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 النص 

 عــشــق األرض

عبر النافذة إلى بستانه، فبدت له شجرات الزيتون كأنها تنظر إليه مرتاعة، فابتسم الشيخ نظر         

 وحاول أن يلمس جبينه بيده المعروقة، فبذل جهدا كبيرا كي يفعل ذلك. وهمس لنفسه: 

َت الحياة بقدر ما أعطتْك.. أعطتْك ثَـْمـرا. ــ إنك متعب. لقد تعبَت أخيرا. الحياة جميلة. لقد أعطي 

وتحقق كل  ُوِهــْبـَت أوالدا وأحفادا، وأعطْيَت حبا وحنانا. أعطتَْك الحياة القدرة على أن تفعل ما تشاء

عندما يهرم اإلنسان، يجب أالّ يحزن إذا اقتربت النهاية. تلك ُســنة الحياة. آمالك، الحياة جميلة. لكن 

يوم، فقد ترْكَت بعضك أو كلَّك في أوالدك وأوالد أوالدك وفي هذه األرض الطيبة فإن غادْرَت ال

 المعطاء وفي هذه األشجار الرائعة التي منحتَْك أسباب الحياة. وما زالت تمنح.

 قد تعجب وهتف به:  اقبل شهر واحد فقط، كيف كان نشيطا في العمل، حتى إن ابنه خالد رَ ـذكَّ ـوت    

ا أبي. وقفز إلى أبيه وقبَّل لحيته البيضاء طويال ثم سجد إلى األرض والتقط حفنة تراب ما زلَت شابا ي -

 وهمس:

ْد ِمْن ُعْمِر أبي. ! يا ربِّ  -  بَِحــّقِ هذا التراب علينا. مدِّ

عاد الشيخ ينظر عبر النافذة إلى البستان، شجُر الزيتون ينشر ظالله وأغصانه على شجيرات المشمش.. 

 ما زرعها منذ أربعين عاما بِـيـدْيـه هاتين، ما قال له أبوه آنذاك: لكنه يذكر، عند

عليك أن تباعد بين كل شجرة وأخرى ..إن الزيتون ال يطعمك اآلن .. ألن الزمـن يطول قبل أن يعطيـك  -

 ثــمره.

 وأحس برغبة ملحة ألن يخرج إلى البستان ...

أدرك أن جسده بارد جدا لكنه لم يعبأ. تقدم من وعندما لمست قدماه األرض، أحس بحرارة التراب، و    

الشجرة األولى وعانق جذعها بحنان عجيب، انهمرت دموعه فبـللت شاربيه ولحيته، وخطا عــدة 

خطوات إلى شجرة الزيتون الثانية، وجلس القرفصاء إلى القرب منها، وأخذ يداعب بأصابعه التراب 

 د بدا لنفسه في هذه اللحظة أنه أقوى من أي وقت مضى،المحيط بها، فتذكر أن الفصل صيف، وقام. لق
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فشعر بِغْبطة فائقة، ثم أخذ يعانق كل األشجار، وتََطلَّع إليها، فبدت له كأنها تنحني إلى األرض، فقال 

 بصوت خافت: 

 ستكونين وفِيَّة ألوالدي وأحفادي، وفِيَّة لألرض التي حملتِْك طوال هذه األعوام. -

وأحس كما لو أن الشجيرات تُعاِهده على ذلك، عاد إلى سريره. استلقى على جنبه األيسر. سمع صوت 

مطر يالمس األرض الجافة، وفتح عينْيه جيدا فرأى الماء يتساقط من أغصان شجرات الزيتون كأنه 

 قطرات من الدموع. 

 في الصباح قالت الحفيدة ألمها: 

 هل نزل المطر ...؟ -

 إنه مطر .. هشة:بدأجابت األم  -

 عادت الحفيدة لتقول:  -

 تعالي نخبر جدي.  -

دخلتا غرفة الشيخ، واقتربت الحفيدة منه، كان مغمضا عينيه كأنه يَغُطُّ في نوم عميق. وقد ارتسمت على 

 شفتيه ابتسامة عذبة.  

 .وكانت الشمس في الخارج ترتفع إلى األفق

 .)بتصرف( 145ص  .1969ـشت غـ – 10-9عدد  –مجلة دعوة الحق  –ياسين رفاعية 

 

ة من األعمال وأقام بلبنان. له مجموع 1934ياسين رفاعية كاتب سوري ولد بدمشق  التعريف بالكاتب:

 ، "." أنا العاشق" و  أسرار النرجسوالشعر. من مؤلفاته: "  القصة والروايةاإلبداعية في 

 

 أتي:مسترشدا بما ي تحلل فيه النص متكامال اكتب موضوعا إنشائيا

 تأطير النص ضمن تطور فن القصة في األدب العربي الحديث. -
 ونهايته.وبداية النص  العنوانصياغة فرضية للقراءة انطالقا من   -
 تتبع أحداث القصة. -
 تحليل النص بالتركيز على العناصر اآلتية: -
 صف، الحوار.الشخصيات والعالقات فيما بينها، الزمان والمكان، الرؤية السردية، الو      
 تركيب نتائج التحليل والتحقق من فرضية القراءة. -
 .الذي ينتمي إليهراز مدى تمثيل النص للفن األدبي ــإب -
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  دليل التصحيح 
 أوال: توجيهات خاصة بعملية التصحيح 

 تقديم:    
تعتبر محطة التصحيح محطة حاسمة في مسار عملية التقويم، خاصة في االمتحانات اإلشهادية، ألنها تتوج 

مسارا طويال  من تحصيل المترشحات والمترشحين من جهة، وألنها تعزز كل عمليات االمتحان السابقة 

من جهة أخرى. وفي إطار الجهود المبذولة إلحكام تدبير كل محطات االمتحان تنظيميا ومنهجيا، وحرصا 

على ضمان الموضوعية والمصداقية إلجراء التصحيح، وتحقيقا لمبدإ تكافؤ الفرص بين المترشحات 

عملية والمترشحين، ومن أجل الوصول إلى تقديرات موضوعية ومنصفة، واستثمارا لنتائج تقويم 

التصحيح للسنوات الماضية، واستحضارا للتحول والتطور اللذين يعرفهما التدريس، وأخذا بعين االعتبار 

سياق تصريف المنهاج عمليا، ومن أجل أن يكون االمتحان فرصة  لتقويم األداء الفعلي، مما يستلزم 

الوضعية االختبارية في وضع ضرورة تكييف مقتضيات اإلطار المرجعي في التقدير الكمي ألوزان مكونات 

يرجى من السيدات والسادة األساتذة المكلفين  االختبار، وإعمال المرونة في تصحيحه، وتعزيزا لهذا التوجه
 بإجراء تصحيح الموضوع االسترشاد بالتوجيهات اآلتية:

الخاصة بهذه العملية،  االستناد إلى المسطرة المؤطرة لعملية التصحيح في مختلف مراحلها، وااللتزام باإلجراءات
نجازها على النحو الذي يحقق مبادئ الموضوعية واإلنصاف وتكافؤ الفرص؛  وا 

  الحرص على إيالء أوراق التحرير العناية المستحقة والحيز الزماني الكافي توخيا للدقة والموضوعية في تقدير
 أداء المترشحات والمترشحين؛

  شحات والمترشحين، ومراعاة أوزان المستويات المهارية  كما هي الحرص على التقدير الموضوعي ألداء المتر
 محددة في دليل التصحيح؛

  مع اعتبار  محددة،اعتبار الصيغ الممكنة لإلجابات المفترضة عن األسئلة المطروحة أو المستجيبة لمطالب
 والمترشحين؛ت اشحعناصر اإلجابة المقترحة في دليل التصحيح أرضية يستأنس بها في تقويم أداءات المتر 

  الحرص على تفادي التنقيط اإلجمالي للموضوع، وتقدير األداء بحسب وزن كل عنصر من عناصر
ثبات ذلك في ورقة التحرير؛  الوضعية االختبارية، كما هو مثبت في سلم التنقيط، وا 

  جيهات بالتو  اإلجمالية التقيدالحرص على مراجعة احتساب النقط الجزئية بكل دقة قبل وضع النقطة
 الواردة في دليل التصحيح.
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 ثانيا: عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

 التقديم 

 ن  2............................................................................................................................. تأطير النص -أ

 ر فيها إلى :يمكن للمترشح أن يتناول مقدمة مركزة يشي -

 السياق العام الذي نشأت فيه القصة في األدب العربي الحديث ؛ -

 إبراز تطور فن القصة في األدب العربي الحديث ؛ -

سهيل إدريس، ، محمود تيمورأهم رواد فن القصة في األدب العربي ودورهم في النهوض بهذا الفن من  مثل:  -

 ؛د برادة ، أحمد بوزفور، محمد زفـزاف،...الخبراهيم بوعلو، محمإيوسف القعيد ، زكريا تامر ، 

 ن 1................................... .................................................................................. القراءة:فرضية  -ب       

 .صياغة فرضية القراءة انطالقا من العنوان وبداية النص ونهايته

 عالموضو

 ن 3....................................................................................................................أحداث القصةجرد  -أ

نظرة الشيخ عبر النافذة إلى البستان ومشاهدته أشجار الزيتون؛ وإحساسه الداخلي بالدور الذي قام به في  -

 حياته؛

 لشباب وتفانيه في العمل؛تذكره أيام ا -

خروجه من الغرفة إلى البستان لتفقد أشجار الزيتون واستعادة ذكريات غرسها وما خلفه ذلك من آثار في  -

 ، تعب، عناق األشجار ...( )دموعنفسيته؛ 

 شعوره بالفرح في أثناء معانقته األشجار، وتفقد تربتها؛ -

 رجوع الشيخ إلى سريره وشعوره باالرتياح  -

 رض البستان بالماء والرغبة في إخبار الجد باألمر.سرة من ابتالل أتعجب األ -

 اكتشاف األسرة استغراق الشيخ في النوم واالبتسامة تعلو محياه. -

 التحليل  –ب 

 ن 2....... ........................................................................................................... الشخصيات -أ

الشيخ : رجل طاعن في السن ، مرهق ومتعب ، له ارتباط وثيق باألرض، معتز بأشجار الزيتون التي زرعها  -

 في البستان...

 خالد: ابن الشيخ، معجب بعمل أبيه متمنيا إطالة عمره. -

 الحفيدة: متحمسة إلخبار جدها بالمطر الذي سقى البستان؛ -

 األم: شخصية عابرة  -

 ن 1........................................................................... ..................... لعالقة بين الشخصيات:ا -ب           

الشيخ وخالد: عالقة دموية / األبوة إذ تجمع بينهما رابطة الدم كما انها تتمثل في عالقة التربية واالستمرار  -

 األبلتعلق باألرض، فخالد معتز بما أنجزه األب من زرع لألشجار، والعناية بها، كما أن على النهج نفسه في ا

 .فخور بهذا اإلنجاز وبما تركه لألوالد واألحفاد

 الشيخ والحفيدة: عالقة قرابة  -

 ن  2.............................................................................................................. الزمان والمكان: -ج          
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هرم حداث هو الماضي الذي عاشه الشيخ منذ طفولته إلى أن . وزمن األ1969زمن الكتابة هو سنة  الزمان:ـ    

 الزمن.الذي وظف لتكسير خطية  االسترجاع

نفتح على م فيها( وهو مكان ستلقيالق )الغرفة التي كان الشيخ ميتنوع في القصة ما بين المكان المغ المكان:ـ   

 العالم الخارجي عبر النافذة التي تشعر الشيخ بالحياة من خالل رؤية أشجار الزيتون التي غرسها ورعاها حتى كبرت 

 ويعكس ارتباط الشيخ به.له جاذبية خاصة  مكان مفتوح  :البستان -

 ن  2..............................................................................: ......................................السرديةالرؤية   -د 

 الرؤية من خلف ( )القصة ارد يعرف كل شئ عن شخصيات السـ   

 ن2 ....................................................................................... :وظائف الوصف في القصة الوصف -هـ 

 السردي ومن بين وظائفه: أداة يؤثث بها القاص نصه  

 شخصيات واألمكنة إلى ذهن القارئ .تقريب ال 

 اإليحاء بواقعية األحداث ؛ 

  ؛وصف المالمح الخارجية للشخصيات بشكل دقيق 

  الداخلية للشخصيات الخصائص إبراز. 

 ن  2. .................................................................................................................................:الحوار  -و

 تجلى في حديث الشيخ مع ابنه ؛ وحديث األم مع ابنتها ، حوار خارجي : 

  وتسلسلها.في تنامي أحداث القصة  اإلسهاموظيفته 

 لجمل الدالة على ذلك ( ووظيفته الكشف : تجلى في حديث الشيخ مع نفسه ) التمثيل ببعض احوار داخلي

  .داخليةال ها عن نفسية الشيخ والبوح بأسرار

 :ن 1.5........ ...............................................تركيب نتائج التحليل والتحقق من فرضية القراءة. التركيب 

 ن 1.5....................................................................القصة: ...............انتماء النص إلى فن : الخاتمة 

 

 

 

 

 

 


