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أوال :النصوص (14ن)
النص

-

!

2012

-

RS40

الصفحة

-

!

-

علي القاسمي :حياة سابقة .دار الثقافة .ط .2008 .1ص  105بتصرف وما بعدها بتصرف.

الكاتب :علي القاسمي :مفكر وباحث وأديب .ولد بالقادسية ( العراق) سنة  .1942مه مؤلفاته الفكرية " :مفاهيم
العقل العربي" و" الجامعة والتنمية" .ومه مجموعاته القصصية " :صمت البحر" ودوائر األحزان " و" أوان
الرحيل" .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حلل النص تحليال أدبيا متكامال مسترشدا بما يأتي:
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أوال :حىجٍهاث خاصت بعملٍت الخصحٍح
ٌشجى مه الغٍذاث والغادة األعاحزة المكلفٍه بخصحٍح المىضىع االعخششاد بالخىجٍهاث
اَحٍت:
-

االعخىاد إلى المغطشة المؤطشة لعملٍت الخصحٍح فً مخخلف مشاحلها.
إوجاص العملٍت على الىحى الزي ٌحقق مبذأي المىضىعٍت وحكافؤ الفشص.
اعخباس عىاصش اإلجابت أسضٍت ٌغخأوظ بها فً حقىٌم أداء المخششحٍه.
اعخحضاس خصىصٍت أداء المخششح والخعامل بالمشووت الالصمت مع إجاباحه.
الحشص على حفادي الخىقٍط اإلجمالً للمىضىع ،وحقذٌش األداء بحغب وصن كل عىصش مه
عىاصش الىضعٍت االخخباسٌت ،كما هى مثبج فً علم الخىقٍط ،وإثباث رلك فً وسقت
الخحشٌش.
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الصفحت
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2

ثاوٍا :عىاصش اإلجابت وعلم الخىقٍط
أوال :دسط الىصىص14( :ن)
ٌ2............................................................................
 .1مقذمت............................................................................. :
 ذأطٍش انُص  :ذطىس انُصش انؼشتً ،ظهىس انقصح انقصٍشج وذطىسها فً األدب انؼشتً انحذٌس ،يقىياخ انفٍ انقصصً ،يٍ سواد انقصحانقصٍشج يحًىد ذًٍىسَ ،جٍة يحفىظ ،وػثذ انًجٍذ تُجهىٌ ،يثاسك ستٍغ ،إتشاهٍى تىػهى ،أحًذ تىصفىس ،يحًذ صفضاف...
 فشضٍح انقشاءج :يالحظح اليؤششاخ انذانح ػهى اَرًاء انُص إنى انفٍ انقصصً ( .انغشد ،حذز يكصف ،انىصف).. .2العشض:
ٌ3.....................................................
 حخبع الحذد............................................................................................. : وصف األطفال وهى ٌهؼثىٌ كشج انقذو.
 وصف انحزاء انشٌاضً وانطفم ٌُظش إنٍه يٍ أياو انىاجهح.
 اَثهاس انطفم تانحزاء انشٌاضً.
 كثد انطفم نشغثره فً ايرالك انحزاء تغثة إيكاٍَاخ أيه انًرىاضؼح.
 حصىل انطفم ػهى انحزاء هذٌح يقاتم ذفىقه فً انذساعح.
 دأب انغاسد ػهى يغاػذج كم طفم يشّ يٍ ذجشتح طفىنره.
 الخحلٍل:..................................................................................................................................................
ٌ2
 الشخصٍاث: انطفم :شخصٍح يحىسٌح ويحشك ألحذاز انقصح ،وضؼه االجرًاػً فقٍش ،يجذ فً دساعره.
 األطفال :شخصٍاخ غٍش واضحح انى ػانى  ،ذرًٍض تحة انهؼة ،واالَذفاع وانشغة.
 يذسط انهغح انؼشتٍح :شخصٍح يغاػذج أعهًد فً ذطىس األحذاز ،يٍ خالل يغاػذذها ػهى االعرجاتح نشغثح انطفم فً اقرُاء
انحزاء انشٌاضً.
 انًذٌش :شخصٍح ػشضٍح.
 الضمان :وقد نؼة األطفال ،راخ كم ٌىو ،آخش انٍىو انذساعً ،تؼذ أكصش يٍ ػششٌٍ ػايا ،آخش انؼاو انذساعًٌ0.5...................... . المكان :انًهؼة ،انًُاصل انًثصىشح فً أصقح انًذٌُح ،انصغٍشج ،انشاسع انشئٍغً ،واجهح يحم تٍغ انرجهٍضاخ انشٌاضٍح تاػرثاسها يكاَاٌ0.5
يشكضٌا ،قاسػح انطشٌق ،انذاس ،انًذسعح ،انؼٍادج...................................................................................................
..............................................................................................................................................:
2ن
 صٍغ العشضالغشد :اعرؼًال ضًٍش انًركهى ،انغاسد هى انشخصٍح انًحىسٌح فً انقصح.
الىصف :ذىظٍف انىصف ( ذىاذش انصفاخ تكصافح ٌؼًق دالنح انُص) :انىصف ٌؼكظ حانح انطفم انًحشوو.
الحىاسٌ :ؤدي ذىظٍفه إنى ذطىٌش انحذز
 حشكٍب :ذشكٍة َرائج انرحهٍمٌ2................................................................................................................................ .3خاحمت:
 إشثاخ اَرًاء انُص نهقصح انقصٍشجٌ2....................................................................................................................... .ثاوٍا :دساعت المؤلفاث6 (:ن)
تقديم1....................................................................................................................................... . :ى
 اإلشاسج إلى الحذث الوشكضي فً سواٌح اللص والكالب :الشغثح فً االًتمام هي األعذاء . سٍاق الٌص :عضم سعٍذ ههشاى االًتمام هي سؤوف علىاى.الموضوع 4................................................................................................................................... :ى.
 اكتشاف سعٍذ ههشاى خٍاًح علٍش وًثىٌح واًمالب سؤوف علىاى هي طالة سٌفً حائش إلى اًتهاصي هتٌكش للوثادئ التً كاى ٌعتٌمها؛ إحساط سعٍذ تالعثج وال هعٌى األشٍاء( التساؤل عي التغٍش الزي لحك ًظام المٍن). اتخار لشاس االًتمام هي علٍش وسؤوف علىاىالخاتمة:
ٌ -وكي أى ٌشٍش الوتششح إلى الثعذ الٌمذي للشؤٌح التً ٌعثش عٌها ًجٍة هحفىظ فً هزٍ الشواٌح1......................................... .ى

