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 (ج)انشؼـــــة
 :أٔ انًسهك 
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(َمطح 44) دزس انُظٕص : أٔال

انمصخ فٍ أدثٙ ٚتُبٔل حذحب أٔ يزًٕػخ يٍ األحذاث انتٙ ًٚكٍ أٌ تزش٘ فٙ ثٛئخ يب، ٔتمٕو ثٓب     

 .ثأسهٕة أدثٙ يؼٍٛ شخصٛبد يتجبُٚخ، ٔتُتٓٙ إنٗ غبٚخ يشسٕيخ، ٔتصبؽ

فٙ انتٙ ًٚكٍ إرًبنٓب  ،ٔٚشتًم ْزا انتؼشٚف انٕرٛض ػهٗ أْى ػُبصش انمصخ ٔيمٕيبتٓب األسبسٛخ

انهغخ ) ٔاألسهٕة األدثٙ ( انسشد) ٔانمبنت انفُٙ ( انضيبٌ ٔانًكبٌ ) األحذاث ٔانشخصٛبد ٔانجٛئخ 

نهمصخ، ٔنكم يُٓب فشٔع يختهفخ، دٌٔ أٌ ٔأخٛشا انغبٚخ ٔانٓذف ٔاألحش انؼبو ...( ٔانحٕاس ٔانٕصف

 ...ٚؼُٙ رنك اَفصبل أ٘ ػُصش يُٓب ػٍ اٜخش إال يٍ انُبحٛخ انشكهٛخ فحست

ٔنهمصخ إَٔاع يختهفخ، ٔأشكبل يتجبُٚخ، ٚتى انتفشٚك ثُٛٓب ػهٗ أسبط حزًٓب، ٔطجٛؼخ أحذاحٓب، َٕٔػٛخ  

ْذافٓب، ٔنكم يُٓب ثؼض انخصبئص شخصٛبتٓب، ٔأسبنٛت ػشضٓب، ٔطشق أدائٓب، ٔأخٛشا غبٚبتٓب ٔأ

 ...انتٙ تًٛضِ ػٍ اٜخش

تؼتجش انمصخ انمصٛشح أكخش تشكٛضا يٍ غٛشْب يٍ إَٔاع انمصخ، إر ٚمتصش انكبتت فٛٓب ػهٗ ربَت ٔ  

يحذد ٔثسٛط يٍ رٕاَت انحٛبح أٔ انشخصٛبد، فٛتُبٔل حذحب يفشدا، أٔ يٕلفب يؼُٛب، ٔٚشكض اْتًبيّ 

ٔلذ  .نّ، دٌٔ انخٕ  فٙ انتفبصٛم، يغ يشاػبح ٔحذح االَبجبع، ٔلٕح انتأحٛشػهّٛ، ٔٚجشص فكشتّ يٍ خال

رْت ثؼض انُمبد إنٗ تحذٚذ حزًٓب، ٔحصش ػذد كهًبتٓب فٙ حذٔد خًسًبئخ كهًخ، ٔصيٍ لشاءتٓب فٙ 

َصف سبػخ، دٌٔ أٌ ٚكٌٕ نزنك يب ٚجشسِ، ٔإٌ كبٌ يٍ انًًكٍ انتؼٕٚم فٙ رنك ػهٗ يٍ رْت إنٗ 

 .جغٙ أٌ تكٌٕ ُيَؼَذح نهمشاءح فٙ رهسخ ٔاحذحانمٕل إَٓب ُٚ

ٔلذ اَتششد انمصخ انمصٛشح ثبَتشبس انصحف ٔانًزالد فٙ ػصشَب، ٔأغشد انشجبٌ ٔانًتأدثٍٛ 

 ...ثكتبثتٓب، يغ أَٓب يٍ أصؼت األَٕاع األدثٛخ، ٔأحٕرٓب إنٗ انخجشح ٔانخمبفخ ٔانذلخ ٔانتشكٛض

شأ ثبتصبل انؼشة ثبنخمبفخ انغشثٛخ يُز أٔائم ػصش ػهٗ أٌ فٍ انمصخ فٙ األدة انؼشثٙ انحذٚج َ

انُٓضخ انحذٚخخ، ٔاطالػٓى ػهٗ آحبس انغشثٍٛٛ فٙ انمصخ ٔانشٔاٚخ ٔانًسشس، ٔػًهٓى ػهٗ َمهٓب 

ٔتشرًتٓب، ٔلٛبيٓى ثإػبدح صٛبغتٓب ٔكتبثتٓب ٔانتصشف فٛٓب، حى يحبٔنتٓى تمهٛذْب ٔاحتزاءْب ٔانسٛش 

 ...أصٕل ْزِ انفٌُٕ، ٔتتشسخ ألذايٓى فٛٓب ػهٗ يُٕانٓب، لجم أٌ ٚمفٕا ػهٗ

ْٙ  ،ػهٗ اختالف يشبسثٓى ،يٍ انًالحظ أٌ انُضػخ انغبنجخ ػهٗ يؼظى اإلَتبد انمصصٙ نذٖ انؼشةٔ 

انتٙ تٓذف إنٗ يؼبنزخ لضبٚب انًزتًغ ٔاإلَسبٌ انؼشثٙ، ٔانتؼجٛش ػٍ يشبكهّ ًْٕٔيّ  ،انُضػخ انٕالؼٛخ

ة ٔطشلٓى ٔغبٚبتٓى فٙ رنك، ثبختالف ثٛئبتٓى ٔحمبفبتٓى ٔتزبسثٓى ٔيشبغهّ، يغ اختالف أسبنٛت انكتب

 .ٔيزاْجٓى ٔأفكبسْى

  
 . 4891داز انثمافح ـ  انداز انثٍضاء .... فٍ انمظح: يحًد خٍس شٍخ يٕسى                                                                     

 (ترظسف)ٔيا تؼدْا  44 انظفحح                                                                                                                    
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، يسرثًسا انُض انُظسياكرة يٕضٕػا إَشائٍا ٔفك ذظًٍى يُٓجً يركايم ٔيُسجى، ذحهم فٍّ ْرا  

 :ٔانًُٓجٍح ٔانهغٌٕح، ٔيسرسشدا تًا ٌأذًيكرسثاذك انًؼسفٍح 

 

 ـ ٔضغ انُص فٙ إطبسِ انخمبفٙ ٔاألدثٙ؛

 ـ تحذٚذ انمضٛخ انتٙ ٚؼبنزٓب انُص، ٔرشد يكَٕبتٓب؛

 ـ إثشاص انًًٛضاد انفُٛخ نهمصخ انمصٛشح اَباللب يٍ انُص؛

فٙ يؼبنزخ انمضٛخ ـ ثٛبٌ انبشٚمخ انتٙ اػتًذْب انكبتت فٙ ثُبء انُص، ٔسصذ ثؼض األسبنٛت انًٕظفخ 

 انًبشٔحخ؛

 .فٍ انمصخ ػهٗ انتؼجٛش ػٍ انٕالغ ـ صٛبغخ خالصخ تشكٛجٛخ نُتبئذ انتحهٛم، تتضًٍ يُبلشخ يذٖ لذسح

 ( َمط 6 )  دزس انًؤنفاخ: ثاٍَا

 

 :يب ٚأتٙ" انهص ٔانكالة"ٔسد فٙ سٔاٚخ 

 

ٔسطغ انحُاٌ فٍٓا  .ٔانثغضاء ٔانكدز ،سُاء إذا خطسخ فً انُفس اَجاب ػُٓا انحس ٔانغثازَٔ " ... 

طٕال أزتؼح أػٕاو نى ذغة ػٍ تانّ،  ...ًءالش.. ياذا ذؼسف انظغٍسج ػٍ أتٍٓا؟ .انًطس َةـِكانُماء غ

 "؟ ...ٔذدزجد فً انًُٕ ًْٔ طٕزج غايضح، فٓم ٌسًح انحع تًكاٌ طٍة ٌظهح نرثادل انحة

                
 7انظفحح  ، 6006 طثؼحانهض ٔانكالب، داز انشسٔق، انماْسج، : َجٍة يحفٕظ                                         

 

 :حى أَزض يب ٚأتٙ ؛نشٔاٚخَ ااَبهك يٍ ْزا انًمبغ ٔيٍ لشاءتك   

 

 ـ زتط انًمطغ تًساز أحداز انسٔاٌح؛ 

 .فً ًَٕ أحداز انسٔاٌح ٔذطٕزْا ،لٕج فاػهح تاػرثازِ ،ـ إتساش دٔز انحة 
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 ش 3

 : المعامل
 

 مدة
 :اإلوجاز

 

 

 :ـــادةــــالمــــ

 (ة)الشعـــــب
 :أو المسلك 
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 :تؼتثش اىَؼطٞاخ اىَقتشزح فٜ ٕزا اىذىٞو إطاسا ػاٍا ٝستششذ تٔ األستار اىَظسر، ٗٝشاػٚ فٜ تقٌ٘ٝ إّداص اىَتششر

  تَاسل اىتظٌَٞ اىَْٖدٜ ىيَ٘ػ٘ع؛ 

  اىَؼشفٞح ٗاىَْٖدٞح ٗاىيغ٘ٝح اىَنتسثاخاستثَاس. 

 

سلم  ( وقطت 44) درش الىظىص : أوال

 التىقيط

 ..........................................................................................:ـ تأطير الىض

   :َٝنِ اإلشاسج فٜ اىتأطٞش إىٚ ٍا ٝأتٜ

 األدتٞح ٗاىْقذٝح ز٘ه اىقظح فٜ األدب اىؼشتٜ؛ـ اّتَاء اىْض إىٚ اىنتاتاخ اىْظشٝح 

ـ اىتس٘الخ اىتٜ شٖذتٖا اىنتاتح اىْثشٝح فٜ األدب اىؼشتٜ، ٍ٘امثح ىيتط٘ساخ االختَاػٞح 

ٗاىثقافٞح فٜ اىَدتَؼاخ اىؼشتٞح فٜ اىؼظ٘س اىسذٝثح، ّٗتٞدح ىالّفتاذ ػيٚ اٟداب 

 اىغشتٞح اىَؼاطشج؛

ظٞح اىؼشتٞح اىسذٝثح ػيٚ ٝذ سٗاد اىقظح ـ ّشأج فِ اىقظح ٗتط٘س اىتداسب اىقظ

 ...ٗأػالٍٖا

 وقطتان

 ...........................................:هاجها الىض، وجرد مكىواتالتي يعال ـ تحديد القضيت

 :أُ ٝتؼَِ إّداص اىَتششر ٍا ٝأتٜ َٝنِ

 ...تؼشٝف فِ اىقظح ٗتٞاُ أّ٘اػٖا ٗخظائظٖا :اىقؼٞح -

ائض تؼشٝف اىقظح ـ خشد إٌٔ  ٍقٍ٘اتٖا ـ تَٞٞض أّ٘اػٖا ـ تٞاُ خظ :ٍنّ٘اتٖا -

اّتشاسٕا ـ إتشاص تؼغ اىخظائض اىفْٞح اىقظح اىقظٞشج ـ تسذٝذ ػ٘اٍو 

 ...ىيقظح فٜ األدب اىؼشتٜ اىسذٝث

 وقطتان

 ....................................:اوطالقا مه الىضـ إبراز المميساث الفىيت للقظت القظيرة 

 : خظائض ٍَٗٞضاخ اىقظح اىقظٞشج زسة ٗسٗدٕا فٜ اىْض

االقتظاس ػيٚ خاّة ٍسذد ) اىتشمٞض أٗ اىتنثٞف ٗاالختضاه  ـ

 ...(ٗتسٞط ٍِ خ٘اّة اىسٞاج أٗ اىشخظٞاخ

 ـ ٗزذج االّطثاع؛

  ـ ق٘ج اىتأثٞش؛

 ...ـ قظش اىسدٌ ٗطغشٓ
 

 وقط 3

بعغ األساليب المىظفت  ورطدـ  بيان الطريقت التي اعتمدها الكاتب في بىاء الىض، 

 ......................................................................:في معالجت القضيت المطروحت

 :اىَتششر ز٘ه اىَؼطٞاخ اٟتٞح َٝنِ أُ ٝتَس٘س إّداص

 

 وقط 3
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فٜ ػشع اىقؼٞح اىَطشٗزح، خطح ٍْٖدٞح استْثاطٞح،  ناتةاػتَذ اى :اىطشٝقح *

اّطيق فٖٞا ٍِ اىؼاً إىٚ اىخاص ٍِٗ اىنيٜ إىٚ اىدضئٜ، إر قذً تؼشٝفا ٗخٞضا ىيقظح، 

ػْاطش اىقظح ٗخشد ٍقٍ٘اتٖا، ٗاّتقو تؼذ رىل إىٚ اىسذٝث ػِ أّ٘اع  استْثط ٍْٔثٌ 

ٗأسثاب اىفِ اىقظظٜ، ٗسمض ػيٚ خظ٘طٞاخ اىقظح اىقظٞشج ٍَٗٞضاتٖا، 

اّتشاسٕا، ٗػ٘اٍو ّشأتٖا ىذٙ اىؼشب خاطح، ىٞخيض فٜ اىْٖاٝح إىٚ اىسنٌ ػيٚ 

 ... اإلّتاج اىقظظٜ اىؼشتٜ اىسذٝث تأُ ٍؼظَٔ تغية ػيٞٔ اىْضػح اى٘اقؼٞح

 : ٗٝقثو ٍِ اىَتششر أٛ تظٌَٞ ٍْاسة ى٘طف طشٝقح اّتظاً اىْض ٗتْائٔ، ٍِ ٍثو  -

 ؛تؼشٝف اىقظح :ـ مقدمت

ٗخظائض اىقظح اىقظٞشج  ،ٗأّ٘اػٖا ٍقٍ٘اخ اىقظح :عرع ـ

 ؛ٗظشٗف ّشأتٖا ٗاّتشاسٕا

 ...ٍالزظاخ ػيٚ اإلّتاج اىقظظٜ اىؼشتٜ :خاتمت -

      

اىْض ٍدَ٘ػح ٍِ األساىٞة اىيغ٘ٝح ٗاالستذالىٞح ىَؼاىدح اىقؼٞح  ٗظف :األساىٞة* 

 : اىَطشٗزح

 ...اػتَاد ىغح تقشٝشٝح ٍثاششج: اللغتـ    

 .. (َٗٝنِ إخَاىٖا... ٗٝشتَو ٕزا اىتؼشٝف... اىقظح فِ: ) شرح والتفسيرالـ    

 ...(ٗأخٞشا غاٝاتٖا ٗإٔذافٖا... ٗأخٞشا اىغاٝح ٗاىٖذف: ) التقسيم والترتيبـ    

 ....(دُٗ أُ ٝنُ٘... دُٗ اىخ٘ع...دُٗ أُ ٝؼْٜ رىل: ) التكرارـ    
 

تتضمه مىاقشت مدي قدرة فه القظت علً  ـ  طياغت خالطت تركيبيت لىتائج التحليل،

 ..................................................:التعبير عه الىاقع، مع االستشهاد بما يىاسب

ىَْاقشح  ،استثَاس ّتائح اىتسيٞو ٗتشمٞثٖا ٍِاىَتششر  تَنِفٜ تقٌ٘ٝ ٕزا اىَطية  ٝشاػٚ

 .ٍذٙ قذسج فِ اىقظح ػيٚ اىتؼثٞش ػِ اى٘اقغ
 

 

 وقط 4

 

 (وقط  6)  درش المؤلفاث :ثاويا  
 

 

 (وقطتان )................................. ........................................ربط المقطع بمسار أحداث الروايتـ 

شاسج إىٚ أُ اىَقطغ ٗاسد فٜ اىفظو األٗه ٍِ اىشٗاٝح، تؼذ خشٗج سؼٞذ ٍٖشاُ ٍِ اىسدِ ٗت٘خٖٔ إىٚ اإل -

 .ٗإّقارٕا ٍَِ ٗطفٌٖ تاىخّ٘ح ،اىقذٌٝ الستشخاع اتْتٔ سْاء إىٚ زؼْٔ تٞتٔ

 ( وقط 4 )................................قىة فاعلت، في ومى أحداث الروايت وتطىرها ، باعتباريإبراز دور الحبـ 

 :يمكن اإلشارة إلى دور الحب في نمو أحداث الرواية، وذلك بالوقوف على ما يأتي -

 ...زة سؼٞذ التْتٔ سْاء تاػتثاسٕا سٍضا ىيثشاءج ٗاىطٖاسج *     

 ...زة سؼٞذ ىْ٘س تاػتثاسٕا سٍضا ىي٘فاء  *    

 .زة سؼٞذ ىْث٘ٝح قثو خٞاّتٖا، تاػتثاسٕا رمشٙ ىؼالقح ػاطفٞح خَٞيح *     

ٔ ٖػِ ٗخ مشفشؼ٘سٓ تَشاسج اىخٞاّح، ٗ ، ٗػاػفزشك سدٗد فؼو سؼٞذ ٍٖشاُـ اإلشاسج إىٚ أُ اىسة 

 ...اإلّساّٜ 
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