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  (وقغح  44)درس انىظُص  :أَال  

 : "اىفشدوط اىَفقىد" قصُذج فٍ  إدرٌس انجايَقىه اىشاػش     

رصـاتٍـــــواىىي ـــهـــح اىَشـــــــ ـــــٍْ ٍغـغاب فــــٍ اىـــاك فــْـــه

 شثــــابـــــــــغ اىـــُــــؼا ستـــــٍ اــــْــضــــــُـــث قـــُـــْــاك حـــه

ٍـا تـــــاده ٍـــجْــــــــً اىــــــإىنـــــــى ـشاُ أشـــُــــح ُدـــــفــــوق

 ابــهــضـــــاى ٌََــــــــــــادٌ وُشَو ــــــْىس اىـخـــص ِلــــْـــػ أىُدـــع

 ابـــــــــشــــــــزوع واألػـــــــُج ـــــْا اىــقـــــاَــــت ِلـــْـــػ أىُدـــع

ــــىاتٍـــَو جـــــاء مـــــــىجـَهــــ ـــْاح اىـشَـــاى ُفـــصـــاُ ػـــنـــف

ًُــــــــد سعــــــفـَػ  زابــــِؼـــزمشَـــــــاخ اىـــــــــواى اــــىاّــهـــــ ى

 َغ اىغــــشابـُش ىـــــُــــغ ِةــــــ ــُحـْىثش اىـــــِ مـــــق ٍـــثـــٌ َــــى

 ابــــَثـَـَ  فــــــشــــُش قــــُــــح غ ق اىذْوـاٍـــِ عــــق ٍـــــثــــٌ َــــى

 حابـغـــاى ِوــــــُش ظـــــغ ــِوــــ ِ واسف اىظــــــــق ٍـــــثــــٌ َــــى

ٍــــا تـــجْـــــــــاده ٍـــً اىــــإى شاُ أشــــــــنىـــُـــــح ُدــــفــــوق

 ــابـــــــوغ ـــــاٍبـِ غـــــُــت َُ ــرـَاــــــظ شـــــفــا ّــــَ ُدـــيـــوق

  4991 - انغثؼح انثاوٍح -"انسُاوخ"دٌُان  :إدرٌس انجاي   

 409 انظفذحانزتاط ،  -انمغثؼح انمهكٍح 

 :شزَح مساػدج  - 
.خشاب: ٌثاب  -  األثش اىثاقٍ  : ٍفشدها سعٌ :انزسُو -    اَّحد: ػفد -   ٍفشدها جْذه أٌ اىصخش اىؼظٌُ:  انجىادل -   

______________________ 

 " .انسُاوخ: "  نً دٌُان مغثُع ذذد ػىُان. 4991َذُفً ػاو  4993انجاي، شاػز مغزتً َند تفاس ػاو إدرٌس : انشاػز -

--------------------------------- 

اكرة مُضُػا إوشائٍا مركامال ذذهم فًٍ ٌذا انىض، مسرثمزا مكرسثاذك انمؼزفٍح َانمىٍجٍح َانهغٌُح، َمسرزشدا تما  

 :ٌأذً

 وضغ اىْص فٍ إطاسٓ األدتٍ؛ -

 ذنثُف اىَؼاٍّ اىىاسدج فٍ اىْص؛ -

، وإتشاص ػالقرها ترجشتح تها اىَشذثط واىَؼجٌاىَهَُْح فٍ اىْص ذحذَذ اىحقىه اىذالىُح  -

 اىشاػش اىزاذُح؛

 سصذ خصائص اىْص اىفُْح و تُاُ وظُفرها فٍ اىرؼثُش ػِ راخ اىشاػش؛ -

.ي ذَثُو اىْص ىرجشتح عؤاه اىزاخذشمُة ّرائج اىرحيُو إلتشاص ٍذ -
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 - َآداتٍا انؼزتٍح انهغح: ٍادج -انمُضُع  –  0202 انؼادٌحاىذوسج - االٍرحاُ اىىطٍْ اىَىحذ ىيثناىىسَا
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 ( وقظ 6 )درس انمؤنفاخ: ثاوٍا      
 

 :  َأذٍألحَذ اىَؼذاوٌ اىَجاطٍ ٍا " ظاهشج اىشؼش اىحذَث" وسد فٍ ٍؤىف 

 

إن انذدج . إن ثمح ارذثاعا َثٍقا تٍه مؼاوً انضٍاع َانغزتح، َتٍه مؼاوً انرجدد َانٍقظح َانثؼث" 

انذدٌث ذجزتح انضٍاع َانغزتح، ذكشف ػه َظٍفح ٌذي انرجزتح فً ذؼزٌح انرً ػاوى تٍا انشاػز 

َانُاقغ انؼزتً، ال مه أجم انُقُف ػهٍٍا كما  ،جُاوة انظهمح َانجفاف َانمُخ فً انىفس انؼزتٍح

ٌقف انشاٌد ػهى انقثز، تم مه أجم ذذٌُم انظهمح إنى فجز طادق، َذذٌُم انجفاف إنى خظُتح، 

 ... "   نى دٍاجَذذٌُم انمُخ وفسً إ

                                                                    
 .شزكت انىشز وانتىسيع انمذارس  –ظاهزة انشعز انحذيث                                                                      

   49 انصفحت،  0220 – انثاويتانطبعت  -انذار انبيضاء                                                                                                      

 

 

 : ذٍأثٌ أّجض ٍا َ ؛ َفــَوٍِ قشاءذل اىَؤىاّطيق ٍِ هزٓ اىقىىح 

 

 انمؤنف؛ بسياقها داخمانقىنت  ربط 

  ؛انعالقت يومىاقشت دالنت هذ ،معاوي انتجذد وانبعثو عالقت بيه معاوي انغزبت وانضياع،انتىضيح 

  في دراست ظاهزة انشعز انحذيث، وإبذاء انزأي انشخصي حىل  انذي اعتمذي انكاتب بيان انمىهج

 .فـَـّانقيمت األدبيت نهمؤن
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 :ذؼرثش انًؼطٛاخ انًمرشدح فٙ ْزا انذنٛم إطاسا ػايا ٚغرششذ تّ األعرار انًظذخ، ٔٚشاػٗ فٙ ذمٕٚى إَجاص انًرششخ

 تماسك التصمٕم المىٍجٓ للمُضُع؛ 

  المؼشفٕح َالمىٍجٕح َاللغُٔح المكتسثاخاستثماس. 

 سهم انتىقيط ( وقطت 44) دسس انىظىص : أوال

 :التأطير األدبي  -

 :نهًرششخ أٌ ٚشٛش إنٗ انؼُاطش اٜذٛح ًٚكٍ 

 .ػُذ اذظانّ تانصمافح انغشتٛح األدب انؼشتٙ انرذٕالخ انرٙ ػشفٓا -

انًُاداج ) انشٔياَغٙ تشكم خاص  الذجاِاتذأشش انشؼشاء انؼشب تاٜداب انغشتٛح ػايح، ٔ -

تانذشٚح، انذػٕج إنٗ انفشداَٛح، االَطالق يٍ انزاخ فٙ ذأيم انٕجٕد، اعرهٓاو انطثٛؼح فٙ 

 ...(اإلتذاع انشؼش٘

انذٕٚاٌ ٔأتٕنٕ ٔانًٓجش، شاسخ ضذ لٕٛد االذجاِ انكالعٛكٙ : جذٚذج، يصم أدتٛح ظٕٓس يذاسط  -

 .يٍ شأٌ انٕجذاٌ فٙ انرؼثٛش انشؼش٘ انًرشثس تئدٛاء انًُارض انمذًٚح، ٔأػهد

 ...انؼشتٙ  اػرثاس ذجشتح انزاخ ػُذ انشؼشاء انًغاستح ايرذادا نهرجشتح َفغٓا فٙ انًششق -

 وقطتان

 .............................................................. :تكثيف المعاني الىاردة في النص   -

 : يا ٚأذًٙٚكٍ أٌ ٚرًذٕس إَجاص انًرششخ دٕل  

 ؛ٔلٕف انشاػش دائشا ٔدٛذا فٙ انغاب يشذغِ  دثّ ْٕٔاِ، شاكٛا إنٗ انجُادل يؼاَاذّ -

ػٍ دثٛثرّ انغائثح، ٔػذو ذهمّٛ أ٘ سد  انشًاء ٔاألػشاَب عؤانّ طخَٕس انٕاد٘ ٔانٓضاَب -

 ؛تاعرصُاء جٕاب انشٚاح انٕٓجاء

خ  يجشد  عشاب، األشجاس انذة أطث)اَمضاء ػٕٓد ْٕٖ انشاػش ٔاًَذاء ركشٚاذّ انؼزتح    -

 ؛....(انغايمح أطاتٓا انجفاف، انظالل انرٙ كاَد ٕٚيا ٔاسفح نى ٚرثك يُٓا عٕٖ ظم انغذاب 

 .ٔلٕف انشاػش دائشا ٚرذغش ػهٗ انذال انز٘ أطثخ ػهّٛ انغاب تؼذ غٛاب انذثٛثح -

 وقطتان

وإبشاص عالقتها بتجشبت انشاعش ، انمشتبط بها قىل انذالنيت انمهيمىت في انىض وانمعجمتحذيذ انح  - 

 .................................................................................................................:انزاتيت

 ٔٚذضش كم . ٍٛ، ًْا دمم انزاخ ٔدمم انطثٛؼحًٛٚكٍ انرًٛٛض فٙ ْزا انُض تٍٛ دمهٍٛ دالنٍٛٛ أعاع -

 :يؼجًٙ خاص ٍفػثش ذٕظٛ انذمهٍٛ انًًٍُٓٛٛٔادذ يٍ ْزٍٚ 

انضًائش انذانح ػهٗ انًركهى   -..( لضُٛا، ْٕاَا)  رّدثٛثٔانشاػش  انضًٛش انذال ػهٗ: حقم انزاث* 

 .. (ٔلفُد، أشكٕ، يا تٙ، عأنُد،  لهُد  )

 ( انذٔحانغاب، انجُادل، انظخٕس، انٕاد٘، انٓضاب، انجزٔع، األػشاب، انشٚاح،  ):حقم انطبيعت* 

 

 وقط 3
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 - وآدابها انعشبيت انهغت: يادج - عىاطش اإلجابت –  0202 انعاديتانذٔسج - نهثكانٕسٚاااليرذاٌ انٕطُٙ انًٕدذ 
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مؼا فٓ سٕاق ػاللح ثىائٕح أساسٍا  ٕهتذاخل الحملٔمكه، فٓ إتشاص الؼاللح، اإلشاسج إلّ  -

الغائثح، / للتؼثٕش ػه حالح الشاػش الىفسٕح، حٕث تشكل الحثٕثح الحاضشج  التكامل والتفاعل

 . الشاتظَ  تٕه ٌزٔه الحملٕه

 ...............................:انتعبيش عه راث انشاعشسطذ خظائض انىض انفىيت و بيان وظيفتها في  -

 : ، ػهٗ أال ذمم ػٍ شالز انخظائضتؼض ًٚكٍ نهًرششخ أٌ ٚمف ػُذ 

 ػُك  عأنُد) ذٕظٛف طٕس شؼشٚح أضفد طاتؼا إَغاَٛا ػهٗ يظاْش انطثٛؼح : انظىس انشعشيت

 ؛( ...جُادل، عأند ػُك تماٚا انجزٔعطخٕس انٕاد٘،  أشكٕ إنٗ ان

 ٔدذج انمافٛح ٔانشٔ٘ –اػرًاد َظاو انشطشٍٚ  - : اإليقاع انخاسجي  -: اإليقاع. 

ذكشاس تؼض  -(انغٍٛ ٔانشٍٛ ) ذكشاس تؼض األطٕاخ : انتكشاس -  :اإليقاع انذاخهي -     

.... انغاب، ُْا ، انجُادل، ٔلفد دٛشاٌ أشكٕ، عأند ػُك،  نى ٚثك يٍ)انكهًاخ ٔانؼثاساخ 

نى ٚثك يٍ  -عأند ػُك تماٚا انجزٔع / عأند ػُك طخٕس انٕاد٘  -: انتىاصي - /   (غٛش

 ...نى ٚثك يٍ ٔاسف انظم/ نى ٚثك يٍ عايك انذٔح/ كٕشش انذة 

  انشاػش كاٌ ذذد ْاجظ انشغثح  أٌ، ْٕٔ يا ٚفٛذ غهثح األعهٕب انخثش٘ ػهٗ انُض: األسانيب

 .اٜخشٍٚ َٔمم ذجشترّ انٕجذاَٛح إنٗ ، فٙ اإلفظاح ػٍ يشاػشِ

  نهذالنح ػهٗ ذزكش انًاضٙ انجًٛم ..(لضُٛا، ٔلفد، عأند، كاٌ، ػفد): انماضي انفعمهيمىت ،

 اإلشاسج إنٗ ذفاػم ْزِ انخظائض ألداء ،فٙ تٛاٌ انٕظٛفح ،، ًٔٚكٍٔانرذغش ػهٗ اَمضائّ

ٗ إن ،ٔظٛفح يضدٔجح، فٓٙ يٍ جٓح ذؼثش ػٍ يؼاَاج انشاػش انٕجذاَٛح، ٔ ذغؼٗ يٍ جٓح شاَٛح

 ...انرأشٛش فٙ انًرهمٙ نًشاسكح انشاػش أداعٛغّ ٔاَفؼاالذّ 

 

 وقط 3

 ......................................تشكيب وتائج انتحهيم، وإبشاص مذي تمثيم انىض نتجشبت سؤال انزاث -

جشد يجًٕع انخظائض انرٙ ذؤكذ اَرًاء ْزا انُض نرجشتح عؤال انزاخ ػُذ  أٌ ٚمف هًرششخن ًٚكٍ

ايرضاض راذٛح  –اػرثاس انزاخ يذٕس انرؼثٛش انشؼش٘ : ، ًٔٚكٍ أٌ ٚشٛش يصال إنٗانؼشتٙانشؼش فٙ

 ...تؼض يظاْش انطثٛؼح  أَغُح –انشاػش تؼُاطش انطثٛؼح ٔاالَذياض فٛٓا 

 وقط 4

 

 ( وقط 6) دسس انمؤنفاث : ثاويا 

 ( نقطتان) ........................................................................ربط القىلة بسياقها داخل المؤلف 

  تجشتح الغشتح َالضٕاع فٓ إلّ الكاتة تطشق حٕث  ؛الفصل الثاوٓ فٓ المؤلف ٕح التٓ ٔؼالجٍاضالم ضمه المُلحَضغ

 َالحة ستؼشض مظاٌشٌا المتمثلح فٓ الغشتح فٓ الكُن َالمذٔىحاَ ،الشؼش الؼشتٓ الحذٔث، َوالش أسثاب ظٍُسٌا

 ...َالكلمح 

 (نقطتان )................................................................................................. تهاومناقشة دالل تىضيح العالقة 

  تجشتح الغشتح َالضٕاع، تمختلف مظاٌشٌا، فٓ تؼشٔح  َظٕفح َ مؼاوٓ،ٌزي الإلّ َجُد ػاللح استثاط َثٕك تٕه اإلشاسج

، َأثش رلك فٓ خلك َػٓ جذٔذ لذِ الشاػش الحذٔث، ٔذػُ إلّ تحُٔل الٍضٔمح إلّ 8491َالغ األمح الؼشتٕح تؼذ ٌضٔمح 

 ....اوتصاس، َتحُٔل المُخ وفسً إلّ حٕاج جذٔذج، َتزلك ٔضؼف الجاوة السلثٓ للغشتح لٕثشص تؼذٌا اإلٔجاتٓ 

 (نقطتان).........................................................................ان المنهج المعتمد وإبداء الرأيبي 

، ٔجمغ تٕه المىٍج التاسٔخٓ الزْ ٔشتظ الظاٌشج الشؼشٔح تسٕالٍا التاسٔخٓ كُن الكاتة َظف مىٍجا متكامال اإلشاسج إلّ  -
، َالمىٍج االجتماػٓ الزْ ٔفسش إتذاع الشاػش تاإلحالح ػلّ الُالغ االجتماػٓ، ثم (8491 ستظ تجشتح الغشتح تٍضٔمح) 

 .للذساسح مجاالالمىٍج المُضُػاتٓ الزْ ٔشكض ػلّ مُضُػح محذدج، َٔتخزٌا 
 .المٕمح األدتٕح للمؤلف إتشاصٔشاػّ فٓ مطلة إتذاء الشأْ مذِ لذسج المتششح ػلّ  َ  -
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 (مطةٔ 44)   دسس إٌصٛص: أٚال 
   

 :" في ججبي اٌشّبي"  ّبصك اىَالئنخ فٜ قظٞذح ثعْ٘اُ رق٘ه اىشبعشح                           

 
 طبْس  ــْذ ثٕب يب لــُػـ

ًْــــٕب ٚاٌسىْٛ ثمـــٌت ٘ــظالَ س٘يــفبٌ  ي

 ًــــطشيُك طٛيــّذٜ شبسٌغ ٚاٌــــْذ ثٕب فبٌــُػ

  بْســيبٌي ِلصـــاٌٍٚ

 الْيــــٛح ٚساء اٌظـــشيبُح جٕــْذ ثٕب فبٌــػـ

 بْيــــبِة ٚساَء اٌججــٛاُء اٌزئــُٚػ

 ْشـــٛة اٌجشــــصشار األسٝ في لٍــو 

 ذْسـذـٕـٍٝ اٌّـؼـذ ثٕب فــػـ

 ْٓــــزيــّش دــفٙــجٌخ ِىــش

ًّ فــل شوْثـج  ْشـــــجش أثـــذِبٖ ػٍٝ و

ًّ ف  يٓــــٝ ٚاٌذٕـب ثبألســٝ ٕ٘ــّـجش جمضــو

 ْٗــٍــبجــشثة اٌمــــُخ اٌغـــشج

 ْٓـــــذزيـــبي اٌــبي اٌشـّّـــي ججــف

 ... 

 ْٛةــــٕب ٌٍجٕــذ ثـــُػ

     ْٛةــــــــٍــجبي لـــٕبن ٚساَء اٌجــفٙ

بْةـــجــُ في اٌضــب٘ـشوٕـٓ جـزيـٌٍٕب ـــذ ثــػ  

ِٛح في ٌٙفـــج ًّ وـّفــُو بْةــــئـة ٚاوحـــٍ  

ؤاْدــــــّف فــً وــو  

*   *  * 

 ّبْيـــبَس اٌشـطــذ ثٕب يبلـػـ

 جــبْيــٕبن ٚساَء اٌجــفٙ

 يبْيـــٙب اٌٍـجحــي َدَجـبُق اٌحـشلـٖٛ اٌـٛجـاٌ

 ْٗـــذبٔيـــذ إٌٝ األرسع اٌـٕب، ُػــْذ ثـُػ

ًْـــخيــالي إٌـــي ظــف  ـ

ُِــيث أيــد ْٗــــّبضــٕب اٌــــب  ي

 ًْــــٛيــــظبس طـــي أحــف

 بســظـــْث في أحــفـٚل

  ...بْســـطــٛع اٌمــٜ سجّشـذـــجح

                                     

                                               

 .(ظشفثز)ٍٗب ثعذٕب 721: ص 7991دٝ٘اُ ّبصك اىَالئنخ، اىَجيذ اىضبّٜ، داس اىع٘دح، ثٞشٗد  
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ٚاٌٍغٛية ،  ّشا ِىحسجبجه اٌّؼشفية ٚإٌّٙجية، ِسحثىبِال ، جذًٍ فيٗ ٘زا إٌضاوحت ِٛضٛػب إٔشبئيب ِح    

 :ِٚسحششذا ثّب يأجي 

 

 ـ رأطٞش اىْض ضَِ سٞبقٔ اىضقبفٜ ٗاألدثٜ ؛ 

 ـ رنضٞف اىَعبّٜ اى٘اسدح فٜ اىْض ؛ 

 ؛ حرحذٝذ اىحق٘ه اىذالىٞخ  اىََْٖٞخ فٜ اىْض ، ٗاىَعجٌ اىَشرجط ثٖب ، ٍع إثشاص عالقزٖب ثزجشثخ اىشبعشـ   

 اىشعشٝخ ، ٗرحذٝذ ٗظبئفٖب؛  ٞض عيٚ اىجْٞخ اإلٝقبعٞخ ٗ اىظ٘سـ سطذ اىخظبئض اىفْٞخ فٜ اىْض ، ثبىزشم 

 .اىحذٝش اىعشثٜفٜ اىشعش  (رنسٞش اىجْٞخ)ـ  رشمٞت خالطخ رجِٞ فٖٞب ٍذٙ رَضٞو اىْض ىَْ٘رط  

 (ٔمط  6)دسس اٌّؤٌفبت : ثبٔيب
  

  :ٍب ٝأرٜ"  اٌٍض ٚاٌىالة" ٗسد فٜ سٗاٝخ 

 

 ..ـ ال رؤاخزّٜ، ال ٍنبُ ىٜ فٜ اىذّٞب إال ثٞزل   " 

 :رشك اىشٞخ سأسٔ ٖٝ٘ٛ فٜ طذسٓ ٕٗ٘ ٝق٘ه ثظ٘د ٕبٍس         

 ..ـ أّذ رقظذ اىجذساُ ال اىقيت         

 :سعٞذ ، ٗثذا ىحظخ مأّٔ ىٌ ٝفٌٖ شٞئب ، صٌ قبه ثظشاحخ ٗدُٗ ٍجبالح  فزْٖذ  

 ...ـ خشجذ اىًٞ٘ ٍِ اىسجِ         

 :ٕٗ٘ ٝفزح عْٞٞٔ قبئال فَٞب ٝشجٔ األسٚ ء  ثطسأسٔ فٜ ( اىشٞخ ) فٖض   

 ...ـ أّذ ىٌ رخشط ٍِ اىسجِ         

 " ...ميَبد اىعٖذ اىقذٌٝ رزشدد ٍِ جذٝذ . فبثزسٌ سعٞذ    

                                               
 .20ـ 79، ص ص 2001األٗىٚ،  ،اىيض ٗاىنالة، داس اىششٗق، اىطجعخ ّجٞت ٍحف٘ظ                                         

 

  

 :جي أٔجز ِب يأ شاءجه اٌشٚاية ؛ ثُِٚٓ ل( اٌّمطغ ) ِٓ ٘زا  أطٍك  

      

 داخو ٍسبس أحذاس اىشٗاٝخ ؛( اىَقطع  )رحذٝذ ٍ٘قع  ـ      

 .، ثبعزجبسٓ ق٘ح فبعيخ فٜ َّ٘ أحذاس اىشٗاٝخ ٗرط٘سٕب  (عيٜ اىجْٞذٛ)إثشاص دٗس اىشٞخ   ـ     
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نٛس يٍ انضشٔس٘ أٌ تتطابق إَجاصاث انًتششح يع انًعطٛاث انًقتشحت فٙ ْزا انذنٛم ، ألٌ 

تبقٗ نألستار  ،؛ يٍ أجم رنكنألجٕبت انًًكُت فٙ يعانجت انُض ٔظٛفتّ تُحظش فٙ تقذٚى اإلطاس انعاو

نفٓى  ،ٔانًُٓجٛت ٔانهغٕٚت نًعشفٛتاانًظحح طالحٛت سطذ يذٖ قذسة انًتششح عهٗ استثًاس يكتسباتّ 

 ...انُض ٔتحهٛهّ

 
سهى  (َقطت 41)دسس انُظٕص : أٔال                                                       

 انتُقٛط

 

 ..............................................................ٔاألدبٙ ثقافٙتأطٛش انُض ضًٍ سٛاقّ ان -

ذنسٞش اىثْٞح ٍٗ٘قؼٔ داخو دشمٞح  اىزٛ ظٖش فٞٔ اذجآ ٜ ٗاألدتٜ صقافاى اإلشاسج إىٚ اىسٞاقـ            

اىرأشش ٗاالدرناك ؛  ـ ظٖ٘س ذٞاساخ فنشٝح ٗشقافٞح ذذػ٘ إىٚ ذذشٝش اىفنشـ )  اىشؼش اىؼشتٜ اىذذٝس

إضج فٜ اىشؼش جذٝذج ذذػ٘ إىٚ اىرَشد ػيٚ اىق٘اىة اىج أدتٞح ظٖ٘س ذٞاساخ ؛ ـتاٟداب اىغشتٞح 

   ...( اىؼشتٜ

 

 

 َقطتاٌ

 

 .........................................................................تكثٛف انًعاَٙ انٕاسدة فٙ انُض -

ػِ جثاه اىشَاه؛  اىشدٞوفٜ ذنصٞف ٍؼاّٜ اىْص إىٚ سغثح اىشاػشج فٜ  ـ َٝنِ اإلشاسج

 دفء األدثح دٞس، ىؼ٘دج إىٚ اىجْ٘بإىٚ ا ٗدْْٖٞا ضغط اىغشتح ٗاىذضُ، ذؼاّٜدٞس 

 ...يحٗاىزمشٝاخ اىجَٞ

 

 َقطتاٌ

 

 ..................................ةتبط بٓا، ٔعالقتٓا بتجشبت انشاعشانحقٕل انذالنٛت ٔانًعجى انًش -

 :مهيمىيه يمكه اإلشاسج إنً دمهيه دالنييه

، عىاء انزئاب، ىن ثميم، انشياح تىىحو سهية، انسكانظال: ) ـ دمم دال عهً انمعاواج وانغشتح

     ...(شثخ انغشتحصشار األسً، شثخ مكفهش دضيه، 

لهىب، تهىح في نهفح، انىجىي ...عذ تىا نهجىىب، فهىان: )ونهفح انهماءـ دمم دال عهً انذىيه 

 (.... انشلاق، األرسع انذاويح، ظالل انىخيم، أيامىا انماضيح، تتذشي سجىع انمطاس

ه تتجشتح انشاعشج في لذسج هزيه انذمهيه عهً ادتىاء عمك معاواج يانذمهيه انذالنيتثشص عاللح 

  ...انشاعشج وانتعثيش عىها

 

 َقط 3
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 ...............................................................................سطذ خظائض انُض انفُٛت -

 :انشعشٚت انظٕس ـ

، ص٘س ٍشمثح إلتذاعاىرشثٞٔ ٗاالسرؼاسج ذ٘ظٞف ػيٚ  اىشؼشٝح فٜ اىْص ذقً٘ اىص٘س

 طاقح ىؼ٘دج إىٚ اى٘طِ، ٍَا أمسة اىص٘سشػِ ٍؼاّاج اىشاػشج ٗاغرشاتٖا ٗذؼيقٖا تأٍو اذؼث

 ...إٝذائٞح ٗذؼثٞشٝح، إضافح إىٚ تؼذٕا اىجَاىٜ

 :اإلٚقاعـ 

 :اإلٚقاع انخاسجٙ . أ

 ؛اىشطشِٝـ اػرَاد ّظاً األسطش اىشؼشٝح تذه ّظاً     

ط٘ال ٗقصشا، تشنو ساػٚ اىذفقح اىشؼ٘سٝح ٍِ دٞس  اىشؼشٝحح ػيٚ األسطشرفؼٞياىـ ذ٘صٝغ     

 اى٘قفراُ اىذالىٞح ٗاىؼشٗضٞح ؛

 ... ـ اىرْ٘ٝغ فٜ اىقافٞح ٗاىشٗٛ    

  :اإلٚقاع انذاخهٙ. ب               

 ؛...(اىالً، اىشاء، اىؼِٞ) ـ ذنشاس تؼض األص٘اخ ٗاىَذٗد     

 ...(.ػذ تْا، جثاه، ٝاقطاس، شثخ)ـ ذنشاس تؼض األىفاظ ٗاىؼثاساخ     

 ...ج، ٗٝرْاغٌ ٍغ أداسٞس اىشاػشْٝسجٌ ٗاىرجشتح اىشؼشٝح اىجذٝذج ،ذ٘اصٝا إٝقاػٞا ٗىذٍَا   

 

 َقط 3

 

 .......................................................................................................طٛاغت انخالطت انتشكٛبٛت -

 :ذٜرىل فٜ ٍا ٝأرنسٞش اىثْٞح ، ٗٝرَظٖش َّ٘رجا ى قصٞذجاىذَصو 

 ؛ّظاً اىشطشِٝـ خشق   

 ؛ٍشمثح شؼشٝحص٘س  َْٕٞحـ             

 ؛...سطش ٗاىَقاطغ ٗٗدذج اىرفؼٞيح  ّظاً األ ػيٚ حقائَ حٍرْ٘ػ حإٝقاػٞ تْٞحـ ذ٘ظٞف     

 ...تاىرجاسب اإلّساّٞحْصٖش فٖٞا اىرجشتح اىزاذٞح ذ ـ االّفراح ػيٚ ػ٘اىٌ   

 

 َقط  4

 

  (َقط  6) دسس انًؤنفاث : ثاَٛا 

 َقطتاٌ ...................................................................................................تحذٚذ يٕقع انًقطع ــ

   ٙ    تدددِٞ اىشدددٞا ػيدددٜ اىجْٞدددذٛ ٗسدددؼٞذ ٍٖدددشاُ تؼدددذ خشٗجدددٔ      ْٝدددذسض ٕدددزا اىَقطدددغ داخدددو اىذددد٘اس اىدددزٛ جدددش

ٔ  ٍدددِ  ىٞصدددطذً تذقٞقدددح خٞاّدددح صٗجردددٔ ّث٘ٝدددح ٗخادٍدددٔ ػيدددٞ  ، ٗإّنددداس اتْردددٔ ىدددٔ ،     ،اىسدددجِ ، ٗػ٘دذدددٔ إىدددٚ تٞرددد

ٍَدددا جؼيدددٔ ٝيجدددأ إىدددٚ تٞدددد اىشدددٞا اىجْٞدددذٛ        ،ٜ تؼدددض إٔدددو اىذددداسج ٍْدددٔ ، ٗإدساسدددٔ تاىرٞدددٔ ٗاى دددٞاع      ـّٗذشفددد

 ...ٍ٘ض٘ع اىَقطغ  ٝذخالُ فٜ اىذ٘اس،،  ٗرؼشف ػيٞٔ اىشٞاٞف ؛تاػرثاسٓ اىَأٗٙ اى٘دٞذ

 

 َقـط 4............................................................باعتباسِ قٕة فاعهت عهٙ انجُٛذ٘ إبشاص دٔس انشٛخــ 
 ذشنو شخصٞح اىشٞا اىجْٞذٛ ق٘ج فاػيح ساػذخ ػيٚ َّ٘ األدذاز ٗذط٘سٕا ؛ ٗٝثشص ٕزا اىذٗس

 :اىَساػذ ػثش اىَذطاخ اىَفصيٞح اٟذٞح    

  ِشٞا اىزٛ ٗفشىٔ اىَأٗٙ ٗاىَأموٗاالذجآ إىٚ تٞد اى ىذظح خشٗض سؼٞذ ٍٖشاُ ٍِ اىسج... 

 ٗاالىرجاء إىٚ تٞد اىشٞا فٜ تٞد ػيٞ   (شؼثاُ دسِٞ) تؼذ قرئ خطأ اىسامِ اىجذٝذ...   

  ،ٍِٟ(ّ٘س ) تؼذ اخرفاء فقذ اىَيجأ ا... 

 ىَطاسدج ػيٞٔ تؼذ اشرذاد ا...  
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   ( وقطت 14)درس الىصُص :  أَال     
 

 "  8"                                                      اٌذىا٠ح سلُ 

 

 .   ِٛاعُ اٌمشافح ذؼذ ِٓ أعؼذ أ٠اِٟ اٌث١ٙجح
ٚفٟ اٌظثاح اٌثاوش أِضٟ ت١ٓ أتٟ ٚأِٟ داِال .     ٔششع فٟ االعرؼذاد ٌٙا ِغ اٌؼشٟ تئػذاد اٌفط١ش ٚاٌرّش

 ...اٌخٛص ٚاٌش٠ذاْ
٠ٚجزتٕٟ اٌمثش ترشو١ثٗ .     ٠غشٟٔ ذذفك ذ١اساخ اٌخٍك، ٚطٛات١ش اٌىاسٚ، ٚأػشف تاب اٌذٛػ وظذ٠ك لذ٠ُ

. اٌٛلٛس إٌّؼضي ٚشا٘ذ٠ٗ اٌشاِخ١ٓ، ٚعشٖ إٌّطٛٞ، ٚتئجالي ٚاٌذٞ ٌٗ، وّا ذجزتٕٟ شج١شج اٌظثاس

ٚذذد لثح اٌغّاء ذٕطٍك ِٕٟ ٚشثاخ فشح، ٚدفماخ اعرطالع ال ٠ىذس٘ا شٟء، شُ ذرُ اٌّغشاخ تّشالثح 
 ...اٌّمشا اٌضش٠ش ٚ جّاػاخ اٌشذار٠ٓ

ّّاَ فٟ إطاس٘ا َ٘  .    ٚذرغ١ش اٌظٛسج تذخٛي 

ّّاَ فٟ اٌشاتؼح أٚ ٠ض٠ذ ػٕٙا ل١ٍال، أجذ ف١ٗ سف١ما را . ذج١ب أخرٟ ٚاتٕٙا ٌإللاِح ػٕذٔا فرشج ِٓ اٌضِٓ َ٘
ج١ًّ خف١ف اٌشٚح، ٠الػثٕٟ تال ًٍِ ٠ٚظذق أوار٠ثٟ . د٠ٛ١ح ٚجارت١ح، ٠خشجٕٟ تّؤأغرٗ ِٓ ٚدذذٟ

 .ٚأٚ٘اِٟ

 ..     ٚأجذٖ راخ ٠َٛ سالذا ٚطاِرا، أدػٖٛ إٌٝ اٌٍؼة ٌٚىٕٗ ال ٠غرج١ة، ٚأْخـَثُش تؤٔٗ ِش٠ض
   ٠ُٚطثك ػٍٝ اٌجٛ ا٘رّاَ ٚدزس، ٠ٚرفشٝ ف١ٗ ض١ك ٚوذس، ٚأذٍمٝ أداع١ظ ِثّٙح ٚغ١ش عاسج، ٠ٚض٠ذ ِٓ       

 ..ذؼاعرٟ لٍك أِٟ ٚجضع أخرٟ شُ دضٛس صٚجٙا

 :     ٚأعؤي ػّا ٠ذذز فؤْتؼـَُذ ػٓ اٌّىاْ ٠ٚماي ٌٟ
 ..اٌؼة تؼ١ذا..      ـ ال شؤْ ٌه تٙزا

 ..   ٌٚىٕٟ أشؼش تؤْ دذشا غ١ش ػادٞ ٠ذذز

ٌُ . ٚأٌّخ ِٓ تؼ١ذ طذ٠مٟ ِغطٝ فٛق اٌفشاػ ِصً ٚعادج. ٚأخرٟ ذظشر. إٔٗ خط١ش درٝ إْ أِٟ ذثىٟ
ٚأفُٙ أٔٗ فشاق ٠طٛي فؤتىٟ ِغ اٌثاو١ٓ، ٠ٚرؤٌُ لٍثٟ . ٚأخ١شا ٠رشدد اعُ اٌّٛخ ِٓ لش٠ة. ٠ُرشن ٌٗ ِرٕفظ

 .أوصش ِّا ٠جٛص ٌِِغـٕٗ

أٚد أْ أطـٍّغ ػٍٝ خفا٠اٖ، ٚأذٍمٝ اٌىآتح ِٓ  .  ال ذؼٛد ص٠اسج اٌمثش ِٓ أ٠اِٟ اٌث١ٙجح، ٠ٚرغ١ش ٚلغ ِٕظشٖ
إٔٗ اٌذضْ ٚاٌذة اٌضاةغ ٚاٌخٛف ٚاٌزوشٜ اٌماع١ح . ٚال أذغٍة ػٍٝ ٌٛػح اٌفشاق ِغ َوـِش األ٠اَ. طّرٗ

 .ٚإس٘اق أعشاس اٌغ١ة
 

 

. (بتصزف) َما بعدٌا 552، بٍزَث، ص 1993 ـ مكتبت لبىان واشزَن، الطبعت األَلى ـ 4    وجٍب محفُظ ـ المؤلفاث الكاملت، مجلد 
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  اكتب مُضُعا إوشائٍا متكامال، تحلل فًٍ ٌذا الىض، مستثمزا مكتسباتك المعزفٍت َالمىٍجٍت َاللغٌُت، 

 : َمستزشدا بما ٌأتً

 ٚضغ إٌض ضّٓ اٌغ١اق األدتٟ ٌرطٛس فٓ اٌمظح؛  

  ذٍخ١ض أدذاز اٌمظح؛  

 ذمط١غ إٌض إٌٝ ِرٛا١ٌاذٗ ِٚماطؼٗ، تاعرصّاس خطاطرٗ اٌغشد٠ح : 
؛ (ٚضؼ١ح اٌثذا٠ح  ـ ٚضؼ١ح اٌٛعط  ـ ٚضؼ١ح إٌٙا٠ح)     

 ٍٝسطذ خظاةض إٌض اٌف١ٕح، تاٌرشو١ض ػ : 
                                          ذذذ٠ذ شخظ١اخ اٌمظح اٌشة١غح ٚإتشاص عّاذٙا؛

 .                                                  ت١اْ دالٌح اٌّىاْ

  ذشو١ة ٔراةج اٌرذ١ًٍ ٚاعرصّاس٘ا إلتشاص اٌثؼذ إٌفغٟ فٟ  إٌض،  ٚإتذاء 
اٌشأٞ اٌشخظٟ فٟ ِذٜ لذسج فٓ اٌمظح ػٍٝ اٌرؼث١ش ػٓ تؼض اٌّظا٘ش 

 .  إٌفغ١ح

 ( وقط 6 )درس المؤلفاث : ثاوٍا         
 

:  ألدّذ اٌّؼذاٚٞ اٌّجاطٟ ِا ٠ؤذٟ" ظاٌزة الشعز الحدٌث"       ٚسد فٟ ِؤٌف 

 

تذأ ذشو١ة اٌّجرّغ اٌّظشٞ اٌؼشتٟ ٠رثذي ِٕز أٚاخش اٌؼمذ األٚي ِٓ ٘زا اٌمشْ، ٚرٌه تؼذ ظٙٛس " 
اٌطثمح اٌثٛسجٛاص٠ح اٌظغ١شج ػٍٝ ِغشح األدذاز، ٚتؼذ أْ ذُ ت١ٓ األج١اي اٌظاػذج ٚت١ٓ 

ِٕٚز رٌه اٌذ١ٓ تذأ جّاػح ِٓ اٌشؼشاء ٠ثششْٚ . اٌذضاسج اٌذذ٠صح اٌرذاَ ِر١ٓ ػٍٝ ِغرٜٛ اٌفىش

تم١ُ جذ٠ذج ذرٕاغُ ِغ شؼاس اٌؼٛدج إٌٝ اٌزاخ، ٘ؤالء اٌشؼشاء ُ٘ ػثذ اٌشدّاْ شىشٞ، ٚػثاط 
." ِذّٛد اٌؼماد، ٚإتشا١ُ٘ ػثذ اٌمادس اٌّاصٟٔ

 
  2007                                                                            أدّذ اٌّؼذاٚٞ اٌّجاطٟ، ظا٘شج اٌشؼش اٌذذ٠س ـ اٌطثؼح اٌصا١ٔح 

. 11:                                                                                   ششوح إٌشش ٚاٌرٛص٠غ اٌّذاسط، اٌذاس اٌث١ضاء  ص 

 

:       اوطلق مه ٌذي القُلت، َمه قزاءتك المؤلف الىقدي؛ ثم أوجز ما ٌأتً

 

         ـ ستط اٌمٌٛح تغ١الٙا داخً اٌّؤٌف؛ 

         ـ إتشاص خظاةض اٌر١اس اٌشؼشٞ اٌزاذٟ ػٕذ جّاػح اٌذ٠ٛاْ؛ 

.            ـ ت١اْ إٌّٙج اٌزٞ اػرّذٖ اٌىاذة فٟ دساعح ظا٘شج اٌشؼش اٌذذ٠س
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نُظ يٍ انضشوسٌ أٌ تتطابك إَجاصاث انًتششح يع انًعطُاث انًمتشحت فٍ هزا انذنُم، ألٌ وظُفته 

تُحصش فٍ تمذَى اإلطاس انعاو نألجىبت انًًكُت فٍ يعانجت انُص؛ يٍ أجم رنك، تبمً نألعتار انًصحح 

صالحُت سصذ يذي لذسة انًتششح عهً اعتثًاس يكتغباته انًعشفُت وانًُهجُت وانهغىَت، نفهى انُص 

 ...وتحهُهه
                                                                   

 ( َمطت 14 )دسط انُصىص : أوال 
 

  عهى 

 انتُمُط

 .................................................................ـ وضع انُص ضًٍ انغُاق األدبٍ نتطىس فٍ انمصت

 ـ اإلشبسح إنٗ اَزًبء انُص إنٗ ًَط انكزبثخ اإلثذاػٛخ انغشدٚخ، يغ ثٛبٌ انغٛبق األدثٙ انز٘ أفعٗ إنٗ 

 ؛ظٕٓس فٍ انمصخ َٔشؤرٓب فٙ األدة انؼشثٙ انؾذٚش

 ... ٔاإلشبسح إنٗ ثؼط سٔادِ انجبسصٍٚ فٙ انؼبنى انؼشثٙٔرطٕسِ،  ـ انزؼشٚف ثبنفٍ انمصصٙ

 

 َمطتاٌ

 ..................................................................................................... ـ تهخُص أحذاث انمصت

 :  رذٔس أؽذاس انمصخ ؽٕل يب ٚؤرٙ

     ـ إؽغبط انغبسد ثبنجٓغخ يغ ؽهٕل يٕاعى صٚبسح انمشافخ؛

    ـ  اعزئُبط انغبسد ثشفمخ  انطفم ًْبو ٔيب أظفبِ ػهٗ ؽٛبرّ يٍ عبرثٛخ ٔؽٕٛٚخ ؛

    ـ يشض انطفم ًْبو أظفٗ ػهٗ عٕ انجٛذ ظٛمب ٔكذسا، يًب أدٖ إنٗ إثؼبد انغبسد؛

    ـ يٕد انطفم ًْبو أفغغ أفشاد األعشح ؛

 ...   ـ رغٛش َظشح انغبسد إنٗ انمشافخ ٔاسرجبطٓب فٙ َفغّ ثبنؾضٌ ٔانكآثخ ٔاإلثٓبو

 

 َمطتاٌ

............................................... ـ تمطُع انُص إنً يتىانُاته ويماطعه، باعتثًاس خطاطته انغشدَت 

 :     ثبعزضًبس انخطبطخ انغشدٚخ، ًٚكٍ رمطٛغ انُص إنٗ انًزٕانٛبد ٔ انًمبطغ انًزؼبلجخ اٜرٛخ

 : وضعُت انبذاَت      ـ

 ؛(يٕاعى انمشافخ رؼذ يٍ أعؼذ أٚبيٙ انجٓٛغخ)ؽٛبح انغبسد انجٓٛغخ انًشرجطخ ثضٚبسح انمشافخ             ـ سصذ

 :عُشوساث انتحىل /وضعُت انىعط   ـ  

ٔرزغٛش انصٕسح ثذخٕل  ْــــًبو )ـ لذٔو ًْبو  نإللبيخ ثًُضل انغـــبسد : ػُصشيخم /   ـ ؽذس طبسئ

 ؛(فٙ إطبسْب 

ٔأخجش ثبَّ يشٚط ـ ٔأخٛشا ٚزشدد اعى انًٕد  )ـ يشض انطفم صى ٔفبرّ :        ـ رطــــــٕس األؽـــــــذاس

 ؛(يٍ لشٚت، ٔأفٓى  أَّ فشاق ٚطٕل

  :ـ وضعُت انُهاَت   

 .(ال رؼٕد صٚبسح انمجش يٍ أٚبيٙ انجٓٛغخ )      ـ اَزفبء انجٓغخ نذٖ انغبسد ٔرغٛش َظشرّ نهمشافخ 

    ًٔٚكٍ االَزجبِ إنٗ أٌ ثُٛخ انمصخ ثذأد ثٕظؼٛخ سرٛجخ، ٔنكٍ ٔلؼٓب إٚغبثٙ ػهٗ َفغٛخ انغبسد، ٔلذ 

ٔؽذس يفبعئ صبٌ عهجٙ  (...ظٕٓس انطفم ًْبو)اخزشق ْزِ انجُٛخ ؽذصبٌ يفبعئبٌ، ؽذس يفبعئ أٔل إٚغبثٙ

 ...؛ صى أغهمذ ْزِ انجُٛخ ثٕظؼٛخ سرٛجخ يشبثٓخ نهٕظؼٛخ انجذئٛخ، إال أَٓب عهجٛخ(يشض ًْبو ٔيٕرّ )

 

 

  َمط3
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 :........................................................................ ـ سصذ خصائص انُص انفُُت، بانتشكُض عهً

 :                         تحذَذ شخصُاث انمصت انشئُغت وإبشاص عًاتها

: رؾعش فٙ انمصخ شخصٛزبٌ سئٛغزبٌ ًْب، انغبسد ٔانطفم ًْبو  

عؼٛذ ثضٚبسح انمشافخ ـ يُغزة نًكَٕبد فعبء انمشافخ ـ  رؼٛظ نًشض ًْبو ٔيزؤنى إصش يٕرّ  :        ـ انغبسد

 ...ـ كئٛت ٔخبئف 

فٙ ؽٕانٙ انشاثؼخ يٍ ػًشِ أٔ ٚضٚذ ـ رٔ عبرثٛخ ٔؽٕٛٚخ ـ يؤَظ نٕؽذح انغبسد ـ عًٛم :       ـ  انطفم ًْبو

... ٔخفٛف انشٔػ 

.                         ٔٚالؽظ أٌ انغًبد انًشرجطخ ثبنغبسد، ْٙ عًبد َفغٛخ رزؾٕل ثزطٕس أؽذاس انمصخ

               

 :                         بُاٌ دالنت انًكاٌ

 ...ثبة انؾٕػ ـ انمجش ثشبْذّٚ انشبيخٍٛ ـ شغٛشح انصجبس:  انمشافخ، ثًؤصضبرٓب: انًكبٌ ـ      

ثزطٕس أؽذاس انُص، فٕٓ فٙ ثذاٚخ انمصخ يصذس اثزٓبط ٔعشٔس  (انمشافخ)رزغٛش دالنخ انًكبٌ  :ـ دالنزّ     

 ...ٔاَغزاة انغبسد ، نكُّ ٚزؾٕل فٙ َٓبٚخ انمصخ إنٗ فعبء ٚضٛش انخٕف ٔانكآثخ ٔاإلثٓبو فٙ َفغٛخ انغبسد

 

 

  َمط3

......................................................................................................  ـ تشكُب َتائج انتحهُم

: ٚشاػٗ فٙ رمٕٚى ْزا انًطهت لذسح انًزششؼ ػهٗ 

    ـ رشكٛت َزبئظ انزؾهٛم ٔاعزضًبس يؼطٛبرٓب إلثشاص انجؼذ انُفغٙ فٙ انُص، ثبإلشبسح إنٗ انغٛشٔسح 

ؽبنخ اإلؽغبط ثبنجٓغخ ٔانًغشح ـ ؽبنخ اإلؽغبط ثبنًؤاَغخ ـ )انُفغٛخ نهغبسد ، ٔانزٙ رخعغ نزؾٕالد 

ؽبنخ اإلؽغبط ثبنزؼبعخ ٔانمهك ٔانكآثخ ٔنٕػخ انفشاق ـ ؽبنخ إؽغبط  انغبسد ثبنؾضٌ ٔانخٕف ٔظغط 

؛ (...أعشاس انغٛت

   ـ اعزضًبس انًزششؼ سصٛذِ انًؼشفٙ إلثذاء سأّٚ انشخصٙ فٙ لذسح فٍ انمصخ ػهٗ انزؼجٛشػٍ ثؼط 

 ...انًظبْش انُفغٛخ، يغ يشاػبح طشٚمزّ فٙ إثذاء انشأ٘

  َمط4

 ( َمط 6 )دسط انًؤنفاث : ثاَُا                                                  

 
 (َمطت واحذة)............................................................................................................. سبط انمىنت بغُالها داخم انًؤنف ـ

انز٘ خصصّ انكبرت نهؾذٚش ػٍ انزٛبس  (انزطٕس انزذسٚغٙ فٙ انشؼش انؾذٚش ) اإلشبسح إنٗ ٔسٔد انمٕنخ فٙ انفصم األٔل يٍ انًؤنف 

عًبػخ انذٕٚاٌ ٔرٛبس انشاثطخ  )انزارٙ فٙ انشؼش ثشكم ػبو؛ ٔ ثٛبٌ انخطٕاد انزٙ َٓغٓب كم رٛبس يٍ انزٛبساد انزٙ اْزًذ ثبنزاد انفشدٚخ 

...  ٔلذ أٔظؼ انكبرت أٌ االرغبِ إنٗ انزاد ثذأ ٚصجغ انًعبيٍٛ انشؼشٚخ انؾذٚضخ يُز ظٕٓس عًبػخ انذٕٚاٌ (...انمهًٛخ ٔرٛبس عًبػخ أثٕنٕ

 

 (ثالث َمط).....................................................................................................................................إبشاص انخصائص ـ

 فٙ إثشاص خصبئص انزٛبس انشؼش٘ انزارٙ ػُذ عًبػخ انذٕٚاٌ، إنٗ أٌ ْزِ انغًبػخ انزمذ ػُذ فكشح ٔاؽذح، ْٙ أٌ انشؼش َُبغٍ اإلشاسة

فبنشؼش ػُذ انؼمبد يضٚظ يٍ . ٔعذاٌ، نكُٓب رجبُٚذ فٙ رؾذٚذ يفٕٓو انٕعذاٌ، يًب أصًش اخزالفب فٙ انًعبيٍٛ انشؼشٚخ نشٔاد ْزِ انغًبػخ

انشؼٕس ٔانفكش، ْٕٔ ػُذ شكش٘ رؤيم فٙ أػًبق انزاد، نذسعخ رغبٔص االعزغبثخ نهٕالغ، ْٕٔ ػُذ انًبصَٙ يب رفٛط ثّ انُفظ يٍ شؼٕس 

... ٔػٕاطف  ٔأؽبعٛظ

:  إنٗ أٌ إًٚبٌ ْزِ انغًبػخ ثمًٛخ انؼُصش انزارٙ اعزًذ أصٕنّ يٍ أيشٍٚ اصٍُٛ ًْبوًَكٍ اإلشاسة

            ـ شخصٛخ انفشد انًصش٘ انزٙ كبَذ رؼبَٙ  آَٛبسا ربيب، يًب رطهت، اَغغبيب يغ طجٛؼخ انفزشح انزبسٚخٛخ، إػبدح االػزجبس إنٗ انزاد؛ 

...             ـ انزشجغ ثبنفكش انؾش انز٘ ثغط ظهّ، فٙ رهك انفزشح، ػهٗ انؼمم انؼشثٙ

 

 (َمطتاٌ)............................................................................................................................................بُاٌ انًُهجـ 

  اػزًبد انكبرت  يُٓغب يزكبيال ٚمٕو ػهٗ أعبط انزٕظٛف انًُغغى نًمبسثبد يزؼذدح فٙ دساعخ انزؾٕالد انزٙ يغذ انشؼش انؼشثٙ انؾذٚش 

سثط رغشثخ انزٛبس انزارٙ ثبنزؾٕالد انزبسٚخٛخ انزٙ ػشفٓب انًغزًغ انؼشثٙ، ٔإثشاص أصشْب فٙ رطٕس انشؼش انؼشثٙ؛ : انًُٓظ انزبسٚخٙ )    

 .(...دٔس رغش ثخ انشبػش انزارٛخ فٙ رطٕس ػًهٛخ اإلثذاع؛ ـ انًُٓظ انًٕظٕػبرٙ؛ ـ انًُٓظ االعزًبػٙ:        ـ انًُٓظ انُفغٙ
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 (نقطة 44)درس النصوص : أوال
 

 :يقول الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي     

 

 مدينتي آن األوان، كي أغني لك يا

 يا أجمل األوطان

 الهوى في منزل فيك تعلمت  

 وفي مقاهيك أنا أحاول السلوان

 وفي لياليك إذا الصيف انتهى،

 واشتعلْت رائحة األغصان

 طى،أْنسلُّ تحت الظل مسروق الخ

 الوجدان ذب  ع  م  

 أبحث، بعدما انتهت معركة النهار، عن

 خلف ضجة اإلعالن.. وجهِك                          

 أراِك في النهر خياال صامتا،

 مرتعش البنيان

 راح ضحاياها وصارت وحدها.. غانيًة 

 ما كان.. تنظر في مرآتها 

 .تغسل بالماء خطوط وجهها

 وتمسح الظل عن األجفان

 ًة ضائعة فيها األسى،وبسم

 !عميق، واإلذعانواألسف ال

 في الليل األخير طفلًة، أراكِ 

 بريئًة، ضّلت عن األقران

 انتصف الليل عليها وهي بعد  لم تزل

 تهيم في حديقة الميدان

 !والكتمان..  ، تحتار بين البوح كأنها عاشقٌة، جديدةٌ 

*       *     * 
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 مدينتي فيك بحب هادئ   أحلم يا 

 منحني الراحة واإليماني 

 مدينتي فيك بأن نبكي معاً  أحلم يا 

 إذا بكت عينان 

، بأن أسير     ذات يوم قادم 

 !تحت نهار ي سعد اإلنسان 

 
 .عدهاب وما 271الصفحة  ـ 2891  ، بيروت ـ الطبعة الثالثةد عبد المعطي حجازي ـ دار العودةديوان أحم                                            

 

اكتب موضوعا إنشائيا متكامال، تحلل فيه هذا النص، مستثمرا مكتسباتك المعرفية واللغوية   

 :والمنهجية، ومسترشدا بما يأتي

 

 ـ تأطير النص ضمن سياقه الثقافي واألدبي؛    

 ـ تكثيف المعاني الواردة في النص؛    

 عالقتها بتجربة الشاعر؛إبرازوبها،  م المرتبطمهيمنة في النص، والمعجـ تحديد الحقول الداللية ال    

 ا؛موظائفه تحديدمع  ،الشعرية رةركيز على البنية اإليقاعية والصو، بالتنصللالفنية خصائص الـ رصد     

  .في تطور الشعر الحديث نتائج التحليل، لبيان أثر تكسير بنية القصيدة العربية ل ـ صياغة خالصة تركيبية    

 

 

 

 (نقط  6) درس المؤلفات : ثانيا

 

  :تيما يأ" اللص والكالب " في رواية  ورد     

 

 ،جميلةستطيع أن أصنع أشياء المسدس أبهذا  لعلك تظن يا رؤوف أنك تخلصت مني إلى األبد؟... " 

هم خلقوا نبوية . ل البالياأص   م  فه   ،ستطيع أن أوقظ النياموبه أيضا أ. على شرط أال يعاكسني القدر

  .."ليش ورؤوف علوانوع
  .  22ـ ص  1002 وق، القاهرة، مصر، الطبعة األولىنجيب محفوظ، اللص والكالب، دار الشر

 

 :تنجز فيه ما يأتي متكامالثم اكتب موضوعا  ة؛، ومن قراءتك الروايالمقطعانطلق من هذا  

 ؛ربط المقطع بالسياق العام ألحداث الروايةـ         

 .وتطورها الرواية  حداثأ نمواالنتقام باعتباره قوة فاعلة في  ـ إبراز دور        
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ألن وظيفته  المعطيات المقترحة في هذا الدليل،ليس من الضروري أن تتطابق إنجازات المترشح مع    

تبقى لألستاذ المصحح  ،؛ من أجل ذلكلألجوبة الممكنة في معالجة النص تنحصر في تقديم اإلطار العام
هجية واللغوية لفهم النص صالحية رصد مدى قدرة المترشح على استثمار مكتسباته المعرفية والمن

 ...وتحليله
 (نقط  44)درس النصوص : أوال

 

سلم 

 التنقيط

 

  ......................................................................................................ــ تأطير النص ضمن سياقه الثقافي واألدبي

 :ما يأتي ـ اإلشارة بإيجاز إلى

وانعكاسها على مسار الشعر  ،لتحوالت الثقافية والفكرية التي شهدها العالم العربي في النصف الثاني من القرن العشرينا ـ   

 ؛...(ـ  االحتكاك باآلداب الغربية ةر التحرريافكالتشبع باأل)العربي الحديث 

بنية جديدة في اإلبداع  دااعتمبالتقليدية ى تكسير بنية القصيدة عمدت إل ،ـ ظهور اتجاهات أدبية جديدة في الشعر العربي 

 ...الشعري

 

 

 ن 2

 

 .................................................................................................................ــ تكثيف المعاني الواردة في النص

 :والتي تتناول ما يأتي  ،الواردة في النص ثيف المعانيقدرة المترشح على تكيراعى في تقويم هذا المطلب مدى    

  ـ إعالن الشاعر رغبته في االحتفاء بمدينته الجميلة التي علمته الهوى ومحاولة النسيان، والتي يبحث في لياليها الملتهبة عن        

لة باألسى وطعم االنقياد، وطفلة بريئة ، وبسمة محموغانية وحيدة مذعنة لواقع الحال وجهها الضائع، فتتراءى له طيفا صامتا،

 ...تائهة

سعادة  ن تتحقق مستقبالمان، وأن تشاطره األحزان، وأيحبا هادئا يبعث فيه السكينة واإل مدينته أن تمنحهب حلم الشاعرـ       

 ...اإلنسان

 

 

 ن 2

 

  ....................................ها بتجربة الشاعرتعالقوالمعجم المرتبط بها وإبراز  في النص ــ تحديد الحقول الداللية المهيمنة

 :يمكن التمييز في النص بين حقلين دالليين هما

 : الشاعر/ دال على  الذات الحقل الـ  

 ...( ـ أسير ـ أراك ـ أحلم ـ نبكي أغني ـ تعلمت الهوى ـ أحاول السلوان ـ أنسل ـ مسروق الخطى ـ معذب الوجدان ـ أبحث )   

 : دال على  المدينةالحقل الـ  

 خياال صامتا ـ غانية ـ بسمة ضائعة ـ طفلة بريئةأراك ـ لِك ـ مدينتي ـ أجمل األوطان ـ منزل فيك ـ مقاهيك ـ لياليك ـ وجهك ـ )   

  ...(ـ نبكي     

 

 ...الحلم لواقع و، في اه بهارتباطاوعمق المدينة مع  هنسجامواالشاعر  تفاعلالتعبير عن  تتجلى في :  عالقةال ـ  

 

 ن 3

 

 :...للنص ــ رصد الخصائص الفنية

 ..............................................: ....................................................................................البنية اإليقاعيةـ     

 اإليقاع الخارجي : 

 متفاوتة من حيث الطول والقصر؛ الاد نظام األسطر الشعرية ـ خرق نظام الشطرين واعتم    

 ...مع بعض التغييرات التي لحقتها( مستفعلن)ـ اعتماد وحدة التفعيلة     

 

 

 ن 4.1
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 اإليقاع الداخـــلي : 

يا مدينتي  )ـ تكرار بعض الكلمات ...( األلف والنون ـ العين والغين ـ الكاف ـ الحاء والهاء)ـ تكرار بعض األصوات والمدود     

 ...ـ التوازي الذي يغني التناسب الصوتي والتناغم اإليقاعي في النص...( ـ فيِك ـ أراِك ـ أحلم

ولدت بنية إيقاعية تناغمت مع أحاسيس الشاعر ودفقاته الشعورية، وأسهمت  وظيفةوقد أدى اإليقاعان الداخلي والخارجي ـ    

 ...في التعبير عنها

 ...............................................................................................................................: .الصورة الشعريةـ     

ـ توظيف صور مركبة تضم مجموعة من الصورالجزئية المتفاعلة فيما بينها، تمتد عبر مساحة النص، وتتنامى من خالل  

عن  ،أبحث، بعدما انتهت معركة النهار.. .أنسل.. وفي لياليك إذا الصيف انتهى واشتعلت رائحة األغصان)األسطرالشعرية 

 ...(... خلف ضجة اإلعالن.. وجهك

إلى تصوير غني باإليحاء، يقوم على خاصية التشخيص، ( القائم على عالقة المشابهة والمجاورة)ـ تجاوز التصوير التقليدي  

 ...( وطفلة بريئة.. وبسمة ضائعة.. غانية.. خياال صامتا.. أراك..) اريا ينزاح فيه عن وظائفه المعجميةه بعدا استعمنحمما ي

 ... إيحائية وتعبيريةالصورة وظيفة ـ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن4.1

 

 ............................ثيصيدة العربية في تطور الشعر الحدلبيان أثر تكسير بنية القــ  صياغة خالصة تركيبية لنتائج التحليل 

 

تقويم قدرة المترشح على صياغة خالصة تركيبية لنتائج التحليل، يستثمر فيها مكتسباته من دراسة تحوالت الشعر العربي  

 : الحديث، لبيان أثر تجربة تكسير البنية في تطور الشعرالحديث، وذلك باإلشارة إلى

الطول والقصر، والتنويع  من حيث السطر الشعري  المتفاوت  اعتمادو ،ق نظام األشطرـ اعتماد نظام المقاطع وخر            

 القافية والروي؛             في 

 توظيف لغة متميزة باإليحاء الداللي؛ـ           

 ؛ة الشعرية ذات الوظيفة اإليحائيةـ  تكثيف الصور          

 ... تعقيدات الحياة المعاصرة وتعبر عنها التي تستوعب على التجربة اإلنسانية حافتناالـ تجاوز التجربة الذاتية و          

 

 

 

 ن 4

 

 

سلم  (نقط  6) درس المؤلفات : ثانيا

 التنقيط

 ن 5،1 ..............نجيب محفوظ لالروائية تجربة ضمن الموقع رواية اللص والكالب إلى  باقتضاب شديد ،المترشح يشير فيهامقدمة   ـ 

     .....................................................................................................العام  ألحداث الروايةالسياق بط المقطع بـ ر 

؛  نيديالشيخ الج مقام ن إلى بيت نور قادما إليه من حين توجه سعيد مهرا ،اإلشارة إلى ورود  المقطع في بداية الفصل التاسعـ 

 ...بعد فشل  محاولة قتل عليش واالنتقام منه

 ن4

 .................................................................وتطورها حداث الروايةأنمو  إبراز دور االنتقام باعتباره قوة فاعلة في ـ  

 :من خالل، ونموها توجيه أحداث الرواية أسهم في وعامال محركااإلشارة إلى دور االنتقام باعتباره قوة فاعلة    

  االنتقام من نبوية وعليش بسبب )  لخيانات المتعددةه لبعد  اكتشاف االنتقام من خصومه  رغبة  سعيد مهران في

 ...(بعد تعرف طبيعته الحقيقية االنتقام من رؤوف علوان ، وغدرهما وخيانتهما

 الشروع في البحث عن وسائل عيد مهران من التصور إلى الفعل، وتبلور فكرة  الرغبة في االنتقام وتطورها عند س 

  ؛(المسدس والرصاص)نفيذ هذه الرغبة ت

  جعل مما  ،(في القضاء على غرمائه، وإزهاقه أرواح أناس أبرياء سعيد مهران إخفاق)محاوالت الفاشلة التوالي

  ...الرواية تنمو وتتطور باستمرارأحداث 

 

 ن 4

 ن 5،1 ..........................................................................................................................للموضوع مناسبة  خاتمةـ   
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               ( نقطة 41)درس النصوص : أوال 

 أغنيـــــة كونيـــــة
 

بادئا يومي كالمعتاد، بإطاللة هادئة واسعة من شرفتنا العالية، مستمتعا بمنظر المدينة قبل أن  باكر،ذلك الصباح ال      
 .تبدأ ملحمتها اليومية الرهيبة، قبل أن تصبح غابة وطاحونة

، األفق األزرق الناعم، والنسمة الرائعة المنعشة :ي بالصفاء والتفاؤل بيوم جديدوكل شيء يوح ذلك الصباح الباكر،     
وبضع شجيرات حولي في الشرفة، أهمها وأجملها شجرة ياسمين، أهداني إياها صديق عزيز سمعني ذات مرة أتحدث عن 

كل سنة : فخارية ويقول ذات يوم وهو يحمل شجيرة مزروعة في آنية اذ، وإذا بي أفاجأ بهجمال هذه الزهرة وعطرها األخ  
 أليس اليوم هو عيد ميالدك؟. وأنت طيب

عاريان، أشبه بأصبعين اق صغيرة يخرج منها فرعان صغيران يومها لم تكن الشجرة أكثر من نبتة صغيرة، مجرد س     
 !منفرجين، كأنهما عالمة نصر

ت تستطيل راح ةالساق الصغير :رحت أرعاها حتى كبرت كانا في الشرفة، وكطفل صغيرم حملتها بشغف واخترت لها     
 .أوراقا جميلة ُمْترعة الخضرة أخذا ُينبِتان، عالمة النصر، والفرعان. أعلىمتد إلى وتقوى وت

وجدتني و. ء منيوأنا في عمق نشوتي باللحظة، متفتح القلب ليوم جديد، وإذا بالحادث الرهيب يقع فجأة بغلطة حمقا     
نظرُت وإذا . تِكْ : فبينما أنا أستدير عن سياج الشرفة متجها إلى الداخل، طرق أذني صوت خافت. أشهق والقلب يكاد ينخلع

بي أرى أحد الفرعين في الياسمينة وقد انكسر، وسقط بأوراقه على األرض، اصطدمْت به ساقي دون وعي مني، ولِِرقته 
 .انكسر وسقط

بي واكتسحني شعور بالتشاؤم وبالِخزي، جلست كالمجرم ينظر إلى جسم جريمته، وأحسست بالخجل، كانت انخطف قل     
غير جدير بامتالك تلك النباتات .. غبي أنا .. مجرم أنا . أجمل األشجار عندي، وكانت رمزا، فقد جاءتني في عيد ميالدي

 .المرهفة الراقية الجميلة
والذنب، وأنا أرى الياسمينة وقد أصبحت بفرع ونصف، فرع سليم مورق  ساس بالكآبةتحولت الشرفة إلى مصدر لإلح     

 .ونصف فرع مشوه عار وبائس
أحملها إلى الخارج وأتخلص منها، غير أني أحسست .. وفكرت كما يفكر المجرم بعد ارتكاب جريمته، أن أخفي فعلتي    

أني أتخلص من ابن لي أو لقد بدا لي وك.. جريمة أخرى  كأني أضيف إلى جريمتي.. بالخجل من هذا الشعور الوحشي 
 .أو أصيب ضَ صديق َمر

على البقاء فلتبق، ولكن ليس  قادرةوإن كانت بعد هذا .. في مكانها، وسأواصل ريَّها في مواعيدها المعتادة قَ تبْ فلْ      
 !عالمة نصر: كمصدر للجمال، إنما وفاء للعشرة وللرمز الذي كان

فقد الحظت أن الفرع السليم المورق يفقد زهوته ونضرته، وأخذْت أوراقه في . ، حدث ما زاد من كآبتيبعد فترة     
اإلصابة قد وصلته على نحو ما، وأن الشجرة كلها في  أم أنأيكون هذا حزنا منه على أخيه؟ : الذبول والسقوط، وفكرت

 طريقها إلى الذبول وإلى الجفاف؟  
فبينما كانت الحيوية والخضرة تتناقصان في الفرع السليم، كنت أرى نوعا . الغ الغرابة يحدثغير أني فوجئت بشيء ب     

ثم إذا بالمعجزة .. فمضيت أرصدها وأتابعها.. عتني الظاهرةاسترْ  !من الحياة يدب في نفس الوقت في الفرع المكسور
حت أرقص فرحا في الشرفة، كأني اغتسلت من ر. تحدث وأنا أرى تباشير أوراق جديدة تنبت وتبزغ وتطل منه على الدنيا

 غير أن ضوء المعجزة كان يقترب من ذروة سطوعه وبهجته، فمـــــاغترفت من الحياة جرعة أمل جديدة؛ ذنبي، كأني ا

 . يورق من جديد، وأن استعاد الفرع المكسور صحته وقدرته على معاودة الحياة، حتى بدأ الفرع الثاني يستعيد حيويته
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الذي ال تمضي الحياة عن ذلك القانون الجليل الرائع  وبدت الشرفة وكأنها تتغنى بأغنية كونية ال مثيل لها، أغنية      
والقلب ذائب بالوجد، مبتهج بما يملكه في هذا العالم من . عظيمة وراقية ومتطورة إال به، في النبات تماما كما في البشر

جمال البساطة، كأنه عيد ميالد جديد أهدتنيه الحياة، وأنا أرى الياسمينة تزدهر مرة أخرى بجمالها، وتلوح لي كل صباح، 
  !يدةجد كعالمة نصر

، المجلد األول ـ القصص القصيرة ـ "مؤلفات عبد هللا الطوخي"عبد هللا الطوخي،                  
 .(بتصرف)وما بعدها ـ  595: ، ص9119الهيأة المصرية العامة للكتاب، القاهرة                 

           

   .صل على جائزة الدولة التقديرية في القصة، كاتب وأديب مصري، حا(9006ـ  6291: )عبد هللا الطوخي: إضاءة   

   (.قصة عصر)و( عينان على الطريق)و( رباعية النهر) :  من أشهر أعماله القصصية              
                                                          

مكتسباتك المعرفية والمنهجية تحلل فيه هذا النص، مستثمرا  ،اكتب موضوعا إنشائيا متكامال           

 : واللغوية، ومسترشدا بما يأتي

 من السياق األدبي لتطور فن القصةتأطير النص ض. 
  المتن الحكائي للقصةتلخيص.  
 تقطيع النص إلى متوالياته ومقاطعه، باستثمار خطاطته السردية: 

  (.ضعية النهايةوضعية البداية ـ وضعية الوسط ـ و)                                  

 على، بالتركيزللنصخصائص الفنية ال رصد: 

 سية للسارد على امتداد القصةالنف الحالة . 
 داللة المكان. 

  وإبداء الرأي الشخصي فيرهان النص لبيانتركيب نتائج التحليل واستثمارها ، 
 .لخصائص فن القصة مدى تمثيله

 

 (نقط 6)درس المؤلفات : ثانيا

  :ما يأتي" اللص والكالب"ية ورد في روا     

 

. صا للخائنةلقلبك الذي كان ملكا خا. التي عبثا أرادت امتالك قلبه ،ليرى ماذا فعل الزمان بها ،لِتأتِ  "... 

... حتى هداياها إليه كان يهديها إلى نبوية عليش... وليس أقسى على القلب من أن يروم قلبا أصم

فلما رأته توقفت على بعد خطوات في . التي تنتظرها وظهرت نور عند الباب غير متوقعة للمفاجأة

 : وسرعان ما هرعت إليه حتى تالقت األيدي وهي تقول... ونظر إليها باسما وفي إمعان. ذهول

  ..."ـ حمداً هلل على سالمتك   
            

  .(بتصرف)، 74ـ  74: ـ ص 6002ولى ، دار الشروق، القاهرة، مصر، الطبعة األ"اللص والكالب"نجيب محفوظ،                  

 

 :انطلق من هذا المقطع، ومن قراءتك الرواية؛ ثم اكتب موضوعا متكامال تنجز فيه ما يأتي 

 .ـ ربط المقطع بالسياق العام ألحداث الرواية        

 .وتطورها نمو أحداث الروايةوأثر ذلك في  ؛إبراز تحوالت عالقة سعيد مهران بكل من نبوية ونورـ         
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ليس من الضروري أن تتطابق إنجازات المترشح مع المعطيات المقترحة في هذا الدليل، ألن وظيفته تنحصر      

في تقديم اإلطار العام لألجوبة الممكنة في معالجة النص؛ من أجل ذلك، تبقى لألستاذ المصحح صالحية رصد مدى قدرة 

                                                                     ...لفهم النص وتحليله ية والمنهجية واللغوية المترشح على استثمار مكتسباته المعرف

 (نقطة 11)درس النصوص : أوال
سلم 

 التنقيط

  
 ...............................................................................ـ تأطير النص ضمن السياق األدبي لتطور فن القصة

 ـ اإلشارة إلى انتماء النص إلى األشكال النثرية الحديثة واندراجه ضمن فن القصة، مع استحضار السياق األدبي الذي أدى إلى 

 ؛نشأته وتطوره في األدب العربي الحديث 
 ...واإلشارة إلى أبرزأعالمه في العالم العربي ،ـ التعريف بفن القصة 

 

 نقطتان

  ......................................................................................................خيص المتن الحكائي للقصةـ تل

 :يأتي يعرض في تلخيصه المتن الحكائي ما يمكن للمترشح أن

والتفاؤل وسط شرفة تؤثثها  جو مفعم بالصفاءـ إحساسه ب. ..ـ إطاللة السارد الصباحية من الشرفة لالستمتاع بمنظر المدينة   

ته لها حتى نمت بشجرة الياسمين منذ أن كانت نبتة صغيرة ورعايـ حفاوته ... لة أهداه إياها صديقهشجرة ياسمين جمي

بالذنب وتأرجح مشاعره بين التخلص من  هـ إحساس... خطأ الشديد عقب تكسيره أحد فرعي الشجرةـ تأثره ... واخضرت

عنايته بالشجرة وازدياد كآبته على إثر ذبول الفرع المورق، وتفاجؤه بعودة الحياة للفرع ـ مواصلته ... واإلبقاء عليها شجرةال

 .     بما آلت إليه الياسمينةه ابتهاجـ ... بتحقق المعجزة واستعادة الفرعين لحيويتهما ونضرتهمافرحه  ـ... المكسور

 

 نقطتان

 ..............................................................ه ومقاطعه، باستثمار خطاطته السرديةـ تقطيع النص إلى متواليات

 :باستثمار الخطاطة السردية، يمكن تقطيع النص إلى المتواليات والمقاطع المتعاقبة اآلتية    

 :وضعية البدايةـ      
 اإلحساس بالصفاء الشرفة على عالم المدينة ـلة من اإلطال )لحياة اليومية المعتادة للسارد ا رصد  

 .(والتفاؤل بيوم جديد
 :سيرورات التحول /وضعية الوسط ـ      

 نةــ انكسار أحد فرعي شجرة الياسمي: عنصرمخل/ حدث طارئ. 
 ؛ــ فقدان الفرع السليم نضرته:  تطور األحداث 

 .اة للفرع المكسورــ عودة الحي                                             
 حيويتهماــ استعادة كال الفرعين   :عنصر االنفراج. 

 : وضعية النهايةـ       

 ابتهاج السارد بجمال البساطة، وبما آلت إليه الياسمينة . 
اخترق وقد  .وقعها إيجابي على نفسية السارد أن بنية القصة تبدأ بوضعية رتيبة ومستقرة، وتقبل اإلجابات التي تشير إلى ـ   

، وحدثان مفاجئان (ونضرتهفقدان الفرع الثاني زهوته )و( نة األولانكسار فرع الياسمي: )هذه البنية حدثان مفاجئان سلبيان

؛ ثم أغلقت هذه البنية بوضعية مستقرة مشابهة (حيويتهاستعادة الفرع الثاني )و( دة الحياة للفرع األول المكسورعو: )إيجابيان

 .للوضعية البدئية
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 :الخصائص الفنية للنص، بالتركيز على رصد ـ

  الحالة النفسية للسارد على امتداد القصة:................................................ 
 :تتطور الحالة النفسية للسارد على امتداد القصة على الشكل اآلتي       

  باللحظة؛ ة واالنتشاءحالة االستمتاع بمنظر المدينة والشغف بجمال الياسمين  
   ؛...(التشاؤم ـ الخزي ـ اإلجرام ـ الخجل ـ الغباء)حالة اإلحساس بمشاعر وانفعاالت رهيبة  
  حالة استعادة اإلحساس بالفرح واألمل واالبتهاج والتطهر من الذنب . 

  داللة المكان :................................................................................ 
 ؛  ن شجيرات، من بينها شجيرة ياسمينالشرفة، وما تضمه م: المكان 
 فضاء منفتح على الخارج، يتيح االستمتاع فهو في بداية القصة . داللة المكان بتطور أحداث النص تتغير: داللته

إلى مصدر ويتحول المكان، في وسط القصة، . بمنظر المدينة، ومنفتح على الداخل، يطبع فضاء الشرفة بالجمال

 .فضاء لالبتهاج واألمل واالنتصار صبح المكان وفي النهاية، ي. لإلحساس بالكآبة والضيق والشعور بالذنب

 .وتقبل كل اإلجابات المنفتحة على الدالالت الرمزية للمكانـ 

 

 

 ن 1.1

 

 

 ن 1.1

 ...........خصائص فن القصة هي الشخصي في مدى تمثيل، وإبداء الرأالنص رهان بيانـ تركيب نتائج التحليل واستثمارها ل 

 :يراعى في تقويم هذا المطلب قدرة المترشح على 

 ؛رهان النص التحليل واستثمار معطياتها لبيانـ تركيب نتائج               

 .خصائص فن القصةمثيل النص مدى تي ـ استثمار المترشح رصيده المعرفي إلبداء رأيه الشخصي ف              

 

 

 ن 1

             

 (نقط 6)درس المؤلفات : ثانيا
سلم 

 التنقيط

 :ينتظر أن يكتب المترشح موضوعا متكامال، يتناول فيه العناصر اآلتية                                      

 
 

 ..............ب ضمن التجربة الروائية لنجيب محفوظ يشير فيها المترشح، باقتضاب، إلى موقع رواية اللص والكال مقدمة  ـ 
      ........................................................................................ألحداث الروايةربط المقطع بالسياق العام ـ  

لتي لجأ  فيها سعيد مهران إلى مقهى المعلم طرزان اللحظة ا ،المقطع في بداية الفصل الخامس، وتحديداـ اإلشارة إلى ورود    
دت العالقة بينهما بعد أن بنور التي كانت متعلقة به، فتجد ىؤوف علوان، حيث التقبعد فشله في سرقة بيت صديقه القديم ر

 ...عليش سدرةزوجته نبوية وتزوجت خانته 

 ن 5.1

 ن 1

 
 ..........................نمو أحداث الرواية وتطورهانور وأثر ذلك في بكل من نبوية و إبراز تحوالت عالقة سعيد مهرانـ   
 :عكست مجموعة من التحوالتف، بين الحب والكراهية العالقة هذه ـ تأرجحت    

 الكراهية بعد خيانتها ثم والعشق قبل دخوله السجن،  الحب) ة من الحب إلى الكراهيةعالقة سعيد بنبوي تحول
  ؛(اعده عليش سدرةمسمن وزواجها  اسعيد

  اإلشفاق حين والالمباالة قبل دخول سعيد السجن، : )الحبمن الالمباالة إلى اإلشفاق ثم تحول عالقة سعيد بنور
الحب بعد اختفائها واشتداد ثم ، السجن وبذلت قصارى جهدها إلرضائهآوته في بيتها وساعدته بعد خروجه من 

 .(ضغط الحصار عليه
     
هذه العالقة بين االتصال واالنفصال،  قلب  فت .داث وتطورهااألحإمكانية نمود بكل من نبوية ونورل عالقة سعيلقد وفر تحو     

جعل أحداث الرواية تنمو يمما  ل مختلفة أهمها السجن والخيانة،تأثر بعواميالكراهية والرغبة في االنتقام، وبين الحب و
 ... وتتطور باستمرار

 

 

 

 

 ن 1

 ن 0.5 ........................................................................................................ للموضوع خاتمة مناسبةـ   
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 (نقطة 44)درس النصوص : أوال

 الحنين   

ـْــســي  ُأم
ني ـــــــــُيعــذب

وُيــْضـنـيـــــــ
 ــــــــنيـــــ

 أيـــَن الشـــــفاُء
ـْد ـــــلـــم يـُعو

ــــــــَــيِبـــ
 ــــدي  

ـْــغـــي  َأب
الهــــدوَء وال 

ــــــــهـــــ
      ــدوَء وفي                     ـــ

َلـــــجَّ  يـــهتاُج إْن
ـــالحـــنــــــ

ــــــــــــــ
 ـيـــــُن بـه 

ى ُطـغـــياَن شــــوٌق طـغـ 
ـــــــــــــمــجـنــــ

ـون                                   إال ـ
أضـــــــالـــيـــُل 

ـُــــــــــــــــــــ تـ
ـــــــــداويـــــــــــ

 ـــــنــيـ
صـــدري ُعــــباٌب غـــْيُر 

ـــــــــــَمـــأمــــــ
 ــونــ

ـِــنُّ فـــيه َو َيــئ
ــيـَن ـــأنــ

ــطــعــــــــــــــــَم
 ـــــــونــــــــ

ـــــها قــــضباُن كـــأّنَو
مــسـجـــــــــــــــــ
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ـََو ـظل َيـــضرب في ي
ـــــــأضـــالــ

ـــِعــه   ــــــ
ـْــــَح  َوي

الحـــنـيـن ومــا 
ـــــــُيـَجّرُعـــ

 ــني   ـــــــــــ
ـّـــيـُتــ ـــــَرب

ـُه 
ــــطـــفــــــ

ـــــال 
ـــــــَبـــــــ

ــُت ــــَذْلـ
 لـــــُه 
ــــــــَفــاْلـــي

ـــدَّ ــوَم لــّما اشــت
ــساعــــــــــ

 ـــــــــــُدهــ
لـم َيـــْرَض غــْيَر 

ـــــــــَشِبــيـب
 تي َوَدِمــيـ

َكـْم لـْيـلــــــة 
لـْيــــــــــــال

 ــــــونـــــــــ
ـَــبــيــُت  من ُمــــرِّه وي

َيـــْســقــيـــــــــــــ
 ـــــــــنيــــــــــ

ما شــــــاَء من َخـْفــٍض 
 ـــيـنــــــــــوِمـــْن ِل

ـَ ــا َوَربــ
ـُـــَك ــــوار ــــــــــن

ـالبـــَساِتـــــــــــــــ
 ـــــــينــــــــــــــ

ـَــعـــــــــيـــُش  زادًا ي
ـِـــه  ب

ـُــْفــــــِنـيـــــ ـــــوي
 ـــنيــــــــــــ

ال َيـــــْرَتــــــــــــضي 
ِخـــــالًّ  َلـــُه 

 ــيـــــــــــُدون
 َوأرى لـــــُه ِظــــــــــاّل

ـــــُيـــماِشــــيـــــــ
 ـــــنيـــــــــــــ

وْجــــهــي َكــأْنــفــاس 
ــــــــــــــالـــَبــــ
 ــــــيـنـــــراكـــ
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َء 
الَزَمــــــــــــ

ــــــــــــــ
 ــنــي

ـْـــفي َلــــُه  ُأل
َهــْمــــــــسا 

ـــُيــخــاِطـُبـــ
 ـــنيـــــــــ

ُمـــتـَنــفِّــسًا 
 ًاَلــَهــبــ

ـــــَيــُهــــــ
ــــــّب ـــ

 ــلــىــــعــــ
َوَيــُضــّمـنا 

اللـــْيــُل 
العــظــــــــــ

يُم 
 اــــــــــــَوم

                                            

َكـاللــــــــْيــِل َمـــــأوى 
ــــِلْلَمــــــــــــــَساكـ

 ـــــــيــنـــــــ

 .593: ص  ،6991 الثالثة  بعةطالراهيم ناجي، األعمال الكاملة ـ دار الشروق، إب                                                   

 

 : ـ شروح لغوية    

 .نما وزاد: ابَ رَ ـ    .لج في األمر، تمادى فيه: لَج  ـ     .معظم السيل وارتفاعه وكثرته: ُعبابـ                       
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اكتب موضوعا إنشائيا متكامال، تحلل فيه هذا النص، مستثمرا مكتسباتك المعرفية واللغوية     

 :والمنهجية، ومسترشدا بما يأتي

 تأطير النص ضمن سياقه الثقافي واألدبي، مع وضع فرضية لقراءته. 

 تلخيص مضامين النص. 

 العالقات  ازوإبروالمعجم المرتبط بها، لحقول الداللية المهيمنة في النص تحديد ا

 . القائمة بينها

 ( البنية اإليقاعية والصور الشعرية واألساليب)الخصائص الفنية في النص د رص

 .وتحديد وظائفها

 مدى تمثيل النص لالتجاه الذي  وتبين ،تركيب خالصة تستثمر فيها نتائج التحليل

 . ينتمي إليه

 
 

 (نقط 6)درس المؤلفات : ثانيا

 :ألحمد المعداوي المجاطي ما يأتي" ر الحديثظاهرة الشع"ورد في مؤلف   

تجربة  :ى تقسيمها إلى تجربتين اثنتينولقد قادتنا دراستنا للمضامين الشعرية الحديثة إل"     

 م  ولعل أقرب هذه التجارب إلى تصوير الدمار الذي ع  ... ة والضياع، وتجربة الموت والحياةالغرب

 "....الضياع والغربة األشياء واألنفس عقب النكبة، هي تجربة

 أحمد المعداوي المجاطي، ظاهرة الشعر الحديث                                                                

 .وما بعدها 15يضاء، ص الدار الب ،7002الطبعة الثانية  شركة النشر والتوزيع المدارس،                                                                      

 

 

 :انطلق من هذه القولة، ومن قراءتك المؤلف النقدي؛ ثم اكتب موضوعا متكامال تنجز فيه ما يأتي   

 ربط القولة بسياقها داخل المؤلَّف. 

 في الشعر العربي الحديث ،في الكون والمدينة الغربة ألوان رصد. 

 وضوعبيان المنهج الذي اعتمده الكاتب في دراسة هذا الم . 

 إبداء الرأي الشخصي في الموضوع، مع التعليل. 
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ليس من الضروري أن تتطابق إنجازات المترشح مع المعطيات المقترحة في هذا الدليل، ألن وظيفته تنحصر في     

تقديم اإلطار العام لألجوبة الممكنة في معالجة النص؛ من أجل ذلك، تبقى لألستاذ المصحح صالحية رصد مدى قدرة 

والتعبيرعنها بأسلوب سليم خال ، جية واللغوية، لفهم النص وتحليلهنهالمترشح على استثمار مكتسباته المعرفية والم

                                                    ...ورقة التحرير مع الحرص على حسن تنظيم  ،من األخطاء

سلم      (ن 44)درس النصوص : أوال                                    

 التنقيط

 
 .............................................................النص ضمن سياقه الثقافي واألدبي، مع وضع فرضية لقراءته تأطير ـ    

 يمكن أن يشير المترشح إلى العوامل الثقافية واألدبية التي أسهمت في ظهور التيار الذاتي في الشعر العربي الحديث، ومنها: 

وذلك بحكم االحتكاك بالثقافة الغربية وتياراتها األدبية، تمع العربي مطلع القرن العشرين، رية التي شهدها المجـ التأثر بالتحوالت الفك   

 ...الرومانسي الذي يعلي من شأن الفردانية والذاتية التياروخاصة 

 ... سمات تجربة سؤال الذاتمن أهم  ـ اعتبار الذات مصدرا أساسيا  لإللهام  واإلبداع، و   

 لوضع فرضية لقراءة النص ...(نهايته وأبداية النص  وأالعنوان ) ظر أن يلتقط المترشح بعض المؤشراتينت.................. 

 ن 5.1

 

 

 ن 5.1

 ...... .............................................................................................................ـ تلخيص مضامين النص  
 :نتظر أن يتضمن التلخيص اإلشارة إلىي 

الحنين الذي انقلب  هذا ـ معاناة الشاعر شوقه الطاغي، وافتقاره للهدوء بسبب هيجان حنينه، وحسرته وتعجبه مما يقاسيه من    

 ...عليه، وأذاقه أصنافا من العذاب والسهاد

 ن 2

 . عجم المرتبط بها، وإبراز العالقات القائمة بينهاـ تحديد الحقول الداللية المهيمنة في النص والم   

 :يمكن التمييز في النص بين حقلين دالليين أساسيين هما        

 أمسي ـ يعذبني ـ يضنيني ـ بيدي ـ تداويني ـ أبغي ـ صدري ـ يجرعني ـ يسقيني ـ ربيته ـ بذلت ـ شبيبتي ـ دمي ) :حقل دال على الذاتـ         

 (....مني ـ وجهيـ يفنيني ـ الز

 مطعون ـ يجرع باب ـ يهتاج ـ لج الحنين ـ يئن أنين هدوء ـ  في صدري ع يعذب ـ يضني ـ شوق طغى ـ ال) :حقل دال على المعاناةـ         

               ....(ـ مره ـ يفني ـ لهبا  

 شاعر بسبب حنينهيمكن اإلشارة في العالقة إلى تداخل الحقلين واندماجهما إلبراز حجم معاناة ال... 

 

 ن 3

 :وتحديد وظائفهافي النص الفنية خصائص الـ رصد     

 البنية اإليقاعية:.......................................................................................................................... 

 ...ـ وحدة القافية والروي        ـ التصريع في البيت األول       شطرين    ـ وحدة الوزن ـ اعتماد نظام ال  :اإليقاع الخارجيـ       

 ....(النون والهاء والعين والغين والسين والشين)ـ تكرار بعض األصوات     :اإليقاع الداخليـ       

 ....(الحنين ـ الليل)ـ تكرار بعض األلفاظ                               

 ....(أرى له ظال... ألفي له همسا)ـ تكرار التوازي                               

 ...عر النفسية ومعاناته الوجدانيةويولد اإليقاعان الخارجي والداخلي في النص بنية إيقاعية وموسيقية تكشف عن  حالة الشا          

 

 

 ن 4
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 الصور الشعرية:........................................................................................................................ 

طغى طغيان مجنون ـ كأنها قضبان ـ كنوار )مد فيها عنصر التشخيص ووظف فيها التشبيه اعت ،وظف الشاعر جملة من الصور الشعرية       

ني شوق ـ شوق طغى ـ في صدري عباب ـ  يهتاج إن لج الحنين ـ ويضمنا الليل يعذبني ويضني)واالستعارة ...( أنفاس البراكينالبساتين ـ ك

 ...(.العظيم 

 ... تعبيريةالشعرية في النص وظيفة جمالية و وتؤدي الصور 

 األساليب: ................................................................................................................................. 

أمسي يعذبني ويضنيني ـ أبغي الهدوء ـ يظل يضرب )هيمنة كل من األسلوب الخبري وضمير المتكلم الدال على الحضور البارز للذات        

 ...للتعبير عن حالة الشاعر الوجدانية واإلفصاح عن معاناته النفسية...( ظال يماشيني له أرى... ـ ربيته طفال ـ ألفي له همسا

 ن 4

 

 

 ن 4

 ....................................مدى تمثيل النص لالتجاه الذي ينتمي إليه ـ تركيب خالصة تستثمر فيها نتائج التحليل وتبين     
 :علىالمترشح  تقويم هذا المطلب  قدرةيراعى في 

 :ز أن النص يمثل  تجربة سؤال الذات، وذلك باإلشارة إلى ما يأتيابروتمحيص فرضية القراءة وإ ـ تركيب نتائج التحليل          

 . اإلعالء من قيمة الذات واعتبارها مصدرا لإللهام والتعبيرـ                                     

 .من شأن اآلالم والمعاناة ـ التضخيم                                    

 .ـ الوحدة الموضوعية                                    

 .ـ اعتماد لغة واضحة ذات حمولة وجدانية                                    

 .الصور الشعريةـ هيمنة الوظيفة التعبيرية في                                     

 ن 4

 

 

 (ن 6)رس المؤلفات د: ثانيا
 :ينتظر أن يكتب المترشح موضوعا متكامال، يتناول فيه العناصر اآلتية

سلم 

 االتنقيط

 
 ...........................................................................................................ــ ربط القولة بسياقها داخل المؤلف

تجربة ب الموسوم رود القولة في الفصل الثاني من المؤلفووبإيجاز إلى موضوع المؤلف وأهم القضايا الواردة فيه،  شارةاإلــ 

 ... الذي خصصه الكاتب لتحليل بعض مظاهر هذه التجربة في الشعر العربي الحديث الغربة والضياع

 ن 5

 ............................................................................ي الحديثالغربة في الكون والمدينة في الشعر العرب رصد ألوانــ ـ

 :في الكون والمدينة في ما يأتيتتحدد مظاهر الغربة     
 في الكون : 
غل الشاعر تعبر عنهما  صور شعرية مثقلة بالظلمة والمرارة والعبث، فالكون متاه يتغل التفرد في الكون،ـ اإلحساس بالوحدة و  

وهو  ،(يوسف الخال)غطاء  فضاء بال حدود وال دفء وال وهو (أدونيس)في أرضه بال صوت وال إرادة وال وجه وال حقيقة 
وهو الخالص في  (صالح عبد الصبور)بل هو غير الزمن المتعارف عليه بين الناس  ؛(السياب)زمان بال طبيعة وال قانون 

 (...البياتي)الموت 
 في المدينة : 
 : ـ اإلحساس بالغربة هو ما يميز عالقة الشاعر الحديث بالمدينة، ولقد عبر عن ذلك بصور مختلفة، منها 
واألموات وتشغل على األحياء  حب، تقسو ى إنساني، فهي مدينة بال قلب والـ تصوير المدينة في ثوب مادي فارغ من أي محتو 

 (...السياب)ينة للشاعر ـ حصار المد (حجازي بد المعطيعحمد أ)الناس بأنفسهم 

 ن 3

 .................   ............................................................ــ بيان المنهج الذي اعتمده الكاتب في دراسة هذا الموضوع
 :لعربي الحديثالمنهج الموضوعاتي والمنهج النفسي لدراسة محاور الغربة في الشعر ا على الكاتب تركيزاإلشارة إلى  

الغربة في الكون ـ الغربة )يتمظهر في استخالص الموضوعات المهيمنة والمتواترة في الشعر الحديث : ـ المنهج الموضوعاتي   
       ......(في المدينة 

 ... اإلشارة إلى انبثاق تجربة الغربة والضياع من التجربة النفسية والشعورية للشاعر العربي :ـ  المنهج النفسي   

 ن 5

 

 

 
 

 ........................................................................................الشخصي في الموضوع، مع التعليلإبداء الرأي ــ 

 ...ـ يراعى في تقويم هذا المطلب قدرة المترشح على إبداء الرأي الشخصي في الموضوع وتعليله 
  ن 5
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     (نقطة 01)درس النصوص : أوال

 :               أحمد شوقييقول الشاعر    

 ـدـوُيبـِدُئ َبــثِّي فــي الهـــوى وُيـعيــ  َيُمـدُّ الدُّجى في َلوعـــــتي ويــزيــُد 

 ـُدـولــكْن ليــاٍل ما لهـــّن َعــــديــ  إذا طـال واستعــــصى فــما هي ليـلـة     

 ـودـُشجــون، قيــاٌم بالضلــــوع قعـــ  ّبـتي     ني لذكـــرى أحأِرقـــُت وعـــادْت

 ـدـوجــــديـ عــليه قــديٌم في الهــوى  ويختلـْف    يْحـِمِل األشــواَق يتَعـــْب وَمْن

 د؟ـت حـديـيــا قـــلــبي، أأنــ لـك اهلل  لقيَت الــذي لم َيــْلَق قــلٌب مـن الهـوى     

 ــُدـلـهم وألســـرار الغــراِم َمـــديــ  وروٍض كــما شــاَء الُمِحّبـــون، ظلُّــُه    

 ــودـللنسيــم سجــ غصــوٌن، قــيــاٌم   ه     بــــــاِتَنَج ُتظلُِّلــنا والطيــــر في 

 ـُدـنى الصَّـبا فَتــحيــيعــارُضــها مضـ  تميــُل إلـى ُمْضــنى الغــرام، وتــارًة      

 ـدـــــميــت  ــارْت عليها الحـْلُي وْهيوَم  َفُذهِّبــْت     مــشى فـي حـواشيها األصـيُل، 

 وْهــَو رغــيــد ويــْقطر منـها العــيُش   غشيــناُه واأليَّـــــاُم تْنـــدى شبيــبًة   

 ؟ ـُدـَأمــا لَك يا َعْهـــَد الشبــاب معيـــ      :كّلـــما نَأْت ّيــاِم الصِّـــــبا أقـول أل

 ــُدـأَلْمــس كبــاقي الغـابــرات عــهيـ  آخــُر عهـــِدها؟     وكيف َنــَأْت واألمـُس 

 ـُدـَشَبْبــنا وِشــبَنا والــزَّمـــان وليـــ  ســدًى     َوِمـن َعبـث الدنيـا ومــا عبثــْت
 

 (.بتصرف)وما بعدها  888، ص 8811الثاني، دار العودة، بيروت  الشوقيات، الجزء                                   

 .تحركت: مارتـ . اسم مفعول من أضنى، أضناه المرض أثقله وألزمه الفراش: مضنىـ .   حزني الشديد: بثيـ : شروح مساعدة
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فيه هذا النص، مستثمرا مكتسباتك  اكتب موضوعا إنشائيا متكامال محكم التصميم، تحلل     

 :المعرفية والمنهجية واللغوية، ومسترشدا بما يأتي

 .تأطير النص ضمن سياقه الثقافي واألدبي، مع وضع فرضية لقراءته ـ    

 .تلخيص مضامين النص ـ    

 وإبراز عالقتهاـ تحديد الحقول الداللية المهيمنة في النص والمعجم المرتبط بها،    

 .لة النفسية  للشاعربالحا

وتحديد ( اإليقاع والصورة الشعرية واألساليب)رصد الخصائص الفنية للنص  ـ 

 . وظائفها

ـ تركيب خالصة تستثمر فيها نتائج التحليل، لبيان مدى تمثيل النص لتجربة إحياء  

 .النموذج

 

 (نقط 6)درس المؤلفات : ثانيا

 :ما يأتي" اللص والكالب"ورد في رواية 

لم يكن فيها جديد بالنسبة . انهمك في مراجعة الجرائد الصباحية والمسائية على السواء..." 

ر في جريدة إليه، ولكْن ثمة اهتمام بالجريمة والمجرم فاق ما كان يتوقعه وبخاصة ما نش

عن تاريخه في  مثير في إسهاب وان، كتبت الجريدةعل ، جريدة رؤوف"الزهرة"

التي كشفت عنها محاكمته، وقصور األغنياء التي سطا اللصوصية، وسلسلة المغامرات 

. اءـــــعليها، وعن شخصيته، وجنونه الخفي، وجرأته اإلجرامية التي انتهت إلى سفك الدم

آالف وآالف يناقشون الساعة جرائمه ويتنّدرون بخيانة نبوية له . للعناوين الكبيرة السوداء يا

 .".ويتراهنون على مصيره
                          

 .وما بعدها 62ص  6002الطبعة األولى، ، مصر ،القاهرة، دار الشروق ،"اللص والكالب"نجيب محفوظ،                                 

 

 :واكتب موضوعا متكامال تنجز فيه ما يأتي ،طلق من هذا المقطع ومن قراءتك الروايةان

 .ـ وضع المؤلف في سياقه العام        

 .ـ تحديد موقع المقطع ضمن المسار العام ألحداث الرواية         

 .باعتبارها قوة فاعلة في تطور أحداث الرواية( الصحافة)ـ بيان  مدى إسهام          

 .  تركيب المعطيات المتوصل إليها في التحليل إلبراز قيمة الروايةـ          
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يقدم هذا الدليل إطارا عاما لألجوبة الممكنة في معالجة المطالب المحددة في ورقة األسئلة، فليس من الضروري           

وتبقى لألستاذ المصحح صالحية رصد مدى قدرة المترشح على استثمار مكتسباته . أن تتطابق معها أجوبة المترشح

مع الحرص على  عنها بأسلوب سليم خال من األخطاء، والتعبير، وتحليلهلنص المعرفية والمنهجية واللغوية لفهم ا

                                                                   ...حسن تنظيم  ورقة التحرير

 (نقطة 01)درس النصوص : أوال                                              
  

 سلم
 يطقالتن

  

 .وضع فرضية لقراءتهمع  ير النص ضمن سياقه الثقافي واألدبيـ تأط
 : ............................................................................إلى ما يأتي التأطير ينتظر من المترشح أن يشير في  

ل ، وسعي النخبة المثـقفة إلى تجاوز حا02 رنقالوبداية  91 رنقالـ التحوالت الثقافية التي عرفها المجتمع العربي أواخر     

 .اإلسالمي، بالعودة إلى األصول الجمود التي طبعت الفكر العربي
ـ رغبة الشعراء اإلحيائيين في تجديد الشعر العربي، بالعودة به إلى ينابيعه األولى، من خالل استلهام المقومات الفنية     

 .رة على التعبير عن قضايا العصرللقصيدة العربية القديمة، وجعلها قاد
   ...ـ الدور الريادي ألحمد شوقي في إحياء النموذج     

 ............................. فرضية لقراءة النصلوضع ...( بداية النص أو نهايته)ينتظر أن يلتقط المترشح بعض المؤشرات 

 

 ن 0.1

 
 
 
 

 ن 1.1
 .............................................................................................................ـ تلخيص مضامين النص 

 :يمكن أن يتمحور التلخيص حول المضامين اآلتية
 . ـ  تعبير الشاعر عن شوقه ولوعته وحرقة الوجد التي يعمقها سواد الليل، وأثر ذلك في قلبه الذي أنهكه الهوى وعذبه        

 .ـ  التغني بسحر الروض وجماله وتفاعل جنباته مع المحبين والمغرمين الذين أنهكهم الشوق وأضناهم الغرام        
   .حال الدنيا وعبثهالـ  التحسر على انصرام أيام الشباب والتعجب         

 ن 2

  .الحالة النفسية للشاعروإبرازعالقتها ب ـ تحديد الحقول الداللية المهيمنة في النص والمعجم المرتبط بها،

 :مهيمنين، هما حقلين دالليينـ يمكن التمييز في هذا النص بين    

   ه إلى أيام الصباشوقو الشاعر لوعةحقل دال على :....................................................................... 

ـ أليام الصبا ـ  ى ـ أحبتي ـ شجون ـ األشواق ـ مضنى ـ الغراملوعتي ـ بثي ـ  الهوى ـ أرقت ـ عادتني ـ ذكر)        
 ...(. عهد الشباب

   حقل دال على الطبيعة:......................................................................................................  
 ...(.الطير ـ غصون ـ النسيم ـ الصبا ـ  حواشيها ـ األصيل  الدجى ـ ليلة ـ ليال ـ روض ـ ظله ـ)                    

 إبراز العالقة :................................................................................................................. 
 .لوعة والشوق على نفسية الشاعرفي بيان شدة وطأة مشاعر ال يتضافر الحقالن الدالليان                    

 
 

 ن  0

 
 ن 0

 
 ن 0

 :ـ رصد الخصائص الفنية للنص وتحديد وظائفها
 البنية اإليقاعية:.............................................................................................................. 

 :أ ـ اإليقاع الخارجي
 .، ووحدة القافية والروي(بحر الطويل)اد نظام الشطرين المتناظرين القائمين على وحدة الوزن ـ اعتم           
 (...يزيد ـ يعيد)حضور التصريع في مطلع القصيدة  ـ           

 : ب ـ اإليقاع الداخلي
 ...(.ف ـ الواو ـ الياءاألل)والمدود ...( ـ الهاء ـ القاف  الدال ـ العين ـ الغين)ـ تكرار بعض األصوات            
 ...(.قلب ـ الهوى ـ الغرام ـ األيام ـ أمس )ـ تكرار بعض الكلمات            
  (....عبثت / شيبة ـ عبث / شببنا/  تظللنا ـ الشباب/ مديد ـ ظله / يمد )ـ تكرار بعض االشتقاقات            

 
 ن 0
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 ...  الية وتأثيريةجم وظيفةوقد ولد ذلك توازيا إيقاعيا أدى                 

 الصورة الشعرية:..................................................................................................................  
عادتني شجون، قيام بالضلوع قعود ـ قيام )توظيف الشاعر نماذج من الصور الشعرية القائمة على االستعارة والمجاز

 ...(.نسيم سجود ـ تميل إلى مضنى الغرام ـ مشى في حواشيها األصيل ـ يقطر منها العيشلل
 ...التعبيرية والوظيفةالتزيينية الجمالية  الوظيفةوقد زاوجت الصورة الشعرية بين                  

 األساليب: .................................................................................................................. 
 .          ـ هيمنة األسلوب الخبري في النص      
 : ـ تضمن النص أسلوب االستفهام الذي خرج عن معناه الحقيقي ليفيد معاني أخرى تتحدد من خالل سياق النص      

 ؛(أأنت حديد؟ أما لك ياعهد الشباب معيد؟ كيف نأت واألمس آخر عهدها؟)        
د أسلوب الطباق في جملة من أبيات القصيدة         ...(.سجود / جديد ـ قيام / قعود ـ قديم / يعيد ـ قيام / يبدئ )ـ تَردُّ

 ...  ولوعتهاإلفصاح عن معاناة الشاعر  وظيفةوقد أدت هذه األساليب                

 

ن 0  

 

ن 0  

 .نتائج التحليل لبيان مدى تمثيل النص لتجربة إحياء النموذجـ تركيب خالصة تستثمر فيها 
 :قدرة المترشح على إنجاز ما يأتي يراعى في تقويم هذا المطلب       

 تركيب خالصة يستثمر فيها نتائج التحـليل ويمحص فرضية القراءة................................. .......... 
         

  إحياء النموذج، من خالل اإلشارة إلى ما يأتيمدى تمثيل النص تجربة  بيان......:.......................... 
إيقاع تقليدي يقوم على نظام الشطرين المتوازيين وعلى وحدة )ـ المحافظة على بنية القصيدة القديمة    

 (.يالوزن والقافية والرو
 .ـ توظيف بعض الموضوعات والمعاني التقليدية                        
 .ـ توظيف صور شعرية تحاكي النموذج القديم                        
 ...توظيف معجم تراثيـ                         

 
 

 ن  0

 

 ن 3

 

                                       (ن 6)درس المؤلفات : ثانيا        

 :ينتظر أن يكتب المترشح موضوعا متكامال، يتناول فيه العناصر اآلتية          

 سلم 

 يطنقالت

 ....................................................................................................................ـ وضع المؤلف في سياقه العام

 ...إلى موقع رواية اللص والكالب ضمن التجربة الروائية لنجيب محفوظ ة باقتضاباإلشار  ـ 
 ن 0

  .....................................................................................تحديد موقع المقطع ضمن المسار العام ألحداث الروايةـ 

 هقاخفإو ،علوان ؤوفيد مهران إلى بيت نور لالختباء لديها لما فشلت مقابلته مع رسعفي سياق لجوء المقطع ورود  اإلشارة إلى

 .، وتأليب الرأي العام ضدهالزهرةالتي تزعمتها جريدة  في قتل عليش ونبوية، مع اشتداد عملية التحريض

                     ...........................................................باعتبارها قوة فاعلة في تطور أحداث الرواية( الصحافة)بيان مدى إسهام ـ 
 :عبر مرحلتينوذلك  يمكن أن يشير المترشح إلى الدور المركب الذي لعبته الصحافة في نمو أحداث الرواية وتطورها       

بمجرد خروجه من السجن أصبح  شكلت فيها الصحافة عامل جذب وإشاعة لألمل في نفسية سعيد مهران، إذ :ـ مرحلة أولى     

ووصل به . يتابع الجرائد ويتقصى أخبار أستاذه القديم رؤوف علوان، ويبدي انبهاره بقدراته على معالجة كل القضايا والمواضيع

المرحلة لم تخل من إحساس بالريبة كان ينتاب غير أن هذه  اإلعجاب بأستاذه وبمهنته أن رغب في امتهان الصحافة هو أيضا،

 ...إزاء ابتعاد أستاذه عن خطه النضالي يد مهرانسع

أستاذه  انحراف باكتشاف هذا األخير شكلت فيها الصحافة عامل تحريض وتأليب ضد سعيد مهران، وتبدأ: ـ مرحلة ثانية    

 :من خاللته ص منه، وجعل كل الصحف تهتم بقضيومثله األعلى رؤوف علوان، الذي سعى إلى التخل

 م سعيد مهران وجعلها تتصدر الصفحات األولى إلثارة االنتباه إليهاالتركيز على جرائ. 

 النبش في ماضيه ونشر قصص جرائمه بكثير من التضخيم والتهويل . 

 تحريض الرأي العام ضده. 

 استغالل الصحافة أخطاء سعيد مهران في تأجيج عملية المطاردة، مما أسهم بقوة في نمو أحداث الرواية وتطورها... 

 ن 0

  

 ن 3

 

 

    .........................................................................تركيب المعطيات المتوصل إليها في التحليل إلبراز قيمة الروايةـ 
 ...قيمة الرواية وأهميتها األدبية والفنية مبرزا ب المعطيات المتوصل إليها  في التحليلركينتظر من المترشح أن ي

 ن 0
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 نقطة( 14أوال: درس النصوص )

   يقول الشاعر أحمد زكي أبو شادي:
 موت وحياة 

  صـــرخة   دِويُّ  البحــــــر   أهـــــــــاج  
  آمـــــــــــالي

وبــدّد أحـــــــــــــالمي  وب ْلـبـل    

 ب ْلباِلـــــــــــــــــي

 مــلء  األمــــــواج  به   رأيت  
 اصطخابـــــــــــــها

ت قـــــات ل   مثـل الحــــّظ  في  عمــــري    

 الباِلــــــي

ـِهم   الصــــــخر   األش ـــــــّم   وتلتـ 

 أمــامـــــــــــــــــــها

كما طـــــــّوح  الدّهــــــر   الخـــــؤون    

 بآمـالــــي

تأمــلت ه  في  حــــــــْيرة  بعــــد   

 حــــــــــــــــــــــــيرة
ـل    ـــــــٍل   تـاٍل   علــى  وج  ج  وفي   و 

 تـــــــــــالِ 

ـــزن   الذي   نــال  وقــد جـــــدَّد   الحــــ

 تيمهجــــــ
سنـــــين   كـــــــــأني  حامـــــــٌل  هـمَّ   

 أجيــــــــالِ 

به  ع ْقب ــــــى  الحيـــــــــاة      رأيت  

ـــــــــــــــى  ومنته 
مطامـــــِحها  العــــليا  من  الحـــــــب   

 والمـــــــالِ 

 ه ـِشيٌم مــــن األمـــــواج قتلـى وكـــــمْ 

 بهـــــــــــــــا
عـــــــواطف  ضـــــاقت بالحيــــــاة   

 وأمـــثالــــــــي

ــــــــــــــوٍم    أطِ  ج  ــــلُّ  عليها  في   و 

 ولوعــــــــــــة
كــأني  أرى  األخـــــــــــرى  أمـــامي   

 وأهـوالـــي

وقـد  نِسي ْت   نفســـي  وجـــــودي   

 ــــرتْ وأ ْشعِ 
اآلالم  في   روعــــــة  وجـــــــودا  من   

 الحـــــــالِ 

ــــــزن   قْلب   كـالغـــــريب       ـ  فيا  حـ

 بعال ـــــــــم
يــــــــــــن         ـريبغــــــ  ألهـْــليه    األب ّرِ

 واآللِ 

دفنـت    أسيفــا  عــــــــــْزمـتي      

 ومـواهبــــــــــي 
ـــد نْ   همـومــي    ذنبي  ع ـــــدَّ  مـن  لـ 

 وآمالـــي

جهــــــــودي  ومــــــــا      وحــيَّا  أِخــــالّئي 

ْوا  در 
التي  مــــاتت  لحـزني     جهـــــودي 

 وإقاللـــــي

ْت  حـــــولي  ف     فيا مــــــوج   ـــــوتك   م  م 

 راحـــــة
مـــــــــرآة  لموتـــي     ومــــوتك    

 وإذاللـــــــــــي

وإن  كــــــان  لي  في الفـــــــكر  دنيا    

 جـديـدة
عن   الدنيا   بإحسـاسها     تعـالت  

 العـالــــــي
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غنِمت   بهــــا  روح  الجمــــــال  التي   

ــــتْ   س مــ 
واستـولت  على  حـبي   عن  الجســـم   

 الغالـــي
 

  .24-23 .ص ،1933الطبعة األولى، ، مطبعة التعاون الشعلة،، أحمد زكي أبو شادي                                                         

 

 :مساعدةشروح  
 فزت.: غنمت -     : خوف وجلـ      : المرتفع األشم -    شدة الهم والوسواسالبلبال:                         

 

  

  

 اكتب موضوعا إنشائيا متكامال، تحلل فيه هذا النص، مستثمرا مكتسباتك المعرفية واللغوية والمنهجية،    

 ومسترشدا بما يأتي:

  .تأطير النص ضمن سياقه الثقافي واألدبي، مع وضع فرضية لقراءته 

 .تلخيص مضمون النص 

 القائمة بينها.  ةالعالق، وإبراز تحديد الحقول الداللية المهيمنة في النص والمعجم المرتبط بها 

 وتحديد وظائفها. ،د الخصائص الفنية في النص )البنية اإليقاعية والصور الشعرية واألساليب(رص 

 مدى تمثيل النص لتجربة سؤال الذات.  تركيب خالصة تستثمر فيها نتائج التحليل، وتبين 

 

 نقط( 6ثانيا: درس المؤلفات )

 ألحمد المعداوي المجاطي ما يأتي: "الحديثظاهرة الشعر "ورد في مؤلف 

 

 عبد الرحمان شكري وعبد القادر ء الشعراء )عباس محمود العقاد و"التقى هؤال

غير أن مفهوم الوجدان عندهم  .هي أن الشعر وجدان، المازني( عند فكرة واحدة

تباينا.  .11.". ص..كان م 

 

 "عوا مفهوم سّ و  أن ي   اأرادو، قد وال سيما ن عيمة وجبران لكن شعراء المهجر

  .19.الوجدان حتى يشمل الحياة والكون.". ص

 
 أحمد المعداوي المجاطي، ظاهرة الشعر الحديث، شركة النشر والتوزيع المدارس،

 ، )بتصرف(.2007 الثانية،الطبعة الدار البيضاء،                                                                                           

 

ثم اكتب موضوعا متكامال تنجز فيه ما  ،ولتين، ومن قراءتك المؤلف النقديانطلق من هاتين الق

 يأتي:
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 ف في سياقه العام.المؤلّ  وضع 

 شعراء الرابطة القلمية.هوم الوجدان عند شعراء الديوان وتحديد مف 

  .بيان المنهج الذي اعتمده الكاتب في دراسة ظاهرة الشعر الحديث 

   ظاهرة الشعر الحديث"صياغة خالصة تركيبية تبرز قيمة مؤلف". 
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ليس من الضروري أن تتطابق إنجازات المترشح مع المعطيات المقترحة في هذا الدليل، ألن وظيفته تنحصر في     

تقديم اإلطار العام لألجوبة الممكنة في معالجة النص؛ من أجل ذلك، تبقى لألستاذ المصحح صالحية رصد مدى قدرة 

والتعبير عنها بأسلوب سليم خال نهجية واللغوية، لفهم النص وتحليله، المترشح على استثمار مكتسباته المعرفية والم

                                                    مع الحرص على حسن تنظيم ورقة التحرير ... من األخطاء،

سلم      ن( 14أوال: درس النصوص )                                    

 التنقيط

 
 :النص ضمن سياقه الثقافي واألدبي، مع وضع فرضية لقراءتهتأطير  ـ  

  ،كالتأثر اإلشارة بإيجاز إلى  بعض العوامل الثقافية واألدبية التي أسهمت في ظهور التيار الذاتي في الشعر العربي الحديث

الثقافة الغربية وتياراتها بالتحوالت الفكرية التي شهدها المجتمع العربي في مطلع القرن العشرين، وذلك بحكم االحتكاك ب

 األدبية، وخاصة التيار الرومانسي، واعتبار الوجدان مصدرا أساسيا  لإلبداع الشعري في تجربة سؤال الذات... 

  )...لوضع فرضية مناسبة لقراءة النصينتظر أن يلتقط المترشح بعض المؤشرات )العنوان أو بداية النص أو نهايته........ 

 

 ن 1،5

 ن 0.5

 :تلخيص مضمون النص ـ  
 ينتظر أن يتضمن التلخيص اإلشارة إلى: 

إثارة منظر البحر الهائج بأمواجه المصطخبة مشاعر الحزن والحيرة والخوف والغربة واليأس في نفس الشاعر، وإحساسه     

 بالموت، وتطلعه إلى دنيا جديدة في عالم الفكر حيث اإلحساس العالي والجمال السامي...

 

 ن 2

  :ا، وإبراز العالقة القائمة بينهاتحديد الحقول الداللية المهيمنة في النص والمعجم المرتبط به ـ  

                                

 يمكن التمييز في هذا النص بين ثالثة حقول داللية مهيمنة:  

 ـ تأملت ـ مهجتي ـ كأني ـ أمثالي ـ أطل ...(.:) آمالي ـ أحالمي  ـ بلبالي ـ رأيت  ـ عمري ذات الشاعرـ حقل دال على         

 )تقاتل ـ تلتهم ـ هشيم ـ قتلى ـ دفنت ـ ماتت ـ مت ـ موتك ـ موتي...(. حقل دال على الموت:ـ         

               .وجودي ـ  وجودا ـ حيا ـ دنيا ـ الدنيا ـ إحساس ـ روح ...( -: )أهاج ـ عمري ـ الحياة ـ الحب حقل دال على الحياةـ         

شاعر إلى التضاد بين معنى الحياة ومعنى الموت وما يتولد عن هذا التضاد من صراع يكشف حالة ال العالقةيمكن اإلشارة في و            

 ..اليائسة من الحياة المادية الحسية والطامحة إلى حياة ثانية في عالم الفكر واإلحساس والجمال .النفسية المضطربة الحائرة و

 

 
 
 ن 2

 
 

 ن 1

 ـ رصد الخصائص الفنية في النص وتحديد وظائفها: 

 البنية اإليقاعية..........................................................................................................................: 

 وحدة الوزن  )بحر الطويل(   ـ التصريع في البيت األول   ـ وحدة القافية والروي...ـ اعتماد نظام الشطرين    ـ   اإليقاع الخارجي:ـ       

     اإليقاع الداخلي:ـ       

 الباء...(. -الميم   -الواو   -الالم  -ـ تكرار بعض األصوات )ألف المد  التكرار:                    

  حيرة ـ األمواج ـ موت  ـ دنيا...(.)ظ ـ تكرار بعض األلفا                              

 ـ تكرار بعض التراكيب بألفاظها )آمالي ـ وجل تال ـ جهودي ـ موتك...(                              

 ) بدد أحالمي / بلبل بلبالي؛  فموتك راحة / وموتك مرآة؛  سمت عن الجسم / استولت على حبي...(  :التوازي          

 

 ...والمضطربة خلق بنية موسيقية تنسجم وحالة الشاعر النفسية الحزينةافر اإليقاعان الخارجي والداخلي في ويتض          

 

 ن 1
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 الصور الشعرية........................................................................................................................: 

كأني أرى األخرى أمامي  -كما طوح الدهر الخؤون بآمالي -من الصور الشعرية القائمة على التشبيه مثل: )الحظ  في النص مجموعة       

 –تلتهم الصخر  –موتك مرآة...(، واالستعارة التي تضفي الحياة على الجمادات، مثل: )األمواج تقاتل  –كالغريب بعالم غريب  –وأهوالي 

 –جدد الحزن  –طوح الدهر الخؤون بآمالي  –واالستعارة التي تجسد المجردات، مثل: )عمري البالي يا موج مت...(،  –األمواج قتلى 

 دفنت أسيفا عزمتي...(. –يا حزن  –عواطف ضاقت 

 ... جمالياعن حالة الشاعر النفسية الحزينة والحائرة واليائسة  وتضفي على النص بعدا  تعبروهي صور            

 األساليب........ :......................................................................................................................... 

بلبل بلبالي ...( مما ينم عن رغبة الشاعر في  –بدد أحالمي  –يهيمن على النص األسلوب الخبري: )أهاج دوي البحر صرخة آمالي        

معاناته والبوح بما يضطرم في نفسه من مشاعر الحزن واليأس والغربة... كما تحضر في النص بعض األساليب اإلنشائية اإلفصاح عن 

 كالنداء، مثل: )يا موج..(، واألمر: )مت..(.

 وهي أساليب تفصح عن وجدان الشاعر الحزين المضطرب...           

 

 ن 1

 

 ن 1

 

 :مدى تمثيل النص لتجربة سؤال الذات وتبين ،نتائج التحليل ـ تركيب خالصة تستثمر فيها  
 يراعى في تقويم هذا المطلب  قدرة المترشح على:      

  ................................................................................التحليل وتمحيص فرضية القراءة. تركيب نتائجـ            

 النص تجربة سؤال الذات، وذلك باإلشارة إلى ما يأتي: بيان مدى تمثيلـ            

 ـ ارتباط النص بالتجربة الذاتية للشاعر وتعبيره عن وجدانه.                                     

 ـ هيمنة معجم الحزن والحيرة والغربة واليأس.                                    

 ـ اعتماد لغة واضحة بعيدة عن التكلف.                                    

 ـ الوحدة الموضوعية.                                    

 ـ الوظيفة التعبيرية للصور الشعرية.                                 

 

 ن 2

 

 ن 2

 

 سلم التنقيط ن( 6ثانيا: درس المؤلفات )

  ا متكامال، يتناول فيه العناصر اآلتية:ينتظر أن يكتب المترشح موضوع

 :ـ وضع المؤلف في سياقه العام

 اإلشارة باقتضاب إلى موضوع المؤلف وأهم القضايا التي تناولها.   
 ن 1

 :ـ تحديد مفهوم الوجدان عند شعراء الديوان وشعراء الرابطة القلمية

 ية كما يأتي:يتحدد مفهوم الوجدان عند شعراء الديوان والرابطة القلم   

: يتبلور المفهوم بصور متباينة، فهو عند العقاد مزاج من الشعور والفكر، وعند شكري تأمل في للديوان ـ بالنسبة  

أعماق الذات، وعند المازني كل ما تفيض به النفس من شعور وعواطف وإحساسات. وقد وجه هذا التباين مضامين شعرهم، 

 وأشاع فيه نغمة الحزن والتشاؤم...

: اتخذ الوجدان منحى فلسفيا بتأثير من فلسفة وحدة الوجود، وصار قرينا لالستبطان وتأمل للرابطة القلميةـ بالنسبة   

الذات؛ غير أن شعراء الرابطة اختلفوا في التعبير عن هذا المفهوم، بحيث رآه جبران في الهروب إلى الغاب وإيثار حياة الفطرة 

ه ميخائيل نعيمة تأمال في النفس، وصل به إلى درجة العبث، وعدّه أبو ماضي اعتصاما بالخيال واالبتعاد عن الحضارة، واعتبر

 وقناعة انتهت إلى خنوع واستسالم، وربط نسيب عريضة الوجدان بالهروب إلى الغاب والتسامي على الحياة االجتماعية...

 

 

 ن 1.5

 

 ن 1.5

 :ة الشعر الحديثظاهرـ بيان المنهج الذي اعتمده الكاتب في دراسة 

متكامال، بحيث انفتح على مناهج نقدية مختلفة ومتكاملة )التاريخي، النفسي، اإلشارة إلى أن المجاطي تبنى منهجا    

مما سمح له بالتحرر من إكراه االلتزام بالمنهج الواحد والوحيد، واالنفتاح على مقاربات متعددة تستوعب معظم  االجتماعي...(،

 عر الحديث وإشكاالتها...قضايا ظاهرة الش

 

 ن 1

 :صياغة خالصة تركيبية تبرز قيمة مؤلف ظاهرة الشعر الحديث ـ 

 اإلشارة في صياغة الخالصة التركيبية إلى قيمة المؤلف وأهميته األدبية والفكرية.    
 

 ن 1
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               نقطة( 14أوال: درس النصوص )

 حليمـــــــــة

 
ل ولم يفلح في أن يُنسيها حرقة العقم. وبعد أذان الفجر، وكعادتها ـرم  استطاع الزمن أن يُنسي حليمة حرقة الت       

يها للمرة المليون فكرة العقم ط الدقائق وتثاقل الثواني معاناة قاسية؛ فقد تسلطت علط  م  في كل جمعة، عانت حليمة ت  

ا اضطرت إلى القاهر، وجعلتها تفتح عينيها وسط ظالم الكوخ القصديري. وناجت نفسها لو أنها ُرزقت ول   دا لم 

دير وجهها نحو استعارة تُ  تحمل الذل المضاعف: ذل الفقر وذل استعارة أطفال الجيران. وكانت في كل موقف  

م الصبي الُمعار بق ط ع اللحم داري مهانة الطلب بالضحك والدعابة وإغراء أقفاها، وتتجرأ على طلب صبي، وتُ 

 الخضر وبعض الحلوى. أو

تكأها ومارست طقوس إعداد الفطور. كانت في قرار نفسها تستعجل مُ حليمة بزغ ضوء الصباح فغادرت      

خيوط االتصال بينها وبين خدوج وأفلحت في ربط  ..الوقت وتخاف أن تسبقها امرأة أخرى إلى استعارة ولد خدوج.

هتها بلطف ماهر إلى أنها ستحتاج إلى ولدها في هذه الجمعة. وتصنعت خدوج في ساعة مبكرة من الصباح، ونب  

الرفض مثلما كان صنيعها في كل مرة، ولكنها سرعان ما استسلمت لدعابات حليمة وإغراءاتها، ووعدتها خيرا. 

رفت على إثره كل منهما إلى حالها. وقبل ساعة من وقت الظهيرة، وحصل بين المرأتين اتفاق ضمني انص

 حضرت حليمة إلى كوخ جارتها وقد أتقنت رسم ابتسامة الطلب على محياها:

 ــ جئت من أجل الولد العزيز..     

ال تدرين كيف سيكون       لي حاــ اسمعي يا أختي حليمة.. هذه هي المرة األخيرة التي أعيرك فيها الصغير. أو 

 علم أبوه بما نقوم به وراء ظهره؟لو

وشرعت حليمة تبحث بشهية عن الولد في أرجاء الكوخ، وعثرت عليه يحملق شاردا في إخوته وهم يلعبون      

 ر، وانتشلته من وسط الحلقة وهي تتمتم باسمة:ت عليه كنْسر كاس  ة بالجير، فانقض  ض  عند مصطبة ُمب ي  

 البقر. لحمبون اليوم د  ــ ستتغ     

دوا إطعام األرامل واليتامى في المناسبات الدينية وبعض أيام       وصلت حليمة إلى دار أهل الخير الذين تع و 

ع بعد الصالة. ولم تُفاجأ بكثرة عدد النساء والرجال المتهافتين على الباب وال بشدة الصياح وعويل األطفال  ،الُجم 

أن يأتي كل محتاج  ،أجل الدخول من ،ت تعلم أن أهل الدار يشترطونالمحمولين على األظهر وبين األيدي. كان

 محتاجة بصبي أوصبية.أو

، فانحشرت حليمة وسط الزحام بعد أن وضعت الطفل بين يديها وضمته إلى صدرها مخافة       كان الباب قد فُت ح 

، حيث كان الرجال والنساء ية األطرافترام  عرصة مُ مع المندفعين ووجدت نفسها وسط  أن يختنق. دخلت الدار

واألطفال قد انتشروا فوق ُحُصـر تقليدية وانتظموا عليها في شكل دوائر بشرية. هرعت حليمة بالولد إلى حيث 

أطباق الطعام، واتخذت مكانها في حلقة وجلست القرفصاء، ووضعت الولد في حجرها، وأقبلت على التهام 

 الطفل كرة ثانية.  مُ لق  فمها، وتارة تُ  الكسكس بيدها اليمنى، تارة ترمي بُكرة في
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NS  01  

اذة أثارت اشمئزاز معظم الحلقة؛ ومع وأحست حليمة بالبلل يتسرب إلى حضنها، وصدرت عن الطفل رائحة نف     

ذلك مضت المرأة في حشو فم الطفل حشوا متتاليا حتى كاد أن يختنق، بينما عيناه الضيقتان تجحظان وقد استقر 

ا تأكدت من أن الروائح الكريهة قد زكمت في أعماقهما رعب مري ع. وبدأ الصغير يتبرم ويئن، فشعرت بالحرج لم 

أنوف الدائرة البشـرية، فاستغلت عجوٌز هذا الموقف االندحاري ونهـرت حليمة وأمرتها بمغـادرة المجلس، غير أن 

الطبق الثاني، فانسحبت قليال حليمـة تقاعسـت عـن مسايرة العجوز في عجرفتها، وفترت رغبتها في التشوق إلى 

من الدائرة البشرية، بينما ازداد شحوب وجه الصغير المنكمش في حجرها. وتسربت سحابة من الخوف إلى كيان 

المرأة وحارت بين أن تترك مكانها في الحلقة وتغادر الدار أو تنتظر طبق اللحم لتظفر منه بقطعة أو قطعتين ترد 

 كانت هذه االستعارة األخيرة. وتوتر مزاج حليمة توترا حقيقيا، وشعرت مرة بهما بعض جميل أم الولد، وإال

ة في دمها تقهرها وتسد في وجهها كل منافذ النجاة.  ر   أخرى بحرقة العقم والفقر ُمْستع 

ض في وكادت أن تستسلم للبكاء وهي المرأة العنيدة المتوثبة دوما، ب يد أن عقود البؤس المتراكمة علمتها أن تنتف   

ح بها حوادث الحياة وتنهشها و  ر  اللحظة األخيرة، وأن تُ  ح عن النفس في مثل هذه المواقف العصيبة حتى ال تُطو 

الكالب؛ لذلك أبعدت الولد عن الدائرة، ولف ته في منديل لفًا محكما، وأجلسته فوق العشب، وظلت واقفة توزع 

رها بين الصغير والخدم إلى أن عاينت أطباق اللحم تخرج من المطبخ ترفعها األيدي باعتزاز وكرم، وتتجه بص

ر، ث  طبق اللحم العائم في المرق الخا بها نحو الدوائر المنتظرة. وأسرعت حليمة إلى اتخاذ موقعها في الحلقة، ونزل

القطع الغليظة وفق خطة مدروسة تعمدت فيها أن  فانتفضت األيدي تلتقط الخبز، واندفعت حليمة في حماس نحو

تلتقط القطعة من الطبق وتنتف منها نتفا يسيرا، حتى إذا ما اطمأنت إلى انطفاء بصيرة اآلكلين واآلكالت، رمت 

بالقطعة داخل تالفيف الثياب المربوطة إلى صدرها. وهكذا كان حالها مع القطعتين السمينتين الثانية والثالثة؛ غير 

ـر  أن  معشر اآلكلين لم يكونوا ُهْبال حتى تنطلي عليهم لعبة حليمة. وأوقف آكل يجلس قبالتها عملية المضغ، ونمَّ

فيها بنظرة خارقة حسبت لها المرأة ألف حساب، وتراجعت على إثرها نحو الوراء مخافة أن تصبح محط نظر 

الدائرة تتلهى بما تبقى في الطبق األبيض من الجماعة بكاملها ثم تطالبها بإخراج ما في صدرها. وتركت حليمة 

 فتات وأشالء وعظام، وانتشلت الصغير في خفة، ومضت به خارج الدار وهي تردد بغبطة في سريرة نفسها:

                              ــ الولد مضمون في المرة القادمة.     

 ، مطبعة فيديبرانت، الرباط،(قصصيةمجموعة ) "األخرس" ،محمد أنقار                                                                  

 وما بعدها، )بتصرف(. 46، ص. 2005الطبعة األولى،                                                                       

 سات األدبية والنقدية واألعمال القصصية والروائية.ف رصيدا من الدرا(، أديب وناقد مغربي، خل  2018ـ 1946) :محمد أنقار  *

اكتب موضوعا إنشائيا متكامال، تحلل فيه هذا النص، مستثمرا مكتسباتك المعرفية والمنهجية 

 واللغوية، ومسترشدا بما يأتي: 

 مع وضع فرضية لقراءته. ،تأطير النص ضمن السياق األدبي لتطور فن القصة 

 .تلخيص المتن الحكائي للقصة  

 :تقطيع النص إلى متوالياته ومقاطعه، باستثمار خطاطته السردية 

 )وضعية البداية ـ وضعية الوسط ـ وضعية النهاية(                                            

 :رصد الخصائص الفنية للنص، بالتركيز على 

 .الرؤية السردية 

 .البعدين النفسي واالجتماعي للشخصية الرئيسة  

  وإبداء الرأي الشخصي رهان النصنتائج التحليل واستثمارها لبيان تركيب ،

 في مدى تمثيل النص لخصائص فن القصة.  
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 نقط( 6ثانيا: درس المؤلفات )

 " ألحمد المعداوي المجاطي ما يأتي:ظاهرة الشعر الحديثورد في مؤلف "  

في عالقته بالمدينة وَمن فيها من  كان إحساس الشاعر بالغربة هو أول حقيقة تواجهناهنا  ن  م   "...  

 ك للتعبير عن هذا اإلحساس ُسبال مختلفة...".لَ أناس وقيم وأشياء، وقد سَ 

 أحمد المعداوي المجاطي، ظاهرة الشعر الحديث،                                                                

 .72 ، ص. 2007 ،الطبعة الثانية ،الدار البيضاء شركة النشر والتوزيع المدارس،                                                                     

 

 

 انطلق من هذه القولة، ومن قراءتك المؤلف النقدي؛ ثم اكتب موضوعا متكامال تنجز فيه ما يأتي:   

 .وضع المؤلف في سياقه العام 

   التعبير عن إحساسه بالغربة فيها. المدينة، وُسبل  اهتمام الشاعر العربي الحديث ب إبراز سبب 

  في دراسة الغربة في المدينة في الشعر العربيبيان المنهج الذي اعتمده الكاتب. 

 " ظاهرة الشعر الحديثصياغة خالصة تركيبية تبرز فيها قيمة مؤلف." 
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 المركز الوطني للتقويم واالمتحانات 

 والتوجيه

 ااالمتحان الوطني الموحد للبكالوري
 2018 الدورة العادية

 - عناصر اإلجابة -
 

NR 01 

 اللغة العربية وآدابها

  اآلدابمسلك :  اآلداب والعلوم اإلنسانيةشعبة 

 

المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل
4 

3 

   

  

  

 

 

 

 

يقدم هذا الدليل إطارا عاما لألجوبة الممكنة في معالجة المطالب المحددة في ورقة األسئلة، فليس من الضروري            

أن تتطابق معها أجوبة المترشح. وتبقى لألستاذ المصحح صالحية رصد مدى قدرة المترشح على استثمار مكتسباته 

مع الحرص على  عنها بأسلوب سليم خال من األخطاء، والتعبير، وتحليلهالنص  المعرفية والمنهجية واللغوية لفهم

 ...حسن تنظيم  ورقة التحرير

 نقطة(  14أوال: درس النصوص )
سلم 

 التنقيط

  
 .......................................................مع وضع فرضية لقراءته ،ـ تأطير النص ضمن السياق األدبي لتطور فن القصة

ـ اإلشارة إلى انتماء النص إلى األشكال النثرية الحديثة واندراجه ضمن الكتابة اإلبداعية القصصية، مع استحضار السياق  

 .وأدواته التعبيرية، وتطويره في األدب العربي الحديث مقوماتهبناء و الفن القصصي ظهوراألدبي الذي أفضى إلى 
 ى أبرز أعالمه في العالم العربي...واإلشارة إل ،ـ التعريف بفن القصة 

 ............................لصياغة فرضية مناسبة للقراءةـ بداية النص ـ نهايته...(  ـ االنطالق من مشيرات نصية دالة )العنوان 

 

 ن 1.5

 ن 0.5

 . ـ تلخيص المتن الحكائي للقصة
 يعرض في تلخيصه المتن الحكائي ما يأتي: يمكن للمترشح أن

نفسها بشأن تحملها الذل المضاعف )ذل الفقر وذل تابها على الدوام... ـ مناجاتها ـ عدم نسيان حليمة حرقة العقم التي تن   

استعارة الولد( من أجل قطع اللحم... ـ نجاحها في إقناع جارتها خدوج بإعارتها ولدها... ـ وصولها إلى دار أهل الخير وسط 

فطفال، والتحاقها بإحد  الدوائر البشرية المتحلقة حول أفطباق الكسك.... ـ إحساسها بالبلل صياح الرجال والنساء وعويل األ

شعورها بالحرج مع تبرم الصغير وأنينه، ونهرها من قبل عجوز أمرتها  الصادر عن الطفل واشمئزاز الحلقة من رائحته... ـ

ترك الحلقة أو انتظار فطبق اللحم... ـ التحاقها مجددا بالحلقة، بمغادرة الحلقة... ـ انسحابها قليال، وتوتر مزاجها وحيرتها بين 

حة بضمان استعارته في المرة فر   ن، ومغادرتها الدار بمعية الصغيروظفرها بقطع اللحم... ـ تراجعها بفعل نظرات المتحلقي

 القادمة.     

 

 

 ن 2

 .ـ تقطيع النص إلى متوالياته ومقاطعه، باستثمار خطاطته السردية

 باستثمار الخطافطة السردية، إلى المتواليات والمقافطع المتعاقبة اآلتية: ،يمكن تقطيع النص     

 وضعية البداية: ..................................................................................................................... 

 الفقر واستعارة األفطفال  ذلينفسها بشأن تحملها مناجاتها قة العقم، واستيقاظ حليمة على إيقاع اإلحساس بحر

 وخوفها من الفشل في استعارة ولد خدوج.  ،مقابل قطع من اللحم

 وضعية الوسط / سيرورات التحول:............................................................................................. 

 / ــ نجاحها في إقناع جارتها خدوج بإعارتها الولد. عنصر مخل: حدث طارئ 

   :ولوجها العرصة، والتحاقها بإحد  الدوائر البشرية ـ  تطور األحداث. 

 .شعورها بالحرج، مع تبرم الصغير وأنينه، ونهرها من قبل العجوز ـ                                      

   مجددا بالحلقة. ـ التحاقها                                     

   تراجعها إلى الوراء بفعل نظرات المتحلقين. ـ                                     

 /ــ ظفرها بقطع اللحمعنصر االنفراج: النتيجة.         

 :وضعية النهاية ....................................................................................................................  

 مغادرة حليمة  الدار بمعية الولد فرحة بضمان استعارته في المرة القادمة .   

 

 ن 0.5

 

 ن 2

 

 

 ن 0.5
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 رصد الخصائص الفنية للنص: ـ
 :الرؤية السردية................................................................................................................. 
 حيث السارد عالم بالرغبات السرية لشخصيات القصة وهواجسها وأفكارها...  الرؤية من الخلف،اعتماد  ــ      

 

 :البعدان النفسي واالجتماعي للشخصية الرئيسة......................................................................... 
  :يتأس. على مجمل مقومات الحالة النفسية للشخصية الرئيسة )حليمة( التي تتمظهر في ما يأتي:البعد النفسي 

ــ من اإلخفاق  الخوفالمهانة ــ اإلحساس الحاد بـالترمل والعقم ــ تحمل الذل المضاعف ــ  حرقتيضغط ــ 

 الرتياح. توتر المزاج ـ الشعور بالغبطة وا  والحيرة ــ  الشعور بالحرج
 

  :يتجلى هذا البعد في ما يأتي: البعد االجتماعي 

)البؤس المتراكم، الكوخ القصديري،  الفقر للشخصية الرئيسة: الترمل، العقم،الوضع االجتماعي المزري ــ 

 استعارة األفطفال من أجل الظفر بقطع اللحم...(... 
  

 

 ن 1

 

 ن 1

 

 ن 1

 

 .، وإبداء الرأي الشخصي في مدى تمثيل النص لخصائص فن القصةرهان النصيان تركيب نتائج التحليل واستثمارها لب ـ

 يراعى في تقويم هذا المطلب قدرة المترشح على: 

 ....................................تمحيص فرضية القراءة...........................................ـ تركيب نتائج التحليل و               

 ....................................................................................................................رهان النص ـ بيان               

 ........................................خصائص فن القصة..................لـ إبداء الرأي الشخصي في مد  تمثيل النص                

 

 

 

 ن 2

 ن 1

 ن 1

 
 

 ن( 6ثانيا:  درس المؤلفات )

 ينتظر أن يكتب المترشح موضوعا متكامال، يتناول فيه العناصر اآلتية:

سلم 

 التنقيط

 .......................................................................................................ـ وضع المؤلف في سياقه العام
 المؤلف وموضوعه وأهم القضايا التي تناولها. أهمية ـ اإلشارة باقتضاب إلى  

 ن 1

 إبراز سبب اهتمام الشاعر العربي الحديث بالمدينة، وسبل التعبير عن إحساسه بالغربة فيها.ـ 

 سبب اهتمام الشاعر العربي الحديث بالمدينة: ....................................................................... 
 (.المدينة هي الوجه الحضاري لألمةـ اعتبار المدينة مجاال خصبا للتغيير )   
 ة للمدينة العربية  جعل هذه األخيرة  تفقد الكثير من مظاهر األصالة. بيـ غزو الحضارة األرو   

 :سبل التعبير عن إحساسه بالغربة فيها................................................................................  
ـ تصوير الشاعر البعد المادي للمدينة المفرغة من كل القيم اإلنسانية، والمثقلة بالزمن وأنوار اإلعالنات، والقاسية على    

 األحياء واألموات على حد سواء.

 ت وانشغال الناس بذواتهم، وقساوتهم وعدم إشفاقهم على غيرهم.حيث هيمنة الصم ،ـ تصوير حالة الناس في المدينة   

 

 ن  1

   

 ن 2

 .................................................بيان المنهج الذي اعتمده الكاتب في دراسة الغربة في المدينة في الشعر العربيـ 
 ...سة الغربة في المدينة في الشعر العربي الحديثلدرا النفسيو  الموضوعاتي ينالكاتب المنهج اعتماد اإلشارة إلى

 

 ن 1

 

 ........................................................... صياغة خالصة تركيبية تبرز فيها قيمة مؤلف "ظاهرة الشعر الحديث"ـ 

 ...اإلشارة في صياغة الخالصة التركيبية إلى قيمة المؤلف وأهميته األدبية والفكرية ـ
 ن 1
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