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     (نقطة 01)درس النصوص : أوال

 :               أحمد شوقييقول الشاعر    

 ـدـوُيبـِدُئ َبــثِّي فــي الهـــوى وُيـعيــ  َيُمـدُّ الدُّجى في َلوعـــــتي ويــزيــُد 

 ـُدـولــكْن ليــاٍل ما لهـــّن َعــــديــ  إذا طـال واستعــــصى فــما هي ليـلـة     

 ـودـُشجــون، قيــاٌم بالضلــــوع قعـــ  ّبـتي     ني لذكـــرى أحأِرقـــُت وعـــادْت

 ـدـوجــــديـ عــليه قــديٌم في الهــوى  ويختلـْف    يْحـِمِل األشــواَق يتَعـــْب وَمْن

 د؟ـت حـديـيــا قـــلــبي، أأنــ لـك اهلل  لقيَت الــذي لم َيــْلَق قــلٌب مـن الهـوى     

 ــُدـلـهم وألســـرار الغــراِم َمـــديــ  وروٍض كــما شــاَء الُمِحّبـــون، ظلُّــُه    

 ــودـللنسيــم سجــ غصــوٌن، قــيــاٌم   ه     بــــــاِتَنَج ُتظلُِّلــنا والطيــــر في 

 ـُدـنى الصَّـبا فَتــحيــيعــارُضــها مضـ  تميــُل إلـى ُمْضــنى الغــرام، وتــارًة      

 ـدـــــميــت  ــارْت عليها الحـْلُي وْهيوَم  َفُذهِّبــْت     مــشى فـي حـواشيها األصـيُل، 

 وْهــَو رغــيــد ويــْقطر منـها العــيُش   غشيــناُه واأليَّـــــاُم تْنـــدى شبيــبًة   

 ؟ ـُدـَأمــا لَك يا َعْهـــَد الشبــاب معيـــ      :كّلـــما نَأْت ّيــاِم الصِّـــــبا أقـول أل

 ــُدـأَلْمــس كبــاقي الغـابــرات عــهيـ  آخــُر عهـــِدها؟     وكيف َنــَأْت واألمـُس 

 ـُدـَشَبْبــنا وِشــبَنا والــزَّمـــان وليـــ  ســدًى     َوِمـن َعبـث الدنيـا ومــا عبثــْت
 

 (.بتصرف)وما بعدها  888، ص 8811الثاني، دار العودة، بيروت  الشوقيات، الجزء                                   

 .تحركت: مارتـ . اسم مفعول من أضنى، أضناه المرض أثقله وألزمه الفراش: مضنىـ .   حزني الشديد: بثيـ : شروح مساعدة
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فيه هذا النص، مستثمرا مكتسباتك  اكتب موضوعا إنشائيا متكامال محكم التصميم، تحلل     

 :المعرفية والمنهجية واللغوية، ومسترشدا بما يأتي

 .تأطير النص ضمن سياقه الثقافي واألدبي، مع وضع فرضية لقراءته ـ    

 .تلخيص مضامين النص ـ    

 وإبراز عالقتهاـ تحديد الحقول الداللية المهيمنة في النص والمعجم المرتبط بها،    

 .لة النفسية  للشاعربالحا

وتحديد ( اإليقاع والصورة الشعرية واألساليب)رصد الخصائص الفنية للنص  ـ 

 . وظائفها

ـ تركيب خالصة تستثمر فيها نتائج التحليل، لبيان مدى تمثيل النص لتجربة إحياء  

 .النموذج

 

 (نقط 6)درس المؤلفات : ثانيا

 :ما يأتي" اللص والكالب"ورد في رواية 

لم يكن فيها جديد بالنسبة . انهمك في مراجعة الجرائد الصباحية والمسائية على السواء..." 

ر في جريدة إليه، ولكْن ثمة اهتمام بالجريمة والمجرم فاق ما كان يتوقعه وبخاصة ما نش

عن تاريخه في  مثير في إسهاب وان، كتبت الجريدةعل ، جريدة رؤوف"الزهرة"

التي كشفت عنها محاكمته، وقصور األغنياء التي سطا اللصوصية، وسلسلة المغامرات 

. اءـــــعليها، وعن شخصيته، وجنونه الخفي، وجرأته اإلجرامية التي انتهت إلى سفك الدم

آالف وآالف يناقشون الساعة جرائمه ويتنّدرون بخيانة نبوية له . للعناوين الكبيرة السوداء يا

 .".ويتراهنون على مصيره
                          

 .وما بعدها 62ص  6002الطبعة األولى، ، مصر ،القاهرة، دار الشروق ،"اللص والكالب"نجيب محفوظ،                                 

 

 :واكتب موضوعا متكامال تنجز فيه ما يأتي ،طلق من هذا المقطع ومن قراءتك الروايةان

 .ـ وضع المؤلف في سياقه العام        

 .ـ تحديد موقع المقطع ضمن المسار العام ألحداث الرواية         

 .باعتبارها قوة فاعلة في تطور أحداث الرواية( الصحافة)ـ بيان  مدى إسهام          

 .  تركيب المعطيات المتوصل إليها في التحليل إلبراز قيمة الروايةـ          
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يقدم هذا الدليل إطارا عاما لألجوبة الممكنة في معالجة المطالب المحددة في ورقة األسئلة، فليس من الضروري           

وتبقى لألستاذ المصحح صالحية رصد مدى قدرة المترشح على استثمار مكتسباته . أن تتطابق معها أجوبة المترشح

مع الحرص على  عنها بأسلوب سليم خال من األخطاء، والتعبير، وتحليلهلنص المعرفية والمنهجية واللغوية لفهم ا

                                                                   ...حسن تنظيم  ورقة التحرير

 (نقطة 01)درس النصوص : أوال                                              
  

 سلم
 يطقالتن

  

 .وضع فرضية لقراءتهمع  ير النص ضمن سياقه الثقافي واألدبيـ تأط
 : ............................................................................إلى ما يأتي التأطير ينتظر من المترشح أن يشير في  

ل ، وسعي النخبة المثـقفة إلى تجاوز حا02 رنقالوبداية  91 رنقالـ التحوالت الثقافية التي عرفها المجتمع العربي أواخر     

 .اإلسالمي، بالعودة إلى األصول الجمود التي طبعت الفكر العربي
ـ رغبة الشعراء اإلحيائيين في تجديد الشعر العربي، بالعودة به إلى ينابيعه األولى، من خالل استلهام المقومات الفنية     

 .رة على التعبير عن قضايا العصرللقصيدة العربية القديمة، وجعلها قاد
   ...ـ الدور الريادي ألحمد شوقي في إحياء النموذج     

 ............................. فرضية لقراءة النصلوضع ...( بداية النص أو نهايته)ينتظر أن يلتقط المترشح بعض المؤشرات 

 

 ن 0.1

 
 
 
 

 ن 1.1
 .............................................................................................................ـ تلخيص مضامين النص 

 :يمكن أن يتمحور التلخيص حول المضامين اآلتية
 . ـ  تعبير الشاعر عن شوقه ولوعته وحرقة الوجد التي يعمقها سواد الليل، وأثر ذلك في قلبه الذي أنهكه الهوى وعذبه        

 .ـ  التغني بسحر الروض وجماله وتفاعل جنباته مع المحبين والمغرمين الذين أنهكهم الشوق وأضناهم الغرام        
   .حال الدنيا وعبثهالـ  التحسر على انصرام أيام الشباب والتعجب         

 ن 2

  .الحالة النفسية للشاعروإبرازعالقتها ب ـ تحديد الحقول الداللية المهيمنة في النص والمعجم المرتبط بها،

 :مهيمنين، هما حقلين دالليينـ يمكن التمييز في هذا النص بين    

   ه إلى أيام الصباشوقو الشاعر لوعةحقل دال على :....................................................................... 

ـ أليام الصبا ـ  ى ـ أحبتي ـ شجون ـ األشواق ـ مضنى ـ الغراملوعتي ـ بثي ـ  الهوى ـ أرقت ـ عادتني ـ ذكر)        
 ...(. عهد الشباب

   حقل دال على الطبيعة:......................................................................................................  
 ...(.الطير ـ غصون ـ النسيم ـ الصبا ـ  حواشيها ـ األصيل  الدجى ـ ليلة ـ ليال ـ روض ـ ظله ـ)                    

 إبراز العالقة :................................................................................................................. 
 .لوعة والشوق على نفسية الشاعرفي بيان شدة وطأة مشاعر ال يتضافر الحقالن الدالليان                    

 
 

 ن  0

 
 ن 0

 
 ن 0

 :ـ رصد الخصائص الفنية للنص وتحديد وظائفها
 البنية اإليقاعية:.............................................................................................................. 

 :أ ـ اإليقاع الخارجي
 .، ووحدة القافية والروي(بحر الطويل)اد نظام الشطرين المتناظرين القائمين على وحدة الوزن ـ اعتم           
 (...يزيد ـ يعيد)حضور التصريع في مطلع القصيدة  ـ           

 : ب ـ اإليقاع الداخلي
 ...(.ف ـ الواو ـ الياءاألل)والمدود ...( ـ الهاء ـ القاف  الدال ـ العين ـ الغين)ـ تكرار بعض األصوات            
 ...(.قلب ـ الهوى ـ الغرام ـ األيام ـ أمس )ـ تكرار بعض الكلمات            
  (....عبثت / شيبة ـ عبث / شببنا/  تظللنا ـ الشباب/ مديد ـ ظله / يمد )ـ تكرار بعض االشتقاقات            

 
 ن 0
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 ...  الية وتأثيريةجم وظيفةوقد ولد ذلك توازيا إيقاعيا أدى                 

 الصورة الشعرية:..................................................................................................................  
عادتني شجون، قيام بالضلوع قعود ـ قيام )توظيف الشاعر نماذج من الصور الشعرية القائمة على االستعارة والمجاز

 ...(.نسيم سجود ـ تميل إلى مضنى الغرام ـ مشى في حواشيها األصيل ـ يقطر منها العيشلل
 ...التعبيرية والوظيفةالتزيينية الجمالية  الوظيفةوقد زاوجت الصورة الشعرية بين                  

 األساليب: .................................................................................................................. 
 .          ـ هيمنة األسلوب الخبري في النص      
 : ـ تضمن النص أسلوب االستفهام الذي خرج عن معناه الحقيقي ليفيد معاني أخرى تتحدد من خالل سياق النص      

 ؛(أأنت حديد؟ أما لك ياعهد الشباب معيد؟ كيف نأت واألمس آخر عهدها؟)        
د أسلوب الطباق في جملة من أبيات القصيدة         ...(.سجود / جديد ـ قيام / قعود ـ قديم / يعيد ـ قيام / يبدئ )ـ تَردُّ

 ...  ولوعتهاإلفصاح عن معاناة الشاعر  وظيفةوقد أدت هذه األساليب                

 

ن 0  

 

ن 0  

 .نتائج التحليل لبيان مدى تمثيل النص لتجربة إحياء النموذجـ تركيب خالصة تستثمر فيها 
 :قدرة المترشح على إنجاز ما يأتي يراعى في تقويم هذا المطلب       

 تركيب خالصة يستثمر فيها نتائج التحـليل ويمحص فرضية القراءة................................. .......... 
         

  إحياء النموذج، من خالل اإلشارة إلى ما يأتيمدى تمثيل النص تجربة  بيان......:.......................... 
إيقاع تقليدي يقوم على نظام الشطرين المتوازيين وعلى وحدة )ـ المحافظة على بنية القصيدة القديمة    

 (.يالوزن والقافية والرو
 .ـ توظيف بعض الموضوعات والمعاني التقليدية                        
 .ـ توظيف صور شعرية تحاكي النموذج القديم                        
 ...توظيف معجم تراثيـ                         

 
 

 ن  0

 

 ن 3

 

                                       (ن 6)درس المؤلفات : ثانيا        

 :ينتظر أن يكتب المترشح موضوعا متكامال، يتناول فيه العناصر اآلتية          

 سلم 

 يطنقالت

 ....................................................................................................................ـ وضع المؤلف في سياقه العام

 ...إلى موقع رواية اللص والكالب ضمن التجربة الروائية لنجيب محفوظ ة باقتضاباإلشار  ـ 
 ن 0

  .....................................................................................تحديد موقع المقطع ضمن المسار العام ألحداث الروايةـ 

 هقاخفإو ،علوان ؤوفيد مهران إلى بيت نور لالختباء لديها لما فشلت مقابلته مع رسعفي سياق لجوء المقطع ورود  اإلشارة إلى

 .، وتأليب الرأي العام ضدهالزهرةالتي تزعمتها جريدة  في قتل عليش ونبوية، مع اشتداد عملية التحريض

                     ...........................................................باعتبارها قوة فاعلة في تطور أحداث الرواية( الصحافة)بيان مدى إسهام ـ 
 :عبر مرحلتينوذلك  يمكن أن يشير المترشح إلى الدور المركب الذي لعبته الصحافة في نمو أحداث الرواية وتطورها       

بمجرد خروجه من السجن أصبح  شكلت فيها الصحافة عامل جذب وإشاعة لألمل في نفسية سعيد مهران، إذ :ـ مرحلة أولى     

ووصل به . يتابع الجرائد ويتقصى أخبار أستاذه القديم رؤوف علوان، ويبدي انبهاره بقدراته على معالجة كل القضايا والمواضيع

المرحلة لم تخل من إحساس بالريبة كان ينتاب غير أن هذه  اإلعجاب بأستاذه وبمهنته أن رغب في امتهان الصحافة هو أيضا،

 ...إزاء ابتعاد أستاذه عن خطه النضالي يد مهرانسع

أستاذه  انحراف باكتشاف هذا األخير شكلت فيها الصحافة عامل تحريض وتأليب ضد سعيد مهران، وتبدأ: ـ مرحلة ثانية    

 :من خاللته ص منه، وجعل كل الصحف تهتم بقضيومثله األعلى رؤوف علوان، الذي سعى إلى التخل

 م سعيد مهران وجعلها تتصدر الصفحات األولى إلثارة االنتباه إليهاالتركيز على جرائ. 

 النبش في ماضيه ونشر قصص جرائمه بكثير من التضخيم والتهويل . 

 تحريض الرأي العام ضده. 

 استغالل الصحافة أخطاء سعيد مهران في تأجيج عملية المطاردة، مما أسهم بقوة في نمو أحداث الرواية وتطورها... 

 ن 0

  

 ن 3

 

 

    .........................................................................تركيب المعطيات المتوصل إليها في التحليل إلبراز قيمة الروايةـ 
 ...قيمة الرواية وأهميتها األدبية والفنية مبرزا ب المعطيات المتوصل إليها  في التحليلركينتظر من المترشح أن ي

 ن 0

 




