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 ص ــレــال

 ギيギــجــヱ ギالتـيـヤقــتــن الــيــي بــゲ العゲبــالゼع
        ケヲـヅ ヴلま ヅゅトاانح キヲヰقع فـيه خا  عヲتقـ ヵグال りゅكゅحヨالヱ キヲヨالج ケヲـヅ من ゲعـゼلゅا بヲヤانتقـ ギق ギيヤاء التقゲشعــ ラま

りコ اإبـギاヱ ネاابتكケゅ؛ فـヤم يعـギ مع هـぽاء الゼعـゲاء مجゅ  لゼヤعـゲ الゲكيك ∂ゲـト⊥م ラゅفي أكـفـ ،ゥヱケ با ∃れゅفゲ⊥ــ ، الヵグ كラゅ ك∠

るيヌفヤال れゅレحسヨلゅب . ゅヨك ،ラゅيらال るعـヱケヱ るغـゅمن حـسن الصي れゅجケギال ヴヨأس ヴلま اءゲعـゼاء الぽصل مع هヱ ギقـ ゲعـゼال ラま بل

るم الحيヰレヅヱ ゅيゅツقヱ مヰبケゅعن تج ゥゅجレب ゲらعـ. 

           ギيين، قギيヤاء التقゲعゼاء الぽه ラـُق أ ヱقفヲا بゅلفن الゼعヵゲ عギレ مゲحるヤ اتクゅガ الァクゅヨレ القギيるヨ الجيりギ مんا أعヴヤ؛ ヱالح∠

 るヤحゲヨك الヤت ギレا عヲقفヱ اグヰبヱ ،ロケヲصヱ نيهゅمعヱ ゲعゼال ゆヲヤأسヱ りギج القصيヰレヨب るヤتصヨال るيゲعゼال ギليゅالتق ヴヤا عヲヌفゅح ギفق

هグا ラまヱ كゅنヲا قギ أヱضحヲا معゅلم . التي ヱصل まليゅヰ الヱ ،ヵキヱケゅらالتي كゅنت مゲحるヤ ضケヱゲيる في ゲヅيق تケヲト الゼعゲ العゲبي 

ゅاهギه ヴヤع ゲالسيヱ るيقゲトال ゥヱゲب ドゅلكن مع ااحتفヱ ،ゲلب العصゅトヨل ゅيعヲトتヱ صقا ゅهヱキاコヱ ヵキヱケゅらال るيقゲヅ. 

ヱمن هゅレ، يヨكن أラ يقラま  ゅ هぽاء الゼعゲاء التقヤيギيين كゅنヲا يتヨسكラヲ بعキヲヨ الゼعゲ العゲبي، أヵ بتヤك الヨجヲヨعる من          

るيレالف ギليゅالتقラヲمギاأق ケゅらاء الكゲعゼال ゅヰيヤع ゲيسي ラゅالتي ك ،. 

       ゲشع ヴلま るسゅم るجゅحت الحらأص クま ؛ヴヤي اأعレل الفんヨال ヵギيヤالتق ゲعゼال  ギبي لم يعゲالع ゲعゼفه الゲع ヵグال ケヲトتヤل るنتيجヱ

ヵギيヤالتق ゲعゼال ゆヲب عيレيتجヱ ،ゅه ∠ギائケ ヵキヱケゅらال ラゅعث التي كらال るヤحゲم ゲغي りギيギج るヤحゲم ヴلま ヲトガي ゲني التي في  آخゅيらال

 ヵゲعゼال ァゅتレال ゲんيجعل أك ゅヨم ،れゅらسゅレヨفي ال  ヲمن الق ケゅんاإكヱ ،るضケゅعヨالヱل أんヨلتゅته بゅكゅمحヱ يمギالق ヴلま れゅاالتف ゅヰمتギمق

 ュギعヱ るغゅنب الصيゅلغ بجゅらال ュゅヨا عن ااهتツسيسه، فゅأحヱ بهケゅعن تج ケキゅص ゲانه، غيギجـヱヱ ゲعـゅゼا عن نفس الギبعي

ヲツالع りギحヲال りゅاعゲم ゅهケゅらعتゅب りギالقصي ヴلま ゲヌレال ュギعヱ ، キゲفヨيت الらال  ゅヨلع  بجヲالヱ ،るاغيらانب الヲلجゅب ュゅヨلاهت るنتيج るي

 .بゅレء فレيゅ متكゅما

لقキ ギعـت الحゅجる الفレيま るلケヲヰド ヴ لラヲ جギيギ من الゼعゲ، يحヱゅ  القيュゅ بゅヨ عجز عレه ااتجロゅ التقヤيヵギ من تحقيق الんヨل         

グخべمن م ヵギيヤالتق ロゅااتج ヴヤس⊥جــل  ع ゅب مレيتجヱ ،るゃيらالヱ ゲيائم العص ヵグال ،ヴヤاأع ヵゲعゼال . ゲعゼا الグヰل るヨنت أهم سゅكヱ

ゅل في جんヨتتヱ ギيギالتج るヨهي س ギيギينالجらالحقيقي :ن ュヲヰفヨنب⌒ الゅيرا عن جらر في كونه تعダينح ヵグللشعــرال ラاギجヲال 
ヱعن الレفس اإنسゅنيる في فキゲيتヱ ゅヰتヨيزهヱ ،ゅجゅنب⌒ الゼكل الفレي لヤقصيヱ りギيقュヲ عヴヤ اعــتケゅらهゅ كゅئゅレ حيゅ، لكل جزء من 

るصゅخ るيفドヱ أجزائه. 

                                                                               .التゅسع عま ゲゼلヴ قيュゅ الحゆゲ الكンゲら الゅんنيる  تケヲト اأゆキ الحギيث في مصゲ من أヱائل القラゲ: أحギヨ هيكل     

 (.بتصゲف ) ヱمゅ بعギهソ431  ゅ  - 4994الらトعる السキゅسキ ، るاケ الヨعケゅف 

 .الヨقゅاヱ れالぽヨلفれゅ  صヵゲ، خヤف مجヲヨعる منم ، كゅتب ヱنゅقギ أキبي ( 2001 -4922) أحギヨ هيكل   :لكゅتبا
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 :اكتب مヲضヲعま ゅنゅゼئيゅ متكゅما تحヤل فيه الヨقゅلる اآتيる مستゲشギا بゅヨ يأتي

 .كتابة تقديم حوメ نشأة الヨقالة وتトورها في اأدゆ العربي الحديث  -

 .ة للقراءة انトاقا من العنواラ وبداية الفقرة اأولヴ واأخيرةوضع فرضي -

- ロار النص وقضاياムتحديد أف. 

 :التحليل -

 قالةヨا الヰرحトالقضية اأدبية التي ت コإبرا. 

 و ラالقضيةبيا チفة في عرドوヨسائل الحجاج ال. 

 هらيزة للغة النص وأساليヨヨائص الダガال. 

 .تركيب نتائج التحليل  -

 .ن الヨقالةــفـإثらاれ انتヨاء النص ل -
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 دليل التصحيح                                                                               

 توجيれゅヰ خゅصる بعمヤيる التصحيح: أوا
   ュديボت : 

           ،るديゅヰاإش れゅنゅفي اامتح るصゅخ ،ュويボالت るيヤر عمゅفي مس るسمゅح るالتصحيح محط るتعتبر محط
طويا  من تحصيل المترشحれゅ والمترشحين من جるヰ، وأنゅヰ تعزز كل عمヤيれゅ  أنゅヰ تتوج مسゅرا

وفي إطゅر الجヰود المبذولる إحكュゅ تدبير كل محطれゅ اامتحゅن تنظيميゅ . اامتحゅن السゅبるボ من جるヰ أخرى
ومنヰجيゅ، وحرصゅ عヤى ضمゅن الموضوعيる والمصداقيる إجراء التصحيح، وتحボيゅボ لمبدإ تكゅفؤ الفرص 

ترشحれゅ والمترشحين، ومن أجل الوصول إلى تボديراれ موضوعيる ومنصفる، واستثمゅرا لنتゅئج بين الم
تボويュ عمヤيる التصحيح لヤسنواれ المゅضيる، واستحضゅرا لヤتحول والتطور الヤذين يعرفヰمゅ التدريس، وأخذا 

الفعヤي، بعين ااعتبゅر سيベゅ تصريف المنゅヰج عمヤيゅ، ومن أجل أن يكون اامتحゅن فرصる  لتボويュ اأداء 
 るالوضعي れゅدير الكمي أوزان مكونボر المرجعي في التゅاإط れゅتضيボضرورة تكييف م ュزヤيست ゅمم

يﾁجﾝｬ ヰ｀ グسيｲｬｿ  ااختبゅريる في وضع ااختبゅر، وإعمゅل المرونる في تصحيحه، وتعزيزا لヰذا التوجه
  :ﾝｬガｱ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 ｬاستﾝｭｯ ｿｭﾆﾁتガجيｬ ｲｭヴآتي

  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｀ تصحيح فيﾝｬ ｱيﾞ｀عﾝ ｰﾁﾋｦ｀ﾝｬ ｰﾁﾋس｀ﾝｬ グﾝｧ ｿｭヱاستｬ
 ｦفｭﾜتガ فｭصヱإｬガ  ｱعيガﾊガ｀ﾝｬ ｩｿｭｯ｀ ﾘﾚيح ゲﾀﾝｬ ガحヱﾝｬ グﾞع ｭهﾂｭجヱｧガ ،ｱيﾞ｀عﾝｬ ヮﾀヴｯ ｱصｭｾﾝｬ

 ﾇﾁﾗﾝｬ؛
 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 ｱﾚستح｀ﾝｬ ｱيｭヱعﾝｬ ﾁيﾁتحﾝｬ ﾘｬﾁガياء أｧ グﾞع ﾇﾁحﾝｬ ｱ

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

  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ｿﾚتﾝｬ グﾞع ﾇﾁحﾝｬ
 ﾁｭヴ｀ﾝｬيｭ｀ﾜ  ｱ هي ｀حｰｿｿ في ﾝｿيل ﾝｬتصحيح؛

 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 ｮﾝｭﾋ｀ﾝ ｱｯستجي｀ﾝｬ ガأ ｱحガﾁ
ｰｿｿح｀،  ｀ ﾟيガﾚفي ت ｭヴｯ ﾃヱ･يست ｱيﾊﾁتصحيح أﾝｬ يلﾝｿ في ｱحﾁتﾚ｀ﾝｬ ｱｯｭإجｬ ﾁصｭヱع ﾁｭｯعتｬ ع

 أｬｿءﾝｬ  ｲｬ｀تﾆﾁحﾝｬガ ｲｭ｀تﾆﾁحيヰ؛

  ヰ｀ ﾁصヱل عﾜ ヰﾂガ ｮحسｯ ءｬｿأｬ ﾁيｿﾚتガ ،عガﾊガ｀ﾞﾝ يﾝｭ｀إجｬ ﾋيﾚヱتﾝｬ ゲｿｭﾗت グﾞع ﾇﾁحﾝｬ
 حﾁيﾁ؛عｭヱصﾊガﾝｬ ﾁ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ﾚヱيｧガ ،ﾋثﾛﾝﾀ ｲｭｯ في ﾁガقﾝｬ ｱت

 ؛ｱيﾝｭ｀إجｬ ｱﾋﾚヱﾝｬ عﾊガ لｯق ｱقｿ لﾜｯ ｱيｫﾂجﾝｬ ﾋﾚヱﾝｬ ｮｭحتسｬ ｱجعｬﾁ｀ グﾞع ﾇﾁحﾝｬ 

 تصحيحﾝｬ يلﾝｿ في ｰｿﾁｬガﾝｬ ｲｭヴجيガتﾝｭｯ ｿيﾚتﾝｬ. 
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ゅنيゅـقــيـط:ثレـم التヤسـヱ るبゅاإج ゲصـゅレعـــ 
 يمギ3.............................................:. .................................................................................التق ラ 
- ゲيヅبي : التأゲالع ゆキاأ ギيギتجヱ るبيゲالع るツヰレال ゲعص ラゅبま るلゅقヨفن ال ケヲヰド–  ケヲヰドヱ るعゅらトال ケゅゼانت るヨهゅمس

 るبيキاأヱ るيゲالفكヱ るسيゅالسي ゅヰاعヲبأن るلゅقヨفن ال ケゅهキコاヱ  るفゅالصح. 
-  りاءゲالق るضيゲمن : ف ゅاقトان るايギبヱ ラاヲレالع りゲاأخيヱ ヴلヱاأ りゲبي . الفقゲالع ゲعゼفه الゲع ヵグال ケヲトعن الت ゐギيتح

るツヰレال ゲمن عص ゅاقトان. 
 مヰ4 .....……….......………………..…………………………………….....…………: الفラ 

ロゅيゅツقヱ صレال ケゅأفك ギيギتح: 

 .ケヱキ شعゲاء التقヤيギ في まنقクゅ القصيりギ العゲبيる من اانحヱ ヅゅトاإسفゅف -

-  ギيヤاء التقゲشع るヌفゅبي محゲالع ゲعゼال キヲヨم بعヰسكヨتヱ ベゲゼヨيم الギبي القキاأ ァクヲヨレال ヴヤع. 

 .ヱالヲجギاゲ ラ ـケヲヰド تيケゅ التجギيギ الゲヨتらط بأحゅسيس الゅゼعヱヱ ゲجギانه كキゲ فعل عヴヤ التيケゅ التقヤيヵギ الヵグ هヨش الゅゼヨع -

 يلヤالتح 

るلゅقヨال ゅヰحゲトالتي ت るبيキاأ るيツالق コاゲبま.:.......................................................................................3 ラ 

るんيギالح るيゲعゼال るツヰレفي ال ギيギالتج ゲشعヱ ギيヤالتق ゲشع ゅヰض بヰالتي ن るائعيトال ケاヱキـ اأ. 

-  ネاギاإبヱ ケゅاابتك ケヲヅ ヴلま ベاانغاヱ ゲالتحج ケヲヅ به من ァヱゲガلゅلك بクヱ ゲعゼヤل ケゅらااعت りキゅعま في ギيヤاء التقゲشع ケヱキ コاゲبま

 .صيゅغヱ るاケتゅヅゅら بقゅツيゅ الヅヲن

 .اانトاベ من الァクヲヨレ الゼعヵゲ  القギيم بゅعتロケゅら معيケゅا لるツヰレヤ الゼعゲيヱ るاتクゅガ عキヲヨ الゼعゲ العゲبي مゲتكزا لكل まحيゅء  -

-  ゲعゅゼال れاク عن ゲيらالتع ヲنح ゅا نحケヲトت ゲعゼا الグف هゲبل ع るヨيギالق るيゲعゼال ァクゅヨレال ギيヤتق ヴヤبي عゲالع ゲعゼال ケゅاقتص ュギع

ヱヱ りギقصيヤي لヤكゼالヱ يレنب الفゅالج りゅاعゲمヱ انهギج ( るبゲعن التج ゲيらالتع ، ラاギجヲعن ال ゲيらالتع ، るيヲツالع りギحヲال

るنيゅاإنس)... 

ァゅليب الحجゅ2...........................................................................................................................:أس ラ 

 ....عゲاء التقヤيギيين ヱشعゲاء التجギيギااستキゅヰゼ بتجゆケゅ الゼ/ جヱ  ゅヨالتفصيل  اإ -

-  ギكيヲالتヱ ゲالتفسي ゆヲヤأس キゅヨاعت–  ソゅガال ヴلま ュゅمن الع ベاトاان–  るيガيケゅلحجج التゅب ラゅااتي ( ヅゅトاانح ゲعص.) 

 ....(حりギ العヲツيる ، جゅヨ  الらيت الヨفキゲ، عキヲヨ الゼعゲ ، الヲ ( ) قギيヨه ヱحギيんه  ) ااستま キゅレلヴ بعض مفゅهيم الレقギ العゲبي   -

ゆヲヤاأسヱ るغヤ3..................................... ............:.........................................................................الラ 

-  ヵゲيゲالتق ゆヲヤاأس ゅヰيヤن عヨيヰي ヵヲغヤال ギمن التعقي るليゅخ るトبسي るيف لغドヲت. 

 ..(، ラま هぽاء ..، ヱالحق أラ هぽاء ..ラま شعゲاء ) ستعゅヨ  أسゅليب التヲكيギ لギヤالる عヴヤ أهヨيる الゲسゅلる التي تヤらغゅヰ الヨقゅلる ا -

- ゲالتفسي ゆヲヤأس ヴلま ءヲجヤالقسم  الヱ يلヤالتعヱ  るحヱゲトヨال るيツعن الق ネゅفギالヱ りゲضيح الفكヲلت. 

 .ギらيعيヱ るالصケヲ الらيゅنيるتドヲيف اأسゆヲヤ التقゲيヵゲ الゅらヨشゲ الゅガلي من الヨحسれゅレ ال -

  كيبゲ3..... ......................................................................................................:..............الت ラ 

 .بيラゅ الكゅتب أهヨيる الゼعゲ التقヤيヵギ في ケまسゅء まヱحيゅء معゅلم الゼعゲ العゲبي القギيم  -

  .سケゅ تケゅيガي انتقل من التعらيゲ عن الゅヌヨهゲ الケゅガجيる لゅゼヤعま ゲلヴ التعらيゲ عن الヲجギاヱ ラالتجゆケゅ الグاتيるتケヲト الゼعゲ عゲら م -

-  りギقصيヤي لレء الفゅレらال ンヲمست ヴヤع ケヲトافقه تケ  بيゲالع ゲعゼفه الゲع ヵグالケヲトالت. 
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