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الكاتب :أدية مصري (  1111ـ  )2000يعتثر من أترز كتاب الروايح والقصح في العالم العرتي وأغسرهم إنتاجا.
فاز تجائسج نوتل عن إنتاجه الروائي سنح .1111
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حلل النص تحليال أدبيا متكامال مسترشدا بما يأتي:
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 .1ذقذٌمٌ2...................................................................................................................................................................
 انزعزٌف ثفٍ انقصخ ٔرطٕرِ فً األدة انعزثً انحذٌش  .دٔر ثعض األدثبء فً رطٌٕز ْذا انفٍ :يحًٕد رًٍٕر ،طٍٓم ئدرٌض ،ئثزاٍْىثٕعهٕ ،خُبصخ ثَُٕخ ،يجبرك رثٍع....
 انذٔر انزائذ نُغٍت يحفٕظ فً رطٌٕز انفٍ انقصصً. فزضٍخ انقزاءح :رصبغ انفزضٍخ اَطالقب يٍ يإشزي (انجذاٌخ ٔانُٓبٌخ). .2العشض
أ.
ب.






الفهمٌ2............................................................................................................................................................:
ذرثع أحذاز القصح:
عذو حصٕل عهً أفُذي عهى انشٓبدح االثزذائٍخ ثبنزغى يٍ اعزٍبسِ االيزحبٌ يزاد يزعذدح.
عًم عهً أفُذي فً دكبٌ نجٍع انزٕاثم ٔفشهّ فً ْذا انعًم.
عٕدرّ ئنى انذراطخ َٔغبحّ فٍٓب.
حصٕل عهً أفُذي عهى ٔظٍفخ فً ٔسارح انًعبرف حققذ نّ انطًأٍَُخ ثعذ انٍأص.
سٔاعّ ٔرزقٍزّ فً ٔظٍفزّ.
يعبَبرّ يٍ عزاء األسيخ انعبيخ ٔرأسو أٔضبعّ ثظجت يزطهجبد أثُبئّ ثعذ يٕد ٔانذِ.
ثحضّ عٍ حهٕل نهخزٔط يٍ انضبئقخ انًبنٍخٔ ،خٍجخ أيهّ فً عًزّ انغٍُخ.
الرحلٍل
الشخصٍاخ :عهً أفُذي ،األة ،انشٔعخ ،األطفبل ،انعًخ ،انًًزضخ.
عهً أفُذي شخصٍخ رئٍظٍخ يحزكخ ألحذاس انقصخ ،شخصٍخ َبيٍخ رظبْى فً رطٕر األحذاس.
األٔالد :شخصٍبد عزضٍخ يظبًْخ فً رأسٌى انٕضع ٔحبفشح نهشخصٍخ انزئٍظٍخ نهجحش عٍ حم.
انعًخ :شخصٍخ يٍظٕرح انحبل نٍض نٓب ٔرصخ ،يضبر أطًبع انغًٍع ،يٕقفٓب ع ًَقَ يعبَبح انجطمٌ 4................................................
الضمان والمكانٌ 3..............................................................................................................................................:
انشيبٌ :سيٍ انقصخ :عهى ايزذاد صالصٍٍ عبيب ،طٍٍُ يززبثعخ .انشيٍ انُحٕي( :انًبضً).
انًكبٌ :انًذرطخ ،انذكبٌ ،انجٍذٔ ،سارح انًعبرف ،يصز انعهٍب ٔانظفهى ،أقبصً انٕطٍ ،يقٓى ،يهٓى ،طًٍُب ،ثٍذ كجٍز (رزُٕع ْذِ
األيكُخ ثٍٍ يفزٕحخ ٔيغهقخ).
الشؤٌح السشدٌحٌ2...............................................................................................................................................:
انظبرد ٌعزف كم شًء عٍ شخصٍبد انقصخ (رؤٌخ يٍ خهف).
األتعاد الىفسٍح :اضطزاة َفظٍخ انجطم ثظجت اَقالة حٍبرّ يٍ االطًئُبٌ ئنى انقهق ٔ ،انزُبقض ثٍٍ طًٕحّ ٔٔاقعّ.
األتعاد االجرماعٍح :اَزًبء انجطم ئنى طجقخ يزٕططخ ،رزدُدِ عهى يٍٓ يزعذدح ،رقهت حٍبرّ يٍ انٍظز ئنى انعظز ،رأسو ٔضعّ ثظجت كضزح
انًزطهجبد األطزٌخ ،نغٕؤِ ئنى عًزّ ،رعًق أسيزٌّ3.....................................................................................................

ج .الرشكٍة :رزكٍت َزبئظ انزحهٍم ٔانزحقق يٍ فزضٍخ انقزاءحٌ 2...........................................................................................
 .3خاذمح :اَزًبء انُص ئنى فٍ انقصخٌ 2.............................................................................................................................
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ذىجٍهاخ خاصح تعملٍح الرصحٍح
ٌشجى مه السٍذاخ والسادج األساذزج المكلفٍه ترصحٍح المىضىع االسرششاد تالرىجٍهاخ
اَذٍح:
-

االسرىاد ئلى المسطشج المإطشج لعملٍح الرصحٍح فً مخرلف مشاحلها.
ئوجاص العملٍح على الىحى الزي ٌحقق مثذأي المىضىعٍح وذكافإ الفشص.
اعرثاس عىاصش اإلجاتح أسضٍح ٌسرأوس تها فً ذقىٌم أداء المرششحٍه.
اسرحضاس خصىصٍح أداء المرششح والرعامل تالمشووح الالصمح مع ئجاتاذه.
الحشص على ذفادي الرىقٍط اإلجمالً للمىضىع ،وذقذٌش األداء تحسة وصن كل عىصش مه
عىاصش الىضعٍح االخرثاسٌح ،كما هى مثثد فً سلم الرىقٍط ،وئثثاخ رلك فً وسقح
الرحشٌش.
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