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  دليل التصحيح
 

 هذا الدليل إطارا عاما يسترشد به السادة اأساتذة تشكل العناصر المقترحる في
 في تصحيح إنجازاれ المترشحين 

 
 (نقط 01) درس النصوص: اأول  المجال الرئيس

0. るالعطف بماحظ ゆان في تركيヱالعن れゅنヱالمرأة: مك /ヱ  /لنظرゅبヱ ،るلىإلى  التنميヱقرة اأヘن الヱمن  مضم
 ن 1............في كヱن الヘقرة اأヱلى تشرح ヱتヱضح مヱ ゅرد عゅمゅ في العنヱانبينヰمゅ ، ي⊥مكن تحديد العاقる النص

إجゅبれゅ المترشحين اإشゅرة إلى اهتمュゅ الدارسين ヱالبゅحثين منذ أكثر من قرن بヱほضゅع المرأة  في ي⊥ヘترض .2
ヱ كيدほتるلتنميゅب ゅヰدة عاقتヱاإ المنشヱ ،ゆヱال الشعヱتحسين أحヱ れالتي اعتبر るليヱالد れتمراぼى المヤع るلゅح

مヱضヱع النヱヰض بゅلمرأة أヱلヱيる، إضゅفる إلى تركيز البヤدان المتقدمる عヤى الحقベヱ ااقتصゅديる، خゅصる المسヱゅاة 
るنيヰن 1...............................................................................................................الم 

ヤغる بヱ مゅ ينゅسبه،ب هالقヱلヱ るشرح ضمヱنقدرتュヰ عヤى االتزاュ بم مدى ي⊥راعى في تقヱيュ إجゅبれゅ المترشحين .3
るيمヤأسطرس るد أربعヱفي حدヱ ،....................................................................................1 ن 

 ن 2.................................................................................................................. .4
الدالる عヤى  العباراれاألفاظ و 

 حقل المرأة
العباراれ الدالる عヤى حقل األفاظ و

るالتنمي 
 العاقる بين الحقヤين

النヱヰض بゅلمرأة،  أヱضゅع المرأة،
 المسヱゅاة، استقاليる المرأة،

ْمほنるالمرأة الم⊥  التمييز، ، ت⊥نجゆ ط∠
 ...أطゅヘا

           (るنصف نقط) 

سベヱ   ،يる المستدامるالتنميる، التنم
،るلゅالشغل، البط るديヱتحسين المرد 

るديゅااقتص... 
           

           (るنصف نقط) 

 ...عاقる تكゅمل أヱ ترابط أヱ تゅヘعل
         

 
             

             ( るاحدة نقطヱ) 
كمヱ ゅرد في النص،  "الحقベヱ ااقتصゅديる " مュ ュヱヰヘ إجゅبれゅ المترشحين قدرتュヰ عヤى تحヤيل يراعى في تقヱي .5

るالمستدام るالتنمي ベتحقيヱ ع المرأةゅضヱほض بヱヰلنゅب ゅヰتヤفي ص ベヱن 1.............................بتعيين هذه الحق 
من مثل مぼتمر )  لمぼتمراれ الدヱليるاإحゅلる عヤى ا:  التي اعتمدهゅ الكゅتゆ تゅريخيるال جحجـ مثゅل عن اأدلヱ るال .6

 ن ヱ.. .....................................................................................0.5مぼتمر بيكين... القゅهرة
الヱثيベ بين تحسن أヱضゅع المرأة ヱتحقيベ  اارتبゅطتほكيد :  المنطقيる المعتمدة من الكゅتゆ جحجـ مثゅل عن ال    

 ن 0.5..................................................................................................التنميる المنشヱدة
رأيه إبداء ، مع الربط بينヱゅヰ، السゅبقる قدرته عヤى تركيゆ إجゅبゅته れ المترشحي⊥راعى في تقヱيュ إنجゅزا .7

 ن 3..........................................من اأخطゅء بほسゆヱヤ سヤيュالنص  هゅفي القضيる التي يعゅلجゅヰ الشخصي
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 (نقط 4) るالヤغ مكون عヤوュ: الثاني  المجال الرئيس
 ن 2........................................:مثゅل من أمثるヤ كثيرة في النص عن المصدرين الثاثي ヱالخمゅسيـ 0

 وزن الفعل فعヤه صدرالم
  :  الثاثي

 ن⊥ヱ⊥ヰض           
               ( るنصف نقط) 

 
 ن∠ヰ∠ض∠ 

                  ( るربع نقط) 
 

  
ل∠   ف∠ع∠

                  ( るربع نقط) 
 

  :  الخماسي
ゅس              ك∠   ا⌒ْنع⌒

               ( るنصف نقط)  

 
س∠  ك∠  ا⌒ْنع∠

 (قطる ربع ن)                  

  
ل∠   ا⌒ْنヘ∠ع∠

                  ( るربع نقط) 
الرقميる إلى  ، محヱا من صヱرته1991تضمن العدد تقبل كل جمるヤ تゅمヱ るمヘيدة ヱمضبヱطる بゅلشكل التュゅ، ت .2

 るظيヘرة لヱص(るヤاحدة عن الجمヱ るنقطヱ ،يلヱاحدة عن التحヱ るتمنح نقط...................................)....ن 2  
 (نقط 6) التعبير واإنشاء مكون: ل الرئيس الثالث المجا
 ن 2................................................................سامる الヤغヱ るاحتراュ عامれゅ الترقي ュ ن ヱ.....................................................2دالتゅヰ التعبير المنゅسゆ عن مضمヱن الصヱرة  ن 2.................................................................االتزاュ بتقنيれゅ مゅヰرة تحヤيل صヱرة  :إنجゅز المترشح مゅ يほتي يヘترض في    
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