" ،gﾝｬDガﾞﾟｬ :يلヱجﾟا ﾃﾞين ザﾂﾟا. 

 

 :مستゲشدا بゅヨ يأتي  تحلل فيه النص تحليا أキبيゅ اكتب مヲضヲعゅ إنゅゼئيゅ متゅムما 
 .أキبياالتケゅيガي ヱ ヱضع النص في سيゅقه -

 .الらيتين اأヱ メヱالتゅسعانطاقゅ من  ヱضع فゲضيる لقゲاءり النص -

- りحدヱ كل ラヲヨツم コاゲإبヱ النص れحداヱ تحديد. 

 : تحليل النص انطاقゅ مゅヨ يأتي -

  على حقل ) معجم النص るالدال れاケゅらالعヱ ドゅヘاأل りيدゲبج りキゅال"اإش りحدヲالるبيゲغヨ"  ヱ ه  حقل チゅヰم  استنヨ

 ゆゅらゼالنص(ال ベゅعجم في سيヨا الグه るالキ コاゲمع إب ، . 

 ゅヰتヘيドヱヱ るيゲعゼال ケヲダال. 

 الداخليヱ جيケゅガع الゅاإيق.  

 ゆヲاأسل. 

- りاءゲالق るضيゲالتحقق من فヱ ئج التحليلゅكيب نتゲت.  

 .إثれゅら مدン تヨثيل النص للتيケゅ اأキبي الヵグ ينتヨي إليه  -
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 دليل التصحيح 

 تヲجيれゅヰ خゅصる بعヨليる التダحيح: أヱا
 

 : تقديم

           ゅヰأن ،るيキゅヰاإش れゅنゅفي اامتح るصゅيم، خヲالتق るليヨع ケゅفي مس るヨسゅح るحيح محطダالت るمحط ゲらتعت
لسゅبقる من تتァヲ مسケゅا ヲヅيا  من تحダيل الヨتゲشحヱ れゅالヨتゲشحين من جヱ ،るヰأنゅヰ تعزコ كل عヨليれゅ اامتحラゅ ا

ンゲأخ るヰج . ラゅヨعلى ض ゅصゲحヱ ،ゅجيヰمنヱ ゅيヨيヌتن ラゅاامتح れゅكل محط ゲتدبي ュゅムإح るلヱグらヨال キヲヰالج ケゅヅفي إヱ
الヲヨضヲعيヱ るالダヨداقيる إجゲاء التダحيح، ヱتحقيقゅ لらヨدإ تゅムفぽ الソゲヘ بين الヨتゲشحヱ れゅالヨتゲشحين، ヱمن أجل 

تقヲيم عヨليる التダحيح للسنヲاれ الゅヨضيる،  الヲصメヲ إلى تقديゲاれ مヲضヲعيヱ るمنヱ ،るヘダاستثケゅヨا لنتゅئج
ヱاستحケゅツا للتحヱ メヲالتطケヲ اللグين يعゲفゅヨヰ التدケيس ヱأخグا بعين ااعتケゅら سيベゅ تゲダيف الヨنァゅヰ عヨليヱ ،ゅمن أجل 
 れゅيツييف مقتムت りケヱゲض ュيستلز ゅヨشحين، مゲتヨالヱ れゅشحゲتヨعلي للヘاء الキيم اأヲلتق  るصゲف ラゅاامتح ラヲムي ラأ

لتقديゲ الヨムي أコヱاラ مヲムنれゅ الヲضعيる ااختケゅらيる في ヱضع ااختヱ ،ケゅらإعメゅヨ الヱゲヨنる في اإケゅヅ الゲヨجعي في ا
يﾁجﾝｬ ヰ｀ グسيﾝｬガ ｲｬｿسｬ ｰｿｭأسｭتﾗﾞﾜ｀ﾝｬ ｰﾀيｨｯ ヰجｬﾁء تصحيح ガﾊガ｀ﾝｬع  تダحيحه، ヱ تعزيزا لグヰا التヲجه

ｱآتيｬ ｲｭヴجيガتﾝｭｯ ｿｭﾆﾁاستｬ:  
 
 فﾞتｾ｀ تصحيح فيﾝｬ ｱيﾞ｀عﾝ ｰﾁﾋｦ｀ﾝｬ ｰﾁﾋس｀ﾝｬ グﾝإ ｿｭヱاستｬ  ヮﾀヴｯ ｱصｭｾﾝｬ ｲｬءｬﾁإجｭｯ ﾟｬﾂتﾝاｬガ ،ｭヴﾞحｬﾁ｀

ｯ｀ ﾘيحق ゲﾀﾝｬ ガحヱﾝｬ グﾞع ｭهﾂｭجヱإガ ،ｱيﾞ｀عﾝｬｩｿｭ  ｱعيガﾊガ｀ﾝｬ إｬガヱ فｭفصｭﾜتガ؛ــﾇﾁﾗﾝｬ ｦ 
 ع ﾇﾁحﾝｬــ ｱقｿﾞﾝ ｭيｾガفي تｭﾜﾝｬ يヱｭ｀ﾂﾝｬ ﾂحيﾝｬガ ｱستحق｀ﾝｬ ｱيｭヱعﾝｬ ﾁيﾁتحﾝｬ ﾘｬﾁガإياء أ グﾞ

 ガﾊガ｀ﾝｬガعيｱ في تقｿيﾁ أｬｿء ﾝｬ｀تﾆﾁحﾝｬガ ｲｭ｀تﾆﾁحيヰ؛

 حﾝｬ  ｱيﾁｭヴ｀ﾝｬ ｲｭيガست｀ﾝｬ ヰｬﾂガأ ｰｭعｬﾁ｀ガ ،ヰحيﾆﾁت｀ﾝｬガ ｲｭحﾆﾁت｀ﾝｬ ءｬｿعي أガﾊガ｀ﾝｬ ﾁيｿتقﾝｬ グﾞع ﾇﾁ
 ｭ｀ﾜ هي ｀حｰｿｿ في ﾝｿيل ﾝｬتصحيح؛

  ع｀ ، ｰｿｿح｀ ｮﾝｭﾋ｀ﾝ ｱｯستجي｀ﾝｬ ガأ ｱحガﾁﾋ｀ﾝｬ ｱﾞｫأسｬ ヰع ｱﾊﾁتﾗ｀ﾝｬ ｲｭｯｭإجﾝ ｱヱﾜ｀｀ﾝｬ صيغﾝｬ ﾁｭｯعتｬ
ｱ يست･ｭヴｯ ﾃヱ في تقガيﾟ أｬｿءﾝｬ  ｲｬ｀تﾆﾁحｬ ｲｭعتﾁｭｯ عｭヱصｬ ﾁإجﾝｬ ｱｯｭ｀قتﾁحｱ في ﾝｿيل ﾝｬتصحيح أﾊﾁي

 ﾝｬガ｀تﾆﾁحيヰ؛

  ﾁصｭヱع ヰ｀ ﾁصヱل عﾜ ヰﾂガ ｮحسｯ ءｬｿأｬ ﾁيｿتقガ ،عガﾊガ｀ﾞﾝ يﾝｭ｀إجｬ ﾋقيヱتﾝｬ ゲｿｭﾗت グﾞع ﾇﾁحﾝｬ
 ﾊガﾝｬعيｬ ｱاｾتﾁｭｯيｭ｀ﾜ ،ｱ هガ ｀ثｲｯ في سﾝｬ ﾟﾞتヱقيガ ،ﾋإثﾛﾝﾀ ｲｭｯ في ﾁガقﾝｬ ｱتحﾁيﾁ؛

  ｱقｿ لﾜｯ ｱيｫﾂجﾝｬ ﾋقヱﾝｬ ｮｭحتسｬ ｱجعｬﾁ｀ グﾞع ﾇﾁحﾝｬｱيﾝｭ｀إجｬ ｱﾋقヱﾝｬ عﾊガ لｯق. 
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ゅنيゅث :るبゅاإج ゲصゅسلم التنقيط عنヱ 
 ラ 3................................................................................................................................................. تقديملا -1

 : اإشارり إلヴيムヨن لヨヤتゲشح   -

عヴヤ الんقايる الرゲباヱ ،るالتほثゲ بالحゲكる  ااتダاメ بالرヱ  ゲاانヘتاゥ : حاا  ي  الヨرヱ ゲعوامل ヰドور حゲكる الらعث ヱاإالるツヰレ  شヅヱゲ ـ أ  

 اأキباる ي  الヱ  ベゲゼヨالتらゼع بالんقايる اأキباるヤ اأصاるヤ؛

 .الヨوضوعاれ ااجتヨاعاヱ るالوレヅاヨレ( るاァク الゼعゲيる التゲاثاヱ るاارتらاヅ بقツايا العゲダمحاكاり ال: عゲ التقヤاギ ي  الヨرゲ مレحヴ ش   ـ 

- りاءゲالق るضيゲف :れاゲشぽヨمن ال ゅشح انطاقゲتヨال コゲらج    يヲヨالゆゲغヨفي ال るالتقليدي りيدダتجسيد النص للق るヰ ゅنヲヨツمヱ اムش. 

2-  チゲالع 

  ラ 3..........................................................................................................................................: الヰヘم  - أ

-    ヴلヱاأ りギ(  4ـ  1) الوح りギيゲイب りキاإشا " りギالوحるباゲرヨعب، "الゼال れارها صوらاعتヱ رهاヱキ ラبااヱ؛  

-   りギالوحるاناん(  8ـ  5)  ال るراربヨال りギحヱ ارらتحقاأ اعت サوحساヨヅ م؛قヰ  التاحم؛ヱ キااتحا ヴم إلヰعوتキ ヱ  

 .لتحقاق آماメ اأمヱ るأحامヰا ヱااستイابる لギレا  الوヅن ヱتوجاヰهمレاキاり الらゼا  (  13ـ  9)  んالるんالوحりギ الـ     

 :التحليل  –ب          

 اるيヨعجヨال メヲن4........................................................................................................................... : لحق 

 الゆゅらゼ استنチゅヰ  هヨم على الحقل الداヨ" メغゲبيるالヲحدり ال"   اإشりキゅ بجゲيدり  الحقل الداメ على

اإخاヱ  ソاإقギاュ ـ أغりキヱゲ الヨツاゲ ـ  لゼヤعب صوته ـ 

جレاゥ الヴレヨ ـ ヱحりギ مرゲباる  ــ سゲ الヘوコ  بالقギダ ـ 

 ュاإساヱ ラاヨض   اإيゲت.... 

وロ ـ محط رجا  ـ حققوا اأحاュ ـ キعاكم ـ ياسヨع

ثらّت ه ـ ...إلヴ العا اا تムونوا نااما ـ  يا شらاب

ュاギاأق 

 

ヱأحاュ الゼعب  م الらゼا  من أجل تحقاق ヱحりギ اأمるالゲイيりギ تイساギ لヤوحりギ الوレヅاヱ る استヰレاチ لキ  :ヨヰالる الヨعイم ي  سااベ الレص 

 ..ي  الحゲيヱ るالتقュギ الヨرゲب 

 るيゲعゼال りケヲダ2...........................................................................................................................:  ال ラ 

ヴヤع るヨالقائ  りورダبان ال るجヱاゴヨال: 

  るヰبゅゼヨال (りااستعارヱ اهらゼالت :) ،ヴレヨال ゥاレعب صوته، جゼヤه  ل ،ュاأنرا ギゼレالواجب ي チヱر ،ゲاヨツال りキヱゲأغ

ヅا ناヘصحائ ،ゲاヨツهو الゴمحط رجا ي ヴأضح ،ゥヱゲأنت ال ،れقا... 

 りケヱゅجヨال  ( るايレムال  :)ونوا نااماムات (メوヨガال ヴヤع るايレك.) 

 るヰابゼヨال ヴヤع るヨالقائ りورダال るレヨهاギاヤس التقヘレال れاヨأهم س コゲらا يヨصمレي  ال ヵ . るاعاレاإقヱ るيゲثاほالت るヘاドالو るレヨها 

 ..(الゴレعる التوجاヰاヱ るالتعヤاヨاる لレヤص)   
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  るنيらال るعيゅ2..............................................................................................................................:اإيق  ラ  

  جيケゅガع  الゅي  بط  اإ:  اإيق るヨساهヨال ギヨف الヱゲتوال  حヱ ،افヘガال ゲيبحヤトヨال るالقاياヱ ينゲドاレتヨين الゲトゼال ュاヌنヱ ،ネقا ،るق

 ヵヱゲالヱ (لف الوصلほب メوصوヨام الヨف الゲح). 

 ع الداخليゅار: اإيقゲムـــ:  الت れاヱمس  :تكرار اأصヰف الヱحر  (ءゅヰالشين، السين، ال )...ヵالخبرヱ ئيゅاإنش ゆヱبين اأسل るجヱتأكيد : المزا

ヵدゅي اإرشヰجيヱالت ヴ؛المنح 

  ....، الوئاュ شらا ヱحりギ،  الゼعب،   ،ه  ،ح ّ : تゲムار األヘاド ـــ                                  

 ゆヲاأسلヱ る2.....: ...........................................................................................................................اللغ ラ 

 ؛اヰ  لレヤصالらعギ التوج( : اأمゲ ، الヰレ ، الギレا ) اإنゼا : تレوネ اأسالاب         

         ュقاヨヤما مته لヱ ヵゲらガو  الヤور  اأسツح :ゲيゲالتقヱ  ارらاإخ. 

                                   

 

 كيبゲالت :るالسابق れستوياヨاقا من الトان り اゲاع نتائج  القヨイ2......................................................................ت  ラ 

 ヱالヨツヨوラ  ( نヨط القダاりギ العヨوキيる) コゲ الヨتゲشح  انتヨا  الレص إلヴ تاار الゼعゲ التقヤاヵギ عヴヤ صعاヵギ الムゼل يら : الゅガتるヨـ  3

 ラ  2 .................................................(.أسヤو  تعヤاヱ  ヨيق رぼيる إصاحاク  るاヅ れابع  ゲقツايا العダ التعらاゲ عن) 

 


