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 دليل التصحيح 
 توجيهات خاصة بعملية التصحيح: أوال

 

 : تقديم   
تعتبر محطة التصحيح محطة حاسمة في مسار عملية التقويم، خاصة في االمتحانات اإلشهادية، ألنها           

ن السابقة من تتوج مسارا طويال  من تحصيل المترشحات والمترشحين من جهة، وألنها تعزز كل عمليات االمتحا

وفي إطار الجهود المبذولة إلحكام تدبير كل محطات االمتحان تنظيميا ومنهجيا، وحرصا على ضمان . جهة أخرى

الموضوعية والمصداقية إلجراء التصحيح، وتحقيقا لمبدإ تكافؤ الفرص بين المترشحات والمترشحين، ومن أجل 

ائج تقويم عملية التصحيح للسنوات الماضية، الوصول إلى تقديرات موضوعية ومنصفة، واستثمارا لنت

واستحضارا للتحول والتطور اللذين يعرفهما التدريس وأخذا بعين االعتبار سياق تصريف المنهاج عمليا، ومن أجل 

أن يكون االمتحان فرصة  لتقويم األداء الفعلي للمترشحات والمترشحين، مما يستلزم ضرورة تكييف مقتضيات 

ي التقدير الكمي ألوزان مكونات الوضعية االختبارية في وضع االختبار، وإعمال المرونة في اإلطار المرجعي ف

يرجى من السيدات والسادة األساتذة المكلفين بإجراء تصحيح الموضوع  تصحيحه، و تعزيزا لهذا التوجه
  :يةاالسترشاد بالتوجيهات اآلت

 
 وااللتزام باإلجراءات الخاصة بهذه تلف مراحلهالعملية التصحيح في مخستااد للى المسررة المطررة اال ،

 ؛وتكافط الفرصواإلاصاف  الموضوعية  ادئعلى الاحو الذي يحقق مب هالاجازالعملية، و
  الحرص على ليالء أوراق التحرير العااية المستحقة والحيز الزمااي الكافي توخيا للدقة والموضوعية

 ؛ات والمترشحينفي تقدير أداء المترشح
 ومراعاة أوزان المستويات المهارية   ،المترشحينالمترشحات و ص على التقدير الموضوعي ألداءالحر

 ؛كما هي محددة في دليل التصحيح
  مع المستجيبة لمرالب محددة اعتبار الصيغ الممكاة لإلجابات المفترضة عن األسئلة المرروحة أو ،

المترشحات يستأاس بها في تقويم أداءات   أرضية في دليل التصحيح اعتبار عااصر اإلجابة المقترحة
 ؛المترشحينو
  الحرص على تفادي التاقير اإلجمالي للموضوع، وتقدير األداء بحسب وزن كل عاصر من عااصر

 ؛الوضعية االختبارية، كما هو مثبت في سلم التاقير، ولثبات ذلك في ورقة التحرير
 بل وضع الاقرة اإلجماليةالحرص على مراجعة احتساب الاقر الجزئية بكل دقة ق. 
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 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط:ثانيا
 

 (ن41: )درس النصوص: أوال 

 

 ن 3.................................................................................................................................................: مقدمة .4

            ( ، اىمسرح ، اىقصة ، اىمقرىة اىشعر) تطوة األاشكرل األدبية  ضمن اىمحطرت اىتي عرفهر تطوة اىنثر اىعربي  اشرة  لى  اإل:تأطير النص -

من أعالم اىفن اىقصصي في اىعرىم اىعربي ومدى لسهرمهم في اىدفع برىتعريف بهذا اىفن  -تطوة فـن اىقصة في األدب اىعربي اىحديث –

 ( اىخ ... محمود تيموة،  نجيب محفوظ ، عبد اىكريم غالب ، اىطيب صرىح ) ه اىفني ومدى تطوة بنرئ

صالحية تقديراىمؤاشرات اىتي (  )اىمصحح (  )ىألسترذ. مالحظة اىمؤاشرات اىداىة عل  انتمرء اىنص لى  اىفن اىقصصي :فرضية القراءة -

 .ينطلق منهر اىمتراشح ىصوغ اىفرضية 

 :العرض .2
 ن3............................................................................................................................................  :تتبع الحدث -

 تقدم اىترجر ىشراء نخلة اشيخ محجوب مغرير ليره برىثمن اىممنوح ىه. 

  وصف اىمظهر اىخرةجي ىحسين اىترجر اىموحي برىكبريرء. 

 رة اشيخ محجوب ىلمرضي، وحرضره اىمزةي ىعدم قدةته عل  تلبية متطلبرت عيد األضح استحض. 

  استرجرع ذكريرت زواجه ولنجربه ابنته اىبرة ، وىلنخلة تذكراشيخ محجوب أيرم اشبربه وااشتغرىه في اىحقل مع أبيه ، وقصة غرسه

  .وابنه حسن اىذي انقطعت صلته به منذ خمس سنوات

 ممر جعله يمتنع عن بيع اىنخلة ،من اىمرل فرج عنه كربته قدةو توصله برسرىة من ابنه. 

 :التحليل -

 ن2.............................................................................................................................................: الشخصيات  -

 تعيش وضعر اجتمرعير صعبر جعله عرجزا عن تلبية حرجرت أسرته بمنرسبة  عيد  اشخصية ةئيسة في اىقصة:  شيخ محجوب ،

 .اشخصية متمسكة برىنخلة ومقرومة ىكل اإلغراءات اىمردية –تعيش مفرةقة بين مرضيهر وحرضرهر  –األضح  

 رء واىعجرفة اشخصية تتصف برىكبري –اشخصية ميسوة  اىحرل يظهر ذىك من خالل اىمالبس اىتي يرتديهر : حسين التاجر

 واستغالل اىظروف اىصعبة ىلفقراء 

 ابن عم اشيخ محجوب ، فالح :إسماعيل. 

 وةدت عرضر في اىنص: زوجته . 

 برىعطف واىحنرن عل  أبيهر تتصف : ابنته آمنة  

  سرفر ىلعمل في مصر وانقطعت صلته بأسرته مد :  االبن حسن. 

 ...........................................................................:............................العالقات بين الشخصيات  -

  عالقة قطيعة( اشيخ محجوب وابنته آمنة ) ، عالقة عطف (حسين اىترجر واشيخ محجوب ) عالقة استغالل : عالقرت متنوعة ، 

 ( اشيخ محجوب وابنه حسن )  .في اىبداية ، وانفراج في اىنهرية 

زمن عيد األضح ، خمسة وعشرون عرمر لى  اىوةاء، اىثالثين بعد ،ذات صبرح من أيرم اىصيف ، بعد ستة أاشهر ، قبل خمسة  :الزمان  -

 ن5.0...................................................................................................................................................أعوام ، 

 ن5.0...................تتوسطهر نخلة اشيخ محجوب ، ضريح اىشيخ صرىح ، اىبيوت،اىسرقية، مصر، غربة اىنخل ، أحواض اىذة  : المكان -

 ن2..............................................................................:...............................................................صيغ العرض -
 : وظف ألغراض منهر: الوصف ــ     

 وصف ىبرس اشخصية حسين اىترجر ، : وصف اىمالمح اىخرةجية ىلشخصيرت...... 

   اىوضع االجتمرعي اىمزةي ىشيخ محجوب وعرئلته وبرىمقربل تبيرن ثراء حسين اىترجر : لظهرة األبعرد االجتمرعية. 

 كبريرء وعجرفة حسين اىترجر، تمسك اشيخ محجوب برىنخلة، عطف االبنة مقربل جفرء االبن: قيةلظهرة األبعرد األخال 

  لبرت أفراد عرئلته بمنرسبة اىعيدلحسرس اشيخ محجوب برىتوتر واىحسر  أمرم عجزه عن تلبية متط:اىكشف عن األبعرد اىنفسية. 

  اىشعوة برىفرح وهو يتلق  مسرعد  ابنه حسن ..... 

 : ار ووظيفتهالحـوــ    

 بين اىشرب  –بين االبنة واشيخ محجوب  –بين ةمضرن واشيخ محجوب  –بين اشيخ محجوب وحسين اىترجر :  حواة خرةجي

 اىعرئد من مصر واشيخ محجوب 

 اشيخ محجوب : حواة داخلي 

 ردي واالجتمرعي اىوضع اىم - وسرطة / بيع واشراء ) االجتمرعية كشف عن اىعالقرت  – سرهم في تنرمي اىحدث: وظيفة الحوار

اىتعبير عن  –( اىحواة بين محجوب وابنته ) وتعميق دالىة اىقصة اىكشف عن اىبعد اىنفسي  –ىشيخ محجوب  اىمزةي

 .اىخ.....االنفعرالت واىمشرعر
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 ...........................:.......................................................................اللغة واألساليب                  

  توظيف  –ىغة تمتح من اىواقع بتوظيف صوة من اىمحيط االجتمرعي اىيومي اىذي تعيشه مختلف اىشرائح االجتمرعية

 كلمرت من اىلهجة اىعرمية ممر يعكس واقعية اىلغة 

  ل اىنداء واالستفهرم توظيف بعض األسرىيب اإلنشرئية مث) جلهر خبرية تنسجم وطبيعة سرد األحداث : األسرىيب 

 ن2................................................................................................................تركيب نترئج اىتحليل: تركيبال    

اىزمرن اىحواة،  ، سرد، اىوصفاى) ة واىقيم اىتي عبر عنهر اىكرتب من خالل تقنيرت فن اىقصينتظر من اىمتراشح أن يبرز اىمواقف      

 (.اىهجر   –اشيخ محجوب  –اىفواةق االجتمرعية، اىترجر ) اىتشبث برألةض ، وتشخيص واقع اىمجتمع اىسوداني  (واىمكرن، 

 : خاتمة .3

 ن1...................................................... ..................................................لثبرت انتمرء اىنص ىلقصة اىقصير  -

 

 

 (ن6)  :دراسة المؤلفات: ثانيا  

  (ن1 ): ـ التقديم 1
وأثره في  منظومة القيم   من خالل مسار 1591تشخيص الرواية للتحول االجتماعي والسياسي الذي شهده المجتمع المصري بعد ثورة   

 .شخصية سعيد مهران
 .يسترجع سعيد لحظات الخيانة باعتبارها مظهرا النحطاط القيم؛وتعلقه بابنته سناءورود المقطع ضمن الفصل السابع؛إذ  

 (ن 4) .:ـ العرض 2
 القيم والمبادئ، وتراجع ، والخيانة اإلحساس بالظلمنتيجة : ليش ورؤوف علوانـالنتقام من نبوية وعدوافع قرار سعيد مهران ا

 ن1 ............................................................................. االنتهازية، عبثية األقدار

 ن  1   ..................................................................................... المصير وداللته 

 الفشل واالستسالم والنهاية المأساوية لسعيد مهران؛ 

 ونقد الرؤية .الجتماعية والسياسية وانهيار القيمفشل الحلول الفردية لمواجهة  االختالالت ا

 .العبثية للوجود

 (ن 1):  ـ  الخاتمة 3
رؤية واقعية نقدية لمشروع اإلصالح القائم على روح االنتقام الفردية، واقتراح الحل الجماعي : الكشف عن الرؤية الموجهة للكتاب           

 ....ألزمة المجتمع
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