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         ﾇヱﾝｬ 

ﾁعـــﾆﾝｬ يｯﾁـعــﾝｬ ف｢ガ ｴحديﾝｬــــــــﾋت ﾘｭـــــــヮﾁガ  
       ｮ ヮヱ يｱﾃعﾟｮ ﾃعﾈﾟｮ ﾉ｀ﾀي ヮأ ザﾁグﾃｯｱﾟｮ يヱｯس ﾁグヱحヱ ﾏｯﾍｵسｮﾁグヱجﾟ  يｵﾟｮ ｳيﾎﾙ｀ﾟｮ فﾃｯﾀﾄﾟｮグ

،ｯギيﾟｩ ﾃﾁحカｮ ﾁق ヮｯﾞ =ي ヮأグ>ﾃﾁَ ザﾁグﾃｯｱﾟｮ ｳيﾊﾀﾈ ｴカｯﾞグ لｱ ، ｳヱيﾁقﾟｮ ｳيグقﾟｮ هｵجｯｱيﾁ ﾃعﾈﾟｮ ゴﾟｩ  ヮヱ
 ケﾃعﾈ في ｴجﾌカ ｶحيｱ ｲグقﾟｮ .ｵَ ヮيﾂﾟｮ ｶعｱﾟｮ ｣ｮﾃعﾈ ヮﾞﾟグَ`グْ ケ–  قيグﾈ ﾁヱأح ｳﾊｯﾀｱグ–  ﾁｯﾞカ ا

 ﾃｯﾊカأ ｴعﾁ يｵﾟｮ ｰｯｱأسｮ ヮヱ ｮﾂه ヮｯﾞ ｯヱｱﾃグ ، ケﾃعﾈ الﾀ ヮヱ ﾉｯﾀﾟｮ هカｮﾁجググ هｵｯح حيヱ｀カ
 ゴ｀ع ｳ｀ヱح ヮﾈ ゴﾟｩ يカﾄｯヱﾟｮグ ﾁｯعقﾟｮ ｳﾊｯﾀｱグ ،ﾃعﾈﾟｮ في ﾁيﾁجｵﾟｮｮﾁｯカヱグ هｱｯحﾊأグ ザﾁق｀يｵﾟｮ ﾃعﾈﾟｮギｵヰ 

ﾃグギﾈヱﾟｮ ザﾃعﾈﾟｮ هｵيｱ هه فيｯجｵｮ ザﾃﾞﾈ ヮｯヱحﾃﾟｮ ﾁｱع ﾃيｱﾞﾟｮ ﾃعｯﾈﾟｮ ﾉﾀﾟ  ザﾂﾟｮ ﾁيﾁجｵﾟｯｱ: 
ـْــــﾃ ﾙِﾟｮ=ـــｭِｯﾍ ｯي= أَا                       ﾃ=ـــــــعﾁﾃグْ           ﾅِ ヮَｩ kﾈﾟｮ=ـ

グِــــْج>ヮｮﾁ  
ヱيｭｯﾀيل カعيｧｵ ｳヱييｮﾁ  هグ=ﾁｯجﾈ ｣ｯعギヱﾟｮ ｣ｮﾃجグ ﾃعــﾁﾟｮ ﾅﾙカ ｮグﾄﾄعﾈ ゴﾟｩ ｲグعグﾟｮ ﾃجグ ヮｮﾁأَي   

ザﾂﾟｮ حヱل فيه حｳ｀ヱ قグيｳ ع｀ﾈﾟｮ ゴعｵﾟｮ ﾃق｀يﾁグ ザﾁعﾈﾟｮ ｯعﾟｮ ُ ｣ｮﾃغｯｱﾃل ُ ﾃﾎカيｯ ف｀سﾙيｯ قグيｯ في ｱｯｵﾞه 
 ..ﾞ ﾃل ｯヱ ヰギカヱ في グجカｮﾁه ｯヱ､ ヮヱ ﾉｯﾀﾟｮل グ､اグ ヰأｮグﾃ=ﾊグِﾚｮグﾈ عグ ヰギｵｮグﾂ ヮأヮ ي<ゴﾟｩﾊْ>ﾁ أヮ ي=

      ゴ｀ع ﾚحقｵｵ ヰﾟ ｲグعﾁﾟｮ ケﾂه ヮأ ﾁﾞｨヱﾟｮ ヮヱ هカا أｩ ｵُ يｵﾟｮ ｳعｯヱجﾟｮ لﾌﾙｱ اｩ سعｮグ ﾚｯﾍカ ف فيﾃع
ﾃعــｯﾈ لﾞ ﾃﾁﾊي ヮأ ｯهｨｯﾌأع ｰﾟｯﾍ يｵﾟｮ グ｀｀ｱأ ｳعｯヱجｱ ｶيﾁحﾟｮ ｯカｱﾁيخ أﾃｯｵ  ﾉｯﾀﾟｮ هカｮﾁجグ ヮع

ﾉاﾀｩグ ｳيﾃفي ح .グ ヰギعｭｯｱﾍ ｴグｯﾙｵｱ ｴグｯﾙｵｵ ﾅｯカﾟｮ ｴｯカｮﾁجグ ｴカｯﾞ ｯヱﾟグ ヰギｵفｯقｷ ｴｯجﾃﾁグ ヰギｵｯｭيｱ
ｯギعｮグカأグ؛ ｴｯヱغカ ｴグｯﾙｵｵ ヮيعي أｱﾍﾟｮ ヮヱ ヮｯﾞ ﾁفق ヰギｵｯカｮﾁجグ ｴグｯﾙｵｱ ｣ｮﾃعﾈﾟｮ ｣اｨه... 
ع｀ゴ أカه ﾈﾟｮ ヮｯﾞ ｮﾂｩعｵﾟｮ ﾃق｀يザﾁ قﾎ ﾁل ｯｵｱｯｷ عｯﾙヱ ﾁカهيヱه، فإﾁﾟｮ ヮعｵﾟｮ ゴﾟｩ ｲグجﾁيｵ ヰﾟ ﾁقف         

 عﾈ ﾁカعグﾟｮ ｣ｮﾃجｱ ، ヮｮﾁل حﾃグﾍｵ ｶﾁ جﾁيﾈ ヮヱ ﾁعグﾟｮ ﾃجｵｮﾂﾟｮ ヮｮﾁي ﾈﾟｮ ゴﾟｩعｮ ﾃاجｯヱｵعي ｮグﾟｮقعي
  ( ｶيﾁحﾟｮ ﾃعﾈﾟｮ) ،ﾂﾀｧل  فｱ ،｣ｮグﾄカاｮ في ヮｮﾁجグﾟｮ ﾃعﾈ=ヰِجグ>ه グ هｱｯحﾊأｮグヱギِjｵｮ ِー  ｵｮﾂﾟｯｱيグ ｳح

  .ﾁﾃﾙﾟｯｱグ ﾅﾙカﾟｮيｮグ ｳاカعﾟｮﾄيﾟｮ ヮヱ ｰグﾃギﾟｮグ ｳحيﾟｮ ｲｯعヱ ヮヱグ ｳヱｯعﾟｯجﾞｯﾈヱ ｳل ヱﾟｮجヱｵع
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   ﾁガدヱ｀ قي : ｀ح｀دガﾆ عدｯ ゲﾁص｀ﾝｬ ﾁعﾆﾝｬ- ءﾂجﾝｬ3 –  ﾁﾆヱﾝｬガ عｯﾋﾞﾝ ﾁص｀ ｱﾊヴヱ ﾁｬد–  ｰﾁهｭقﾝｬ .د.ｲ . ﾇ5  ｭعدهｯ ｭ｀ガ (
  (ｯتصﾁف

 
 :｀ستﾆﾁدｭ｀ｯ ｬ يأتي  تحﾞيا أدｯيﾝｬｭ｀قﾜｬ ﾇヱ ｱﾝｭتガﾊガ｀ ｮعｭ إｫｭﾆヱيｭ ｀تｭﾜ｀ا تحﾞل فيه 

 
- ｮسｭヱ｀ ﾟتقدي  ｶيﾁحﾟｮ يｱﾃعﾟｮ ｰﾁأｮ في ｯهﾃグﾍｵグ ｳﾟｯقヱﾟｮ ｲｧﾈカ لグح. 
- ﾇヱﾝｬ ｰءｬﾁقﾝ ｱيﾊﾁع فﾊガ ゴﾟグأｮ ｲﾃقﾙﾟｮ ｳيｮﾁｱグ ، ヮｮグカعﾟｮ ヮヱ ｯاقﾍカｮ. 

- ﾇヱﾝｬ ﾁｭﾜتحديد أف.  
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   - ﾂيﾜﾁتﾝｭｯ ﾇヱﾝｬ يلﾞتح グﾞع: 

 ｳﾟｯقヱﾟｮ ｯギحﾃﾍｵ يｵﾟｮ ｳيｱﾁأｮ ｳيﾌقﾟｮ ﾄｮﾃｱｩ. 

  ｳيﾌقﾟｮ ﾋﾃفي ع ｳﾙﾎグヱﾟｮ ｸｯحجﾟｮ  لｭｯسグ. 

 ﾉカﾟｮ ｳغ｀ﾟ ｲﾄيヱヱﾟｮ ﾉｭｯﾊﾀﾟｮグ ｰيﾟｯأسｮ . 

 .تﾜﾁيヱ ｮتｫｭج ﾝｬتحﾞيل -

- ｱﾝｭق｀ﾝｬ ヰﾗﾝ ﾇヱﾝｬ ءｭ｀تヱｬ ｲｭｯإث. 
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 دليل التصحيح 

 تヲجيれゅヰ خゅصة بعヤヨية التصحيح: أヱا
 

 : تقديم   
 : تقديم

           ゅヰية، أنキゅヰاإش れゅنゅصة في اامتحゅيم، خヲية التقヤヨع ケゅة في مسヨسゅة حトة التصحيح محトمح ゲらتعت
れゅ اامتحラゅ السゅبقة من تتァヲ مسケゅا ヲヅيا  من تحصيل الヨتゲشحヱ れゅالヨتゲشحين من جヰة، ヱأنゅヰ تعزコ كل عヤヨي

ンゲة أخヰج . ラゅヨى ضヤع ゅصゲحヱ ،ゅجيヰمنヱ ゅيヨيヌتن ラゅاامتح れゅトكل مح ゲتدبي ュゅムلة إحヱグらヨال キヲヰالج ケゅヅま فيヱ
الヲヨضヲعية ヱالヨصداقية إجゲاء التصحيح، ヱتحقيقゅ لらヨدま تゅムفぽ الفソゲ بين الヨتゲشحヱ れゅالヨتゲشحين، ヱمن أجل 

تケゅヨんا لنتゅئج تقヲيم عヤヨية التصحيح لヤسنヲاれ الゅヨضية، الヲصま メヲلى تقديゲاれ مヲضヲعية ヱمنصفة، ヱاس
ヱاستحケゅツا لヤتحヱ メヲالتケヲト الグヤين يعゲفゅヨヰ التدケيس ヱأخグا بعين ااعتケゅら سيベゅ تصゲيف الヨنァゅヰ عヤヨيヱ ،ゅمن أجل 
 れゅيツييف مقتムت りケヱゲض ュزヤيست ゅヨشحين، مゲتヨالヱ れゅشحゲتヨヤي لヤاء الفعキيم اأヲصة  لتقゲف ラゅاامتح ラヲムي ラأ

ケゅヅنة في  اإヱゲヨال メゅヨعまヱ ،ケゅらضع ااختヱ ية فيケゅらضعية ااختヲال れゅنヲムم ラاコヱي أヨムال ゲجعي في التقديゲヨال
يﾁجﾝｬ ヰ｀ グسيدﾝｬガ ｲｬسｭدｬ ｰ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  تصحيحه، ヱ تعزيزا لグヰا التヲجه

ｱآتيｬ ｲｭヴجيガتﾝｭｯ دｭﾆﾁاستｬ:  
 
 تﾝｬ ｱيﾞ｀عﾝ ｰﾁﾋｦ｀ﾝｬ ｰﾁﾋس｀ﾝｬ グﾝد إ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｀ فﾞتｾ｀ صحيح في

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دｭ ｱعيガﾊガ｀ﾝｬ فｭصヱإｬガ ؛ﾇﾁﾗﾝｬ ｦفｭﾜتガ 
  ｱعيガﾊガ｀ﾝｬガ ｱدق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ع ﾇﾁحﾝｬ

ﾆﾁت｀ﾝｬガ ｲｭحﾆﾁت｀ﾝｬ ءｬأد ﾁ؛في تقديヰحي 

   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عي أدガﾊガ｀ﾝｬ ﾁتقديﾝｬ グﾞع ﾇﾁحﾝｬ
 ｭ｀ﾜ هي ｀حددｰ في دﾝيل ﾝｬتصحيح؛

  ع｀ ، ｰحدد｀ 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
حيح أﾊﾁيｱ يستأｭヴｯ ﾃヱ في تقガيﾟ أدｬ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 دﾝيل ﾝｬتص

 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أدｬ ﾁتقديガ ،عガﾊガ｀ﾞﾝ يﾝｭ｀إجｬ ﾋقيヱتﾝｬ ゲد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؛
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     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 ｱل دقﾜｯ. 

 

ｭيヱｭث :ｱｯｭإجｬ ﾁصｭヱع  ﾋقيヱتﾝｬ ﾟﾞسガ 

 ラ 3.............................................................:..........................................................................................التقديمـ  1. 

: ヱالゅボんفي ヱمヱ ゅاكب クلك من تحوメ في الメゅイヨ اأキبي خゅصる  السيゅسي ヱااجتゅヨعي: تヨع العゲبي عヴヤ اأصعりギالイヨالتトوケ الヵグ عゲفه  -
 ؛(الるダボ، الヨسゥゲ، الゅボヨلる بガヨتヤف أنواعゅヰ )  ヰドوケ أشメゅム تعらيゲيる جギيりギ مんل 

-  ケゅهキコاギج ゅبيキأ ゅجنس ゅهケゅらعتゅب るلゅボヨفن ال  りفي نشأ ゅヨهケヱキヱ るفゅحダال ケゅانتشヱ るعゅらトا الギ؛ي 

 ゲبي بるヘダ عゅمヱ る الشعゲ بるヘダ خゅصる؛مواكるら الゅボヨلる  اأキبيる لヤتトوケ الヵグ عゲفه اأゆキ الع   -

-    ゆゲغヨالヱ ベゲشヨفي ال  るيギボالن ヱأ るبيキاأ るلゅボヨال キاヱケ بعض ヴإل りケゅاإش ( ギらع ، ラه كنو ギらع ، キゅボه حسين ، العヅ ، ケヱギمن ギヨمح
 ゆيم غاゲムال.).... 

- りاءゲضية القゲف:- ラالعنوا  ゲال يشي ヴإل るكيゲاالتي   ح ゲالشع ゅヰفゲيعゲتشي ヴلヱاأ りゲボヘال るايギبヱ ، بيゲلع  ヴإل ヵキヱケゅらمي الゅس キوヨمح ュゅヰإس
 .  مسケゅ تトوケ الشعゲ العゲبي الحギيث  ، مゅヨ يボوヵ فゲضيる تنメヱゅ النص في تトوケ الشعゲ العゲبي

 :الヲヨضネヲ ـ .2

 ラ 4...................................................................................................:.................................................الفヰم . أ

 :أفケゅム النص
- るヨيギボال るويボجته الゅらيキ ゲالشع キاキゲاستヱ ،るظيヘヤف الケゅخゴق به من الヤع ゅヨبي مゲالع ゲيص الشعヤガفي ت ヵキヱケゅらمي الゅس キوヨمح ケヱキ. 

- ゲشع ヴإل ゲイヰヨاء الゲشع りعوキ بهゅأصح ヴヤعヱ ヵギيヤボالت ゲالشع ヴヤم عヰتヤヨحヱ ラاギالوج. 

 .تトوヱ ケاキコهケゅ شعゲ الوجギاラ مع جゅヨعる أبولヤو  -

                                                                                            .انヱゴاء ヱتゲاجع شعゲ الوجギاラ مع ヰドوケ الشعゲ ااجتゅヨعي الواقعي  -

 ゆ. يلヤ4.................................................................................................................................................:التح ラ 

 るبيキاأ るيツボال: ゅヰダئゅダخヱ اتهケゅأهم تي コاゲإب メبي من خاゲالع ゲالشع ケوトعي الواقع) تゅヨااجت ゲالشع ،ギيギイعث، التらي ال
جゅヨعる  سالギيواラ بゴعゅمる العヱ キゅボالコゅヨني ヱشヵゲム جゅヨعる  : لتجديد ابゴعゅمる الヵキヱケゅら ،  الらعث ヱاإحيゅء)تيケゅاته،ヱكグا (

 ゲイヰヨسال  ヱ るعゅヨو، جヤعيأبولゅヨاقعي ااجتヲال ゲعゼال .) 

- ケゅعث تيらبي من : الゲالع ゲيص الشعヤガتキوヨイال  るظيヘヤف الケゅخゴالヱس ゲشعヤل るويボال るجゅらيギال りキゅاستع. 

 .الギعوり إلヴ شعゲ الوجギاラ: التギイيギ يケゅت -

-  ケゅتي  ، サゅنヤعي لゅヨلواقع ااجتゅب ゲبط الشعケ ヴإل りعوギالヱ الواقعيヱ عيゅヨااجت ゲالشع 
-  チゲفة في عドヲヨال ァゅئل الحجゅسヱ

 ラ 3.....................................................................................................................القツية

 يケゅالت ケوトاعي التゲي يイيケギل تムفي النص بش るحヱゲトヨال るيツボال チゲع ゲمن شع ゅاقトبي انゲالع ゲشعヤي لガ ءゅاإحيヱ عثらال
 إلヰド ヴوケ الشعゲ الواقعي ااجتゅヨعي

  ゲكクヱ れاキゅヰيف ااستشドاأتوヱ اءゲء الشعゅヨس れاケゅلتي ゅعيゅا إقنギبعヱ るيイح ゅヰらسムي ゅヨم ،ゅヰتゅجعيゲم ヱ るيゲالشع. 

 ائي  ـــ توゲボج ااستヰنヨال れゅيف بعض آليド   ァゅااستنتヱ يلヤالتحヱ るنケゅボヨال ヴヤع キゅヨااعت 

 :اأسゅليب ヱالガصゅئص الヨヨيزり  لヤغة النص -     
....................................................................................................................2  ラ 

 الخ....توドيف أسヤوゆ التوكيヱ ،ギأسヤوゆ النヘي ، ヱااستケギاポ ــ                         

                        - るلغ キゅヨاعت  るيゲيゲボ؛ تゅيヨيヤتع ヴالنص منح ヴヤي عヘツت  るاضحヱ 
                         - るعنويヨالヱ るغويヤابط الヱゲيف الドتو.                                  

   ァ .كيبالゲتوصل  :تヨيل الヤئج التحゅيع نتヨイت
ゅヰ2................................................................................................................إليラ 
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