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  دليل التصحيح

 أوال: توجيهات خاصة بعملية التصحيح

عمليات  ألنها تعزز كل، خاصة في االمتحانات اإلشهاديةو ، عامة عملية التقويممسار التصحيح محطة حاسمة في  يعد   
 . ينتحصيل المترشحات والمترشح من تراكميمسار وتتوجها، وألنها تمثل نهاية االمتحان السابقة 

وحرصا على ضمان الموضوعية  كل محطات االمتحان تنظيميا ومنهجيا،ناجع ل وفي إطار الجهود المبذولة إلحكام تدبير  
والمصداقية إلجراء التصحيح، واستثمارا لنتائج تقويم عملية التصحيح للسنوات الماضية، وتحقيقا لمبدإ تكافؤ الفرص بين 

حان فرصة لتقويم المترشحات والمترشحين، ومن أجل الوصول إلى تقديرات موضوعية ومنصفة، ومن أجل أن يكون االمت
 المصححات والمصححين السيدات نوجه عناية  ،سجاما مع توجه تعزيز مدرسة اإلنصاف وتكافؤ الفرصوان األداء الفعلي،

 االسترشاد بالتوجيهات اآلتية:إلى 
 التقيد، و كما يحددها دفتر المساطر ،مراحلهاالمسطرة المؤطرة لعملية التصحيح في مختلف اللتزام با 

نجازها على النحو الذي يحقق مبادئ  وتكافؤ  الموضوعية واإلنصافباإلجراءات الخاصة بهذه العملية، وا 
 الفرص؛

 العناية المستحقة والحيز الزماني الكافي توخيا للدقة والموضوعية في  عملية التصحيح الحرص على إيالء
 تقدير أداء المترشحات والمترشحين؛

  ألداء المترشحات والمترشحين، ومراعاة أوزان المستويات المهارية  كما هي الحرص على التقدير الموضوعي
 محددة في دليل التصحيح؛

  أداءات المترشحاتاعتبار عناصر اإلجابة المقترحة في دليل التصحيح أرضية يستأنس بها في تقويم 
 ؛صيغ الممكنة لإلجابات المفترضةال واستحضار والمترشحين

 وتقدير األداء بحسب وزن كل والتقيد بالتنقيط الجزئي، ط اإلجمالي للموضوع، الحرص على تفادي التنقي
 إثبات ذلك في ورقة التحرير؛ثم عنصر من عناصر الوضعية االختبارية، كما هو مثبت في سلم التنقيط، 

 ساب النقط الجزئية بكل دقة قبل وضع النقطة اإلجماليةالحرص على مراجعة ح. 
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 وسلم التنقيط  ثانيا: عناصر اإلجابة

 تقديم:
 ن1...............................................................................................  النص:أ ـ تأطير 

 ــ السياق العام: ــ أسباب ظهور تيار التجديد في الشعر العربي الحديث، التاريخية واالجتماعية والثقافية؛
 االطالع على التجربة الشعرية الغربية والتأثر بها.           ــ                  
 ظهور تيار التجديد وأثره في تحول الشعر العربي الحديث ...ــ                  

 :ــ تشكل التيارات الرومانسية، السياق األدبي للنصــ 
 ــ جماعة أبوللو وموقع الشاعر علي محمود طه،

ثم افتراض تمثيل  ،والبيتين الخامس والتاسع ،البيت األولاالنطالق من مؤشرات مثل  فرضية القراءة:ـ  ب
بوح الشاعربمعاناته الذاتية من مصاعب تجربة شعر التجديد )الشعر الرومانسي(، وإبراز لالنص 
 ن1............................................................................................................الحياة.

 :عرضال
 ن 3.................................................................................................. :الفهم -أ
 الشاعر بمتاعب الحياة ومشقاتها اكـتواء (  4ــ ب  1الوحدة األولى: ) ب. 

  ومناجاته الطبيعة ه همومتعبير الشاعر عن  (8ــ ب  5الوحدة الثانية: ) ب.   

  الحياةتقلبات الذاتية من  بوح الشاعر بعمق معاناته (  13ـ ب  9الوحدة الثالثة: ) ب .   

 التحليل  -ب

 ن3......................................................:..................................... معجم النص 
 حقل الذات حقل الطبيعة

ديرا ـ هاجت الرياح ـ المحيط ـ الطائرـ موائج ــغ
خمائل ـ هبة اللجات ـ عرضه ـ سمائه ـ الليل ــ 

 ...العاصفات ـ الفلوات ـ صخرة ـ 

حر لهاتي  في واحة العيش ظال ـ غديرا يبللم أجد لي 
بات ـ بعدت عني أسفا للحياة ـ أراها وريفة العذ ـ

اجت الرياح صراخي ـ الحقيقة ــ أضلت مسعاي ـ ه
 ...ها صرخاتي هدجت في هزيم

       

  .معاناته عنللتشكي والتعبيرعناصر الطبيعة وسيلة الشاعر من ذ اتخإذ  ؛تفاعل عالقة :العالقة القائمة بين الحقلين      

  ن2.........................................................................................................................اإليقاع 

، مالءمة (خفيف)بحرالوحدة الوزن والقافية والروينظام الشطرين المتناظرين، : الخارجياإليقاع ــ  

 .اإليقاع للحالة النفسية والشعورية للشاعر

  .(والكلماتات : التوازي والتكرار )تكرار األصواإليقاع الداخليــ 

 ن2..................................................................................:............ظيفتهاوو الصور الشعرية 

 ./ أنا فوق المحيط كالطائر التائه / أنا قيثارة بات صلى لظاها / أراها وريفة العذوالتشبيه )أاعتماد االستعارة  

  :فسية للشاعرتشخيص عناصر الطبيعة وأنسنتها، والكشف عن الحالة الن وظيفتها. 

ــ (الذات في حاالت شعورية مختلفة لتصويرعن المعاناة الذاتية ر)اإلخبا األسلوب الخبري كثافة :ألساليبا -

 ن2..ضمير المتكلم ـ المزاوجة بين الجمل االسمية والجمل الفعلية..................................... حضور

 ن2..وجدان اإلنساني...ومن لغة الرومانسيين المعبرة عن ال ،مفردات تمتح من حقل الطبيعة :الشعرية اللغة -

  ن2..........................ة التي انطلق منها : يقوم المترشح بتركيب النتائج والتحقق من الفرضيالتركيب 

 ن2..............الرومانسي( ................: يثبت المترشح انتماء النص إلى تيار التجديد )التيار الخاتمة 

 


