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  やلنص

  キ  ــ  عــم  る لل ب  ـــلــي قــفやل  ــــيــ 

 ゅء ـــــيـ  ــる مـن ض  ـــــツ  ــوم  ネゴ أعـــشـــヴ ل  ــــــــــاヱケ ュحي كゅヨ يفــــــلヌヤ ت  ـゴع  ـف .1
2.   らفـحـ ゅا مـクإ ヴحـتـ メゅـيـガـست ال              らمـن الــ ヵゲــヅゅحـ  ـــضـخ فــي خــゲء ـــــゅ 
 ــゅء ــヤــヨــる الـヌـيـ  ــجـ  ـギ  ـメ تـヰــンヱゅ فـي الـ   إلヴ سゅحる الヤيـــ           ـعيأキم   هـゲبـت   .3
 ـる مــن ケجــゅء ـــボـ  ـف  وケ خـ  ـــــるレ الــــــجـ  ف    ي            ـــاヱ クا فــゅレ م  س  ـمゅ لゅヰ في ال .4
ـا ــــب  م           ــــヰ  ـسゅقゅヰ في الヌاュ حキゅ∃ من ال .5 ـــثــــ  يــ   ケا إبـــــヱ るءــــــゅــطــــــ 

  
ـギ  لي من حواشيــــــــــــــــــــــك حـجـゅبヱ ゅنــゅجـレــي فــ ! إيه يゅ ليل .6  ــゅء ـــفـــي خـــقـ 
ネ グ شجـوヵ  الゃムيـب ヱا تـ   .7  ـن الـــゲقــらـゅء ـــيــــي أعـــوعـキم ف  شـ                 ك  ا تـ 
ネ  الـレسـヨـる العـヤـيـるヤ تحــس .8  キヱبـــــو               م ゲهــゴـن فــم الـــヨـسـヤء ــゅــشــفــヤل ゅ 
9.               ゅــــレالـ  ネ  キヱ ゅجـعـゅه ラوムال  ネ  キヱ نــشـ サمـ ンヱゅالـ りゲــヨء ـــن غــゅــヨـعــレـ 

11.  ヤي لレـヤجيــــــــــــــخــゅأن ヵギــ حــ   ヱ ネموギا فギحـيــヱ ゅヰاءــــــــــــキالــســو るلـゴي الـعــ 
  

ـــي بゅلـガــواヅـــゲ الــヰـــوجــ  هـれゅ  يـゅ لـيـل من أغゅنيك ヱامأ              .11  ヨــ ـغ   ゅءــــنـ 
ــゲهゅ العボـــــــــــる في ム  ヨ  キ  ح    .12  ムأن ポゅلــصـ ـــــجゅبـــ れクاانـــل فــاヱ ــتヨاء ــــヱゴــ 
 ゅء ـــボــツــصــヱゲف الأنت بحゲ الحيりゅ يゅ ليل كم فيـــــــــــــــــــــك أهــヱゅيــل مـــن   .13
14.    ヨ يــ   ــواءــــــる اأنـــــه صــゲعــآクتــ ـــب  خـ    ــゅ             ــك  الـــص  كـم  غــゲيــق∃ بـ 
ـتـ    .15 فـع   ــي مـــヰـــヵヱゅ الــらـــاءــط فـــحــــفـゅنـ  يـفـる∀ من كـفـوف الـュギ        عـレـ ه  ص 

 (. بـتـصرف) ヱمゅ بعギهや2114-  ソ213 . ゅلらトعや–  るلヰيや るゃلمصريや るلعゅمる للムتや–  ゆゅلمجلや ギأや る–  メヱأعمや メゅلゅムمل –محموキ حسن إسمゅعيل 

 
من أبコゲ شعゲاء العصゲ الحギيث، له (  1111 س 1111)  ،شゅعゲ مصヵゲ محموキ حسن إسمゅعيل

 ゅヰヨمن أه りゲكثي るيゲين شعヱاヱキ " ォوムني الゅي" أغキ هوヱヵグنسي الゅمヱゲال ロゅثل ااتجヨي ラـك وا ラゅ
 ...ヱإليサゅ أبو شるムら  محヨوヅ キهعヤي ـゲ من ヱケاロキ إلヴ جゅنب الشゅع

 
るلغوي ゥヱشر: - ヴالف يضعـ: أعــشـ ゲصらء سゅحゲらال : りギسالش キゅئق : حゅتحسو  سس : ゆゲطءتشらب      

 .مصゅئب: صヱゲف  -
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ﾜｬمـتــ ｮـــوعــوضــｫｭﾆإن ｭمـيـ ｭما تحلــتـｭﾜـيـل فـﾝｬ ـنــه ﾇ
 :مسترﾆدｬ بمｭ يأتي

 
 نص في سيゅقه やلتゅريガي やヱأキبي؛ ヱضع やل -

 ؛やلらيتين やأやヱ メヱلحـヵキゅ عـشر صوパ فرضيる لقرやءة やلنص やنトاقゅ من  -

-  るلشعريや طعゅلمقや ع منトكل مق ラموツم ギيギ؛تح 

- るآتيや れゅونムلمや ヴلتركيز علゅلنص بや تحليل: 

 لحقやو メلمعجمやيる( :  (لやヱ ،للـيـلや ヴعل メやギلや لحقلやヱ ،عــرゅلشや れやク ヴعل メやギلや لحقلや るعاق
 ؛( やلゅガرجي やヱلやギخلي) やإيقゅع   ؛(بين やلحقلين

 ゅヰظيفتヱヱ るلشعريや لصورや؛ 

 ؛ゆأسلوやヱ るللغや  

  やヱلتحقق من فرضيや るلقرやءة؛ تركيب نتゅئج やلتحليل  -

 .بيラゅ مンギ تمثيل やلنص للتيゅر やأキبي やلヵグ ينتمي إليه -
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  دليل التصحيح 

 توجيれゅヰ خゅصる بعمヤيる التصحيح: أوا 

   ュديボت : 
 ゅヰأن ،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
تتوج مسゅرا طويا  من تحصيل المترشحれゅ والمترشحين من جるヰ، وأنゅヰ تعزز كل عمヤيれゅ اامتحゅن 

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

 ュويボئج تゅرا لنتゅواستثم ،るومنصف るموضوعي れديراボوالمترشحين، ومن أجل الوصول إلى ت れゅالمترشح
م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 بعين ع

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

يرجグ مﾝｬ ヰسيدｲｬ وﾝｬسｭدｰ  في وضع ااختبゅر، وإعمゅل المرونる في تصحيحه، وتعزيزا لヰذا التوجه
ｱآتيｬ ｲｭヴتوجيﾝｭد بｭﾆاسترｬ موضوعﾝｬ ء تصحيحｬجرｨب ヰيﾗلﾜمﾝｬ ｰﾀتｭأسｬ: 

  ｲｬءｬإجرｭب ﾟｬﾂتﾝاｬو ،ｭヴحلｬتلف مرｾتصحيح في مﾝｬ ｱعمليﾝ ｰرﾋｦمﾝｬ ｰرﾋمسﾝｬ グﾝد إｭاستنｬ
 ｦفｭﾜف وتｭإنصｬو  ｱموضوعيﾝｬ ｩدｭمب ﾘﾚيح ゲﾀﾝｬ نحوﾝｬ グعل ｭهﾂｭوإنج ،ｱعمليﾝｬ ヮﾀヴب ｱصｭｾﾝｬ

 ﾗﾝｬرﾇ؛
  ｱلدقﾝ ｭيｾفي توｭﾜﾝｬ نيｭمﾂﾝｬ ﾂحيﾝｬو ｱﾚمستحﾝｬ ｱيｭعنﾝｬ تحريرﾝｬ ﾘｬإياء أور グعل ﾇحرﾝｬ

 وﾝｬموضوعيｱ في تﾚدير أدｬء ﾝｬمترﾆحｲｭ وﾝｬمترﾆحيヰ؛

 مترﾝｬ ءｬموضوعي أدﾝｬ ديرﾚتﾝｬ グعل ﾇحرﾝｬ ｲｭمستويﾝｬ ヰｬﾂأو ｰｭعｬومر ،ヰحيﾆمترﾝｬو ｲｭحﾆ
 ﾝｬمｭヴريﾜ  ｱمｭ هي محددｰ في دﾝيل ﾝｬتصحيح؛

  ｰمحدد ｮﾝｭﾋمﾝ ｱمستجيبﾝｬ أو ｱروحﾋمﾝｬ ｱلｫأسｬ ヰع ｱترضﾗمﾝｬ ｲｭبｭإجﾝ ｱنﾜممﾝｬ صيغﾝｬ رｭعتبｬ
  ｲｬءｬأد ﾟويﾚفي ت ｭヴب ﾃيستأن ｱتصحيح أرضيﾝｬ يلﾝفي د ｱترحﾚمﾝｬ ｱبｭإجｬ صرｭر عنｭعتبｬ مع ،

 ﾆحｲｭ وﾝｬمترﾆحيヰ؛ﾝｬمتر

  ヰل عنصر مﾜ ヰﾂو ｮء بحسｬأدｬ ديرﾚلموضوع، وتﾝ يﾝｭإجمｬ ﾋيﾚتنﾝｬ ゲدｭﾗت グعل ﾇحرﾝｬ
 عنｭصر ﾝｬوضعيｬ ｱاｾتبｭريﾜ ،ｱمｭ هو مثبｲ في سلﾝｬ ﾟتنﾚيﾋ، وإثبﾛﾝﾀ ｲｭ في ورقﾝｬ ｱتحرير؛

 ؛ｱيﾝｭإجمｬ ｱﾋﾚنﾝｬ قبل وضع ｱل دقﾜب ｱيｫﾂجﾝｬ ﾋﾚنﾝｬ ｮｭحتسｬ ｱجعｬمر グعل ﾇحرﾝｬ 
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 ｭيد بﾚتﾝｬتصحيحﾝｬ يلﾝفي د ｰردｬوﾝｬ ｲｭヴتوجيﾝ. 

 
ゅنيゅلتنقيط: ثや سلمヱ るبゅإجや صرゅعن 

 2ラ:...................................................................................................... تギボيم  -1
تゅヨعيる تطوケ الشعゲ العゲبي نتيجる التحواれ ااج: ヱضع الレص في سيゅقه التケゅيガي ヱاأキبي  - أ

ゲبيる تほثゲ الشعゲ العゲبي بゅآキاゆ الغ سأヱائل الラゲボ العشゲين ヱالسيゅسيる التي مゲبゅヰ العゅلم العゲبي 
 .سي ヱتヨحوロケ حوメ الグاヱ れالوجギاヰドラوケ التيケゅ الヱゲمゅن سヱخゅصる اأゆキ الヱゲمゅنسي 

ゆ - りاءゲボال るضيゲيس: ف  れاグيث عن الギالحヱ ،يلヤلゅء بゅヨااحتヱ りゅنゅعヨال ュاギاحتヱ وفガلゅب ケالشعو パو
ギيギالتجゲص لشعレء الゅヨانت . 

2-  チلعرや 
 ラ  3...............................: ..............................................................الفヰم - أ

-  るيゲع الشعヅゅボヨطع من الボكل م ラوヨツم ギيギتح: 

- メヱطع اأボヨال:  れゅ(  5 -1)اأبيゲعゅالش ゆヱゲيل هヤلゅب  ロクلوヱ .  

 .الヤيلمゅレجりゅ الشゅعゲ (  11 - 6))اأبيれゅ : الボヨطع الثゅني -

 .مるらヅゅガ الヤيل بゅعتロケゅら  مヤجほ لらヤوゥ (  15إلヴ  11)اأبيれゅ  :الボヨطع الثゅلثا -
ゆ - لتحليلや  

 や メる...........................................................................................4 ラلمعجميوやلحق
 れやク ヴعل メやギلــや لحقــلやعـرゅلشや للـيـلや ヴعـل メやギلـや لحـقــلや 

 -شجوや ヵلゃムيب –نゅجني  –أキمعي  –خゅطرヵ  –رヱحي 
 نغمي  –ヱحيヱ–  やギحヵギ  –خلني  –キموعي 

 ュاヌلや–  لليلや– るجيギلや- ءゅلمヌلや-  نيكゅليل من أغ– 
ポゅجキ-  ةゅلحيや نت بحرや–  يلヱゅيمك -أه 

الヱ ゆヱゲヰاالتجゅء إليゅヰ فゲاケا من ヱالطらيعる حيث  عاقる تゲابط ヱانسجュゅ بين الشゅعゲ: العاقる بين الحヤボين
 .  الحヱ ラゴالوحヱ りギالغゲبる التي ألヨت به

 や ....................................................................................................:3  ラإيقゅع -
 -ゲـالレفسيる لヤشゅعاإيネゅボ لヤحゅلる  るمفيف ، ماءاعتキゅヨ نュゅヌ الشطゲين، بحゲ الや :ガإيقゅع やلゅガرجي

 るفيゅボالヱ ヵヱゲال りギحヱ. 
استعメゅヨ حゲف الヱ りゴヨヰتوドيف  -التواヵコ بين الصوヱ れالヨعヴレ  سالتゲムاや  : ケلやギخليやإيقゅع  -

 りゲثムس بヨヰف الヱゲح ( السين-  キゅء  -الصゅヰال )ゅヰانゴأحヱ فسレال ュوヨヰب サゅلإحس. 
ゅヰظيفتヱヱ るلشعريや لصورةや:..........................................................................2 ラ 

الشゅعゲ شガيص عゅレصゲ الطらيعヱ るجعゅヰヤ تشポケゅ قيュゅ الصوりケ الشعゲيる عヴヤ تムثيف ااستعヱ りケゅتوドيفゅヰ لت
ـネ グ  سقギ لي من حواشيك حجゅبゅ  سهゲبت أキمعي ) هヨومه ヱأحゴانه  . (ネキ الレسるヨ العヤيるヤ تحسو سا تـ 

 .عゅليドヱヱるيفتゅヰ تعらيゲيる انف

-  ゆأسلوやヱ るللغや.........................................................................................:3 ラ 
  メゅヨواأاستعヤس ゆئيゅاإنش:( اءギレال، ゲاأمヱ، يヰレالヱ )يف اأس سドتوヵゲらガال ゆوヤ  ケゅらاإخ ギقص

 りゅنゅعヨبゲعـゅالش. 
3- るتمゅخ 
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 2ラ..........................................:.....فرضيや るلقرやءة  تركيب نتゅئج やلتحليل やヱلتحقق من -

 ヴヤع るالギال れاゲشぽヨال チゲع  ギيギالتج ゲشع. 

 ヱ 1  ラالヤغる الشعゲيる  عヴヤ صعيギ الヨوضوヱ ネالぼゲيるالレص لتيケゅ التجギيギ إثれゅら انتゅヨء 


