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 التصحيح الّنموذجي
و  بدو تعر مى هبذو .  يتميه  مفهم  اخلما    كًن  م  اماال  م  مخلطل  اهنّص / 1

و  اه قم أنّص  اسيعتماال  ملخيطمة  ايت  يجطه فيفم ضتم سيمقمال  يههعة .  اممة يال يم
و  يعدّصدة  اسجالال، تشحهى بيعر ممال ا حمر هلم تدفعهم إىل عدم  اسيقر ر عطه  عىن 

و  اه قم أنّص  ل بمحث  هسبى .  خلطق و إىل   ايسمؤل بمملرة عتم إذ   من تعر مى ممكهم بمملرة
.   إىل جمماى  ملعر  فرت و  شحم بإسقمطمال ترتبط، ادو عي إبسييتهاهجية، هبذ   اقل أو ذ ك

 .بمملعىن  اعمم إىل عرض شمهي أ مم ييئة  سيتعٌن
 . ر دف اطكالم و ضد د اطمعل- 
 ... اخلما  اسيمسي: نهع  م  اخلما- 
 ....أي  الم  كالم فالن  كال- 
بمملعىن  اطسمين فإن  مفهم  اخلما  قرتن مبمفهم  اكالم عهد دي سهسًن   إطمر ...

 ... اكالم/  اكهمئية  اطسمن
فمألول  شتل مجيم عهمصر و حماال . قد  يعمرض  مخلطل  اخلما  م  مفهم  اهنّص 

 شكل  مفهم ...  ايطمظ مبم فيفم ييئمال  إلبالغ و  ملطمهظ و  اعهمصر شبى  اطسمنية
 . اخلما أ ضم  قمبال ملمفهم  اسرد

إذ   منت  اطسمنيمال  اسهسًن ة، بعكس  ايهجفمال  اطسمنية  االحقة، قد أقمت، و  /2
بشكل ضتين  اخلما  م د ئرة  ييتم فم بعزهلم اطكالم ايفيم بماطسمن، فإن  ابهيه ة  ألدبية 

ضتم  اروح  ايجد د ة اطشكالنية  اروسية، منت عطه  م  رجل  اسبمقة   وضم 
 .  إلريمصمال  ألوىل ملمدّصة حتطيل  اخلما،   إطمر  إلشكماية  اعم ة ملقمربة  مله ضيم  اسرد ة



 هخلطق  اشكالنيهن  اروس  م  سطتمال حمدّصدة خبمهص  ملهظهر  اذي  يهمواهن  م خالاى 
فطم تعد أمنمط  اهقد  ملفيتهة آنذ ك ته  ب  ايحهاال . ألثمر  امهية و  ألدبية عطه حد سه ء

 ألدبية و  امهية  ايت عرفيفم أوروبم   بد  ة  اقرن  اعشر م و مل تعد أ ضم تسم ر  اهقطة 
اقد قخلعت  ايمهر ال .  ملعرفية  ايت صمرال تعرففم  اعطهم  إلنسمنية خالل  امرتة نمسفم

.  اشكالنية  م  ملرجعيمال  اسيمقية األدا،  اهمسية و  اجيتمعية،  تم قخلعت  م  ايمر خ
  ألدا أي تطك  امصية أدبيةإنّص  م  فم  حملطّصل  قهل رو من جم بسم، ايس  ألدا و اكم 

اقد  قرتن يذ  .  جلهير ة و  مليمرّصدة  ايت متيّصز  اظميرة  ألدبية عم  ايتظفر ال  اطسمنية ألخرى
 ايحهل  اهقدي  جلد د  م  ايخلهر  اذي عرفيى  ادر سمال  اطسمنية  م  اسه سري فمرد همند 
دي سهسًن و  ايت شكطت إبسييتهاهجيم ر فد  أسمسيم اطبمحكٌن عطه  سيهى  ايمكًن  اعمم 

 .و عطه صعيد  ملهفج أ ضم
 ".نقمد بماهظيمة فعل شخمية  م  عرف  م  هظهر  داايى ضتم سًنورة  ابكة/ "3


