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 التّصحيح مع سلّم التّنقيط

 أوال : منهجيّة اإلنشاء : 

 د( 04المقّدمة :                                              ) (1

 وتكون مدخال للموضوع، وعناصرها هي :    

 ة حول الموضوع : مالحظة عام   -

 اإلشارة إلى الخلفيات الت اريخي ة المرتبطة بالموضوع  -

 الت عريف بالموضوع وتأصيله، كأن يتناول األغراض ال تي سبقت الموضوع المعالَج. -

 طرح األسئلة حول كل  كلمة أساسي ة وردت في الموضوع. -

 د( 10العرض :                                              )  (2

تقسيم الموضوع إلى أفكار، بحيث يحاول المترش ح أن يجيب عن الت ساؤالت المطروحة في  -

 المقد مة.

 حد ة مع احترام الت سلسل المنطقي.  مناقشة كل  فكرة على -

 تعزيز الن قاش بحجج وأدل ة وبراهين أو أمثلة وشواهد مؤي دة أو معارضة حسب الموقف. -

 ة.   استحسان حمل كل  فقرةٍ فكرةً أساسي   -

 د( 04الخاتمة :                                             )  (3

ق إليه في العرض مع بيان موقف الممتحن والبرهنة  وتكون خالصةً واستنتاجا لما تم  الت طر 

           عليه. 

 د( 02)حسن األداء )تنظيم الورقة ووضوح الخط (  :مالحظة 
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 : منهجيّة التّحليل :ثانيا 

 د( 04المقّدمة :                                              ) (1

 تحديد الغرض ال ذي ينتمي إليه الن ص  من حيث الِجدَّةُ والِقَدُم. -

الش عري ة أو و الت عريف بالش اعر أو الكاتب : اسمه ونسبه ونشأته وحياته االجتماعي ة والث قافي ة -

 الن ثري ة.

، يحاول فيها الط الب اإلشارة إلى الد وافع واألسباب المؤث رة في نظم الش اعر  - مناسبة الن ص 

 .  للن ص 

 د( 10)ويحتوي على :                           العرض :   (2

 : المضمون  -أ

 استخراج األفكار األساسي ة من األبيات. -

من  يتين مع حسن االنتقالشرحها شرحا واضحا حسب كفاءة الط الب بيتا بيتا أو بيتين ب -

 فكرة إلى أخرى.                  

 الش كل :  -ب

اللغة واألسلوب، يتناول المحل ل ألفاظ الن ص  حيث الس هولة أو الص عوبة مع جمال األسلوب  -

 )صرفا ونحوا(.

ق فيها الط الب إلى خيال الش اعر من حيث العمق والس طحي ة مع  - الص ورة الفن ي ة : يتطر 

 البديع(. -المعاني  –إلى الجوانب البالغي ة )البيان  اإلشارة

اإليقاع، يحد د فيه الممتحن بحر القصيدة وتفعيالته وكل  ما له عالقة بالجوانب العروضي ة  -

 حسب كفاءاته.                 

 د( 04الخاتمة :                                               ) - (3

 الموضوعي ة أو الخيالي ة او الذ اتي ة دون إهمال الصدق العاطفة.الحكم على الن ص  من حيث 

 د( 02)حسن األداء )تنظيم الورقة ووضوح الخط (  :مالحظة 

 : منهجيّة التّلخيصثالثا 

 إحصاء عدد األسطر، تعيين الحد  المطلوب )الث لث(. -

 فقرة تحمل فكرة أساسي ة واحدة.استخراج األفكار األساسي ة علما بأن  كل   -

- .  حذف األفكار الفرعي ة من الن ص 

، واحترام الت سلسل  - إعادة صياغة الن ص  بأسلوب الممتَحن مع مراعاة الترابط الل غوي 

 الفكري.

سالمة اللغة ووضوح الخط ، مع تجن ب استخدام الجمل الواردة في الن ص  إال  عند الض رورة  -

ة.   الملح 


