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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   
 . ينمن تحصيل المترشحات والمترشح  تراكميمسار وتتوجها، وألنها تمثل نهاية االمتحان السابقة 

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

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

 االسترشاد بالتوجيهات اآلتية:إلى المكلفين بإجراء تصحيح الموضوع و  والمصححين  المكلفات
 باإلجراءات  التقيد، و ، كما يحددها دفتر المساطر المسطرة المؤطرة لعملية التصحيح في مختلف مراحلهااللتزام با

نجازها على النحو الذي يحقق مبادئ الموضوعية  واإلنصاف وتكافؤ الفر   ص؛الخاصة بهذه العملية، وا 

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

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

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

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

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

 ن ( 14النصوص ) 

 التقديم: -1
 ن 1.....................................................................................تأطيرال 

 ينتظر أن يشير المترشح إلى العناصر اآلتية:
 ظهور الفنون النثرية كفن المقالة و الشعر،  تطور الكتابة النثرية في العالم العربي الحديث في موازاة تطور

 بأجناسها المختلفة والقصة والمسرحية؛
 النقدية للتطور الذي عرفه األدب العربي في العصر الحديث تعريفا ونقدا وتأريخا؛ وظهور  مواكبة المقالة

 خصومات نقدية حوله؛
 .النص باعتباره نموذجا لهذا النمط من الكتابة 
 ن 1........قضية )أطروحة( وحدة األدب العربي الحديث: افتراض دفاع الكاتب عن صوغ فرضية القراءة 

  :العرض -2
 الفهم 

 ن 3........................................: .................................الوحدات ومضمونها 
سهام كل البلدان العربية في نهضته؛ لوحدة األولى: وحدة األدب العربي الحديث،ا  وا 

 ؛ثير اإلقليمتأالتي تفسر األدب بعنصر  الحديث الوحدة الثانية: نقد النظرية اإلقليمية في األدب العربي
 الوحدة الثالثة: تاريخ األدب العربي يؤكد الوحدة؛ 

 الوحدة الرابعة: وحدة روافد األدب العربي.
 التحليل 
 ن 3 .......................................................................... وعناصرها القضية األدبية 
 الحديث وحدة األدب العربي  :األدبية قضيةال 
 :عناصر القضية األدبية 

 مظهرا من مظاهر وحدة األقطار العربية؛ اباعتباره الحديث  التسليم بوحدة األدب العربيــــ  
في التفاعل الموجود تاريخيا بين المشرق والمغرب وفي التيارات الطارئة بفعل تأثير  الحديثالعربي وحدة األدب  تجلي -

 أنموذجان( الحر رالرومانسي والشع الشعر )ألجنبية اآلداب ا
 ، مما يؤكد وحدة هذا األدب.المشرق والمغربتفاعل األدب في  برزإيراد أمثلة من تاريخ األدب العربي قديما وحديثا تـــ 

  ن  2.................................................... الكاتب:األساليب الحجاجية التي وظفها  
 ؛وتأكيدها  ـ اعتماد منهج استنباطي: االنطالق من فكرة عامة ) وحدة األدب العربي ( واالستدالل على صحتها

 ــ توظيف بعض أساليب الشرح والتفسير كالسرد والمقارنة ...
 ؛الحديث البرهنة منطقيا على الفكرة: وحدة األقطار العربية تستلزم وحدة األدب العربي ـــ
 .(.المهجري.البحتري وابن زيدون، األدب للبرهنة )المتنبي وابن هانئ، األدب العربي اعتماد أمثلة من تاريخ  ـــ
     من خالل البرهنة على خطإ الفكرة النقيض: النظرية اإلقليمية  الحديثإثبات فكرة وحدة األدب العربي  ـــ    

 ..في األدب.
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 ن 2..... .......................................................:المميزة للغة الكتابةخصائص ال  
 .انطباع النص بطابع تعليمي: االهتمام بتوضيح الفكرة وشرحها بلغة بسيطة مع هيمنة الطابع التقريري ـــ 
تتميز بدحض  التوكيد والنفي في سياق بنية حجاجية مع استعمال أدواتتوظيف الجمل الخبرية بكثرة، ـــ     

 .) وحدة األدب العربي الحديث ( أطروحة إقليمية األدب والدفاع عن األطروحة النقيض
 ن2................................................................................التركيب والتقويم.  3

 :ينتظر من المترشح أن يجّمع نتائج التحليل وأن يثبت مدى صحة فرضية القراءة.  التركيب 
  :إبراز مدى تمثيل النص لفن المقالة الذي يعتبر عبد هللا كنون من أبرز كتابها، خاصة في كتابه الخاتمة    

 لكاتب.مع إبداء الرأي الشخصي في القضية التي تناولها ا، "" أحاديث عن األدب المغربي الحديث
 

 ن ( 6)  دراسة المؤلفات
 ن 2............................................................................................ تقديم:ال
 فه النقدي " ظاهرة الشعر الحديث"،اإلشارة إلى سياق كتابة أحمد المعداوي لمؤلــ 
     الشاعر الوجداني بالحاجة نحو شكل جديد ( وعي  :القسم الثاني) المؤلف: الفصل األول  المقطع ضمنتأطير ــ 

 اإليقاع (. ،الصورة الشعرية ،إلى تطوير القصيدة في عناصرها الشكلية ) اللغة
 ن3............................................................................................العرض: 

 : ي القصيدة الوجدانية: الخصائص والوظيفةالصورة الشعرية فــ 
 الخصائص : 

 ــ التعبير عن تجربة الشاعر الذاتية، 
 ــ الصور الشعرية هي وليدة التجربة الذاتية، 

 ــ الصورة الشعرية ال تمتح من ذاكرة الشاعر الشعرية،
 .ــ ارتباط الصورة الشعرية برؤية الشاعر للحياة، وبمشاعره

 الوظيفة : 

لعواطف، ا )األفكار، الشعرية األخرى  عن التجربة الذاتية، وارتباط هذه الوظيفة بوظائف العناصر ـ التعبيرـــ         
  .األحاسيس(

 ن1...........................................................................................خاتمة: ال
 تتبع مسار القصيدة العربية الحديثة ) النشأة والتطور( استنادا إلى نماذج ــ إبراز قيمة المؤلف النقدي: 
 هذه القصيدة والمنهج التكاملي...من النصوص الشعرية المجسدة ل

.الشخصي لرأيا إبداء ــ
 


