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 (وقطت   41 )_ درص انىصُص: أَال  

 : " انجىت انضائعت"  َمىي أتى اٌماطُ اٌشاتٍ فٍ لصُدج                                   
      

 اٌىادٌ إٌضُْزذتح فٍ عدوج ـــٓ عهىد عــــُْ ِـــو

 ٓ أغارَد اٌطُىرـــٓ اٌشهىر، وِـــأت أرّق ِـــو

 ُتــُها وِعٍ اٌحثُثح ال رلُــــة وال ٔذَــــزـــــلض

 ا طىي ِــــزح اٌظزورــُ ٔعزف ِٓ اٌدُٔـــــأَاَ ٌ

 ىرـٌٍحُاج وٌٍحــــث -واٌثالتً  -دو ؤزلص ـــــٔش

 دروـــٕا اٌفتىرأَ اٌٍــهى اٌجًُّ، وٌُض َـــــــال ٔظ

َُ  ٕا، وأطــزاب اٌطــُىرــــــاٌحــــُاج ت وتّز أَـــــا

 اء العثـــح، ِغـــــزدج ِجٕــــحح تــــــٕىرــــــتُض

 ً ٔظُزىق رؤوطٕـــا أَٔـّــــــوتزفزف األفــــزاح ف

*    *    *     * 

ٍٖ ٍُجـزٌ ــــتىاري ف !آ  فٍ ٌُـــً اٌدهــــــىر اٌمدط

 شُد اٌحٍى فٍ صّت األثُزـٕـًَ، وّا َفًٕ إٌـــــوف

 اٌمٍة اٌغـــــــزَز اعت عٍٍ طعادجُ ـــــأّواٖ، لد ض

 ُت فٍ وادٌ اٌشِاْ اٌجهُ أدأُب فٍ اٌّظُْزـــــوتمُ

 ىان اٌحُاج تمٍثٍ اٌداٍِ اٌىظــــــُزــــــوأدوص أش
 

 (بخصزف)  َما  بعدٌا 411 انصفحت -4511حُوض  –مىشُراث دار انكخب انشزقٍت  -أغاوً انحٍاة:  أبُ انقاطم انشابً

 

 اكخب مُضُعا إوشائٍا مخكامال، محكم انخصمٍم، ححهم فًٍ ٌذا انىض، مظخثمزا مكخظباحك انمعزفٍت        

 :    مظخزشدا بما ٌؤحًََانمىٍجٍت َانهغٌُت،        

 الٌص ضوي سياقه الثقافي واألدبي؛ تأطيز -

 تلخيص هضاهيي الٌص؛ -

 تحذيذ الحقىل الذاللية الوهيوٌة في الٌص والوعجن الوزتبط بها، وإبزاس العالقات القائوة بيٌها؛ -

 هع بياى وظائفها؛ ،رصذ خصائص الٌص الفٌية، بالتزكيش علً الصىر الشعزية -

وتبزس هذي إسهام تجزبة سؤال الذات في  ،صياغة خالصة تزكيبية تستثوز فيها ًتائج التحليل -

  .تطىيز الشعز العزبي الحذيث
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 - َآدابٍا انعزبٍت انهغت: ِادج -انمُضُع  –  0202 االطخدراكٍتاٌدورج - االِتحاْ اٌىطٍٕ اٌّىحد ٌٍثىاٌىرَا
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 ( وقط 6) درص انمؤنفاث :ثاوٍا       

 

 :ِا َأتٍ" ظاٌزة انشعز انحدٌث" ورد فٍ وتاب 

 

ال أحد ٌىكز أثز األعمال األدبٍت انغزبٍت، انخً حفٍض حشوا ٌُشك أن ٌىقهب إنى ٌؤص مه َاقع " 

عهى انشاعز انحدٌث؛ غٍز أوىا وزفض أن حكُن حهك األعمال ًٌ انمصادر انُحٍدة  ،انحضارة األَربٍت

 ..."انخً اطخفاضج فً انشعز انحدٌث ،نىغمت انكآبت َانضٍاع َانخمشق
            

 ظاهزج اٌشعز اٌحدَث، شزوح إٌشز واٌتىسَع اٌّدارص،: أحّد اٌّعداوٌ اٌّجاطٍ                                           

  56 اٌصفحح 2002 - 2اٌطثعح اٌدار اٌثُضاء،                                                         

 

 :أٔجش ِا َأتٍ؛ ثُ إٌمدٌ َفـَـٌّّإٌاوِٓ لزاءته  أطٍك ِٓ هذٖ اٌمىٌح

 

 ٍاقٍا داخم انمؤنف؛ربط انقُنت بظ ـ

 ـ جزد مصادر حجزبت انغزبت َانضٍاع فً انشعز انعزبً انحدٌث؛

 .ـ بٍان انمىٍج انذي اعخمدي انكاحب فً دراطت ظاٌزة انشعز انعزبً انحدٌث
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 مدة
 :اإلنجاز

 

 

 :ـــادةــــالمــــ

 (ة)الشعـــــب
 :أو المسلك 
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 :تؼتجش انًؼطٍبد انًمتشدخ فً هزا انذنٍم إطبسا ػبيب ٌستششذ ثه األستبر انًصذخ، وٌشاػى فً تمىٌى إَجبص انًتششخ

  تًبسك انتصًٍى انًُهجً نهًىضىع؛ 

  انًؼشفٍخ وانًُهجٍخ وانهغىٌخ انًكتسجبداستثًبس. 

 

سلم  (نقطت 41) درس النصىص : أوال

 التنقيط

 .............................................. :تأطير الىص ضمه سياقه الثقافي واألدبي -

 :انتأطٍش انًؼطٍبد اَتٍخ أٌ ٌتُبولًٌكٍ  

فٟ اٌشؼش اٌؼشبٟ اٌحذ٠ذ، ٚرٌه باإلشاسة إٌٝ " سؤاي اٌزاث"اٌس١اق اٌزٞ أفشص حضشبت  -

ظٙٛس حشواث فىش٠ت ٚأدب١ت صذ٠ذة حؤرشث بؤػالَ اٌشِٚأس١ت اٌغشب١ت، ٚحشبؼج ببؼط 

 ...(اٌفشدا١ٔت  -اٌحش٠ت )  اٌم١ُ اٌخٟ ٔادٚا بٙا فٟ ِضاالث اٌح١اة ٚاإلبذاع

ٌُطهك يٍ اػتًبد انزاد يصذسا  ،شثً انذذٌثجذٌذ فً انشؼش انؼ ظهىس تصىس -

 ...نإلثذاع

 "...سؤال انزاد" اإلشبسح إنى يىلغ انشبثً داخم تجشثخ  إيكبٍَخ -

 

 نقطتان

 .................................................................. :تلخيص مضاميه الىص -
 :ًٌكٍ أٌ ٌتًذىس انتهخٍص دىل انًؼطٍبد اَتٍخ

ٌتزكش انشبػش أٌبيه انجًٍهخ انتً لضبهب يغ انذجٍجخ، فً أدضبٌ انطجٍؼخ، دوٌ سلٍت، 

. جىاء انًشح وانسشوس، ٌشلصبٌ وٌشذواٌ نهذٍبح، ال ٌسأيبٌ وال ٌفتشاٌأدٍث ػبشب 

سؼبدح لهجه، وثمبئه  تىاسياألٌبو ثسشػخ، وٌتغٍش دبل انضيبٌ، فٍتذسش انشبػش ػهى  وتًش

 ... ثمهت داو كسٍش نفشاقا آالوودٍذا فً يىاجهخ 
 

 نقطتان

  :تحذيذ الحقىل الذالليت المهيمىت والمعجم المرتبط بها، وإبراز العالقاث القائمت بيىها -

 :ًٌكٍ انتًٍٍض فً انُص ثٍٍ دمهٍٍ دالنٍٍٍ يهًٍٍٍُ هًب

ػٙٛد ػزبت، أسق ِٓ اٌض٘ٛس، ) السعادة والفرححمً ِشحبط باٌّاظٟ، داي ػٍٝ  -

ِٚؼٟ اٌحب١بت، ِشط اٌسشٚس، ٔشذٚ، ٔشلص، ال ٔسؤَ اٌٍٙٛ اٌض١ًّ، ِغشدة، حشفشف 

 ...(األفشاط 

حٛاسٜ فضشٞ اٌمذسٟ،  فٕٝ وّا ) الحسن واالوكسارداي ػٍٝ  حمً ِشحبط باٌحاظش، -

  لٍبٟ ة، ٠فٕٝ إٌش١ذ اٌحٍٛ، صّج األر١ش، أٚاٖ، ظاػج، اٌضِاْ اٌضُٙ، أشٛان اٌح١ا

 ...(اٌذاِٟ اٌىس١ش

 نقط 3
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 - وآدابها العربيت اللغت: يبدح - عناصر اإلجابت –  0202 االستدراكيتانذوسح - االيتذبٌ انىطًُ انًىدذ نهجكبنىسٌب
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ٖ ِصذس ػاللت حؼاسض ب١ٓ ِاظٟ اٌشاػش ٚحاظشٖ، اٌّاظٟ باػخباس: اٌؼاللاث -

، ٚاٌحاظش اٌزٞ ٠شىً ِصذس لٍك ِٚؼأاة، ٚلذ وشف ٘زا اٌخؼاسض اٌسؼادة ٚاٌفشط

 .ب١ٓ اٌحم١ٍٓ اٌذال١١ٌٓ حضُ ِؼأاة اٌشاػش

 ....:رصذ خصائص الىص الفىيت، بالتركيس على الصىر الشعريت، مع بيان وظائفها  -

هزا انًطهت لذسح انًتششخ ػهى سصذ ثؼض انظىاهش انشؼشٌخ تمىٌى ٌشاػى فً  -

ونالستئُبط َشٍش إنى أٌ انشبػش وظف يجًىػخ يٍ انصىس  .وثٍبٌ وظبئفهب

 االستعارةو....( َشلص كبنجالثم، كأسشاة انطٍىس)  التشبيهانشؼشٌخ تؼتًذ 

 ....(ػهىد ػزثخ، انُشٍذ انذهى، انضيبٌ انجهى)

انتضٌٍٍُخ انىظٍفخ بنصىسح يٍ االَتمبل ث: انصىس انشؼشٌخ فً انُص وظبئفثٍبٌ  -

 .يؼبَبح انشبػش نهتؼجٍش ػٍاالَفؼبنٍخ وانتأثٍشٌخ  انىظٍفخإنى 
 

 نقط 3

 ............................................................... :تركيبيتالخالصت الصياغت  -

 ،٠ٕخظش أْ حىشف اٌخالصت اٌخشو١ب١ت ِذٜ لذسة اٌّخؼٍُ ػٍٝ اسخزّاس ٔخائش اٌخح١ًٍ

فٟ حط٠ٛش اٌشؼش اٌؼشبٟ اٌحذ٠ذ، " سؤاي اٌزاث " حضشبتبٗ  جإلبشاص اٌذٚس اٌزٞ أسّٙ

ٙا ِصذسا ٌإلٌٙاَ ـٍَـَؼـَاالػخباس إٌٝ اٌزاث، ٚص َدؼش، َسأطاللا ِٓ حبٕٟ ِفَٙٛ صذ٠ذ ٌٍش

اٌفٕٟ ٌٍمص١ذة ػٍٝ ِسخٜٛ اٌٍغت ٚاإل٠ماع ٚاٌصٛس  اٌبٕاءفٟ  حغ١١شاٍث َدَذـْٚاٌخؼب١ش، ٚأح

 ...اٌشؼش٠ت، حضاٚصث اٌخما١ٌذ اٌشؼش٠ت اٌخٟ سسخٙا إٌّٛرس اإلح١ائٟ

 

 نقط 1

 

 (نقط  6)  درس المؤلفاث : حانيا  
 

 (نقطت واحدة ).........................................................................القىلت بسياقها داخل المؤلفربط  ـ

فً  " تجشثخ انغشثخ وانضٍبع" اإلشبسح إنى وسود انمىنخ فً انفصم انثبًَ يٍ انًؤنف، انزي تُبول ثبنذساسخ  

 ...انشؼش انؼشثً انذذٌث، يستؼشضب ػىايههب ويصبدسهب انثمبفٍخ وانتبسٌخٍخ

 

 ( حالث نقط) ........................................جرد مصادر تجربت الغربت والضياع في الشعر العربي الحديجـ 

 :نشؼش انؼشثً انذذٌث فً يب ٌأتًًٌكٍ تذذٌذ يصبدس تجشثخ انغشثخ وانضٍبع فً ا 

، ٚأػّاي ( حِٛاط إ١ٌٛث)  ِزًطالع ػٍٝ أػّاي بؼط اٌشؼشاء اٌغشب١١ٓ اال: اٌّصذس اٌزمافٟ  -

 (...صاْ بٛي ساسحش)  ٚ (أٌب١ش واِٛ) بؼط اٌىخاب ٚاٌشٚائ١١ٓ اٌٛصٛد١٠ٓ ِزً 

ٚأرش رٌه فٟ ٔفس١ت اٌشؼشاء اٌؼشب،  ػٍٝٚٚلغ اٌٙض٠ّت  8491ٔىبت : ٚاٌخاس٠خٟ اٌّصذس االصخّاػٟ -

 ...اٌخضشبت اٌشؼش٠ت اٌضذ٠ذةػٍٝ ِظا٘ش اٌحضْ ٚاٌغشبت ٚاٌع١اع ٚاٌىآبت إظفاء 

 ( نقطتان) ............................................بيان المنهج المعتمد في دراست ظاهرة الشعر العربي الحديجـ 

سٌخٍخ واالجتًبػٍخ وانُفسٍخ انكبتت يُهجب تكبيهٍب، استؼبٌ فٍه ثبنًمبسثبد انتبًٌكٍ نهًتششخ أٌ ٌشٍش إنى تجًُ 

 .ػشفهب انشؼش انؼشثً انذذٌثنظىاهش انشؼشٌخ انتً نذساسخ ا وانًىضىػبتٍخ 
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