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  ( نボطる 01)درس النصヱص : أヱا
 بنيる الشكل الدرامي في النص المسرحي                                       

   るآني るヌلحヱ るماضي るヌبين لح メدイال ヴヤع ュヲボت ،ラاإنسا りلحيا るأساسي るفيゲمع るبゲイاما تケا  .الدヰإن
 ،メاヨわبين عالم ااحヱ اقعヲبين ال ポاゲわجاع るهي صياغヱ ゴكيゲわال ヴヤها عコاイد في إنヨわتع るحياتي るاقعヲل りديد

チاゲわاافヱ るاإضافヱ. 
ヱتュヲボ بレيる الشムل الدケامي في الレص الヨسゲحي  ،هヨا الشムل ヱالラヲヨツヨ تعヨわد الدケاما عヴヤ محケヲين   

 :  عヴヤ  مヲヨイعる من الヲムヨناれ مゲتらط بعヰツا بらعض اケتらاヅا نسボيا، هي
 るليヱأ るヤحゲم ヲهヱ ،メاヰわا ـ ااسヰわヘيドヱ ديمボييئ تヰتヱ るムらعن الح れماヲヤحي معゲسヨال ヲديم جボتヱ る

れياダガالش . メاヰわااس ラا، إヰらهグضح مヲيヱ るحيゲسヨط الヨين نらحي، يゲسヨص الレヤل ュط العاガヤل チゲع
يらّا غ∠  .ヱعヴヤ الムاتب أا يムشف فيه خヘايا الレص، لムي ا يラヲム عゲダレ الヘヨاجأり م⊥

ゐ في الわشムل، ヱتラヲム مゲحるヤ انトاベ الحدゐ هي ـ انトاベ الحدゐ، بعد مゲحるヤ ااسヰわاメ تらدأ اأحدا 
لヰヨわد لヤحدゐ الらムيゲ الヵグ يヲضح الヱ りゲムヘيキヲボ إلヴ الわأュコ،  أ فيヰا اأحداゐ الدケاميる بالヲわهج،الるトボレ الわي تらد

 .ヱبالわالي إلヴ الحل
 ヲهヱ ،ネاゲダـ ال ゲافレت るيヤヨعヱين أわゃافムわتين مキاツわتين مヲا بين قヨヰレم りاحدヱ غب كلゲين، تわゃافムわم ゲغي

ヱا يحدゐ الゲダاネ إラ لم تネヲレわ الشダガياれ، فグヰا هاキئ クヱاポ عاصف، . السيりゲト عコ ヴヤماュ اأمケヲ في
ロゲムي ポاクヱ ا يحبグهヱ ،يلガب ポاクヱ يمゲا كグهヱ . れヱاヘا تヲヤف ،ヴボسيヲヨفي ال るレايらわヨال れاヨغレه الらيش ヲهヱ

 ّヤヨا تコنشا ヴボسيヲヨانت الムل れاヨغレال ネاボإيラクق ا. ه اأヤガحي يゲسヨص الレفي ال ネاゲダعل فالイي ヵグيق الヲشわل
 ヵاتب، أムال ロيدゲي ヵグال ヴヤدف اأعヰن الヨض ァケدレت るيぼケ فقヱ حيゲسヨل الヨالع ヴボヤわشاهد يヨال ヱئ أケاボال

 .الヰدف الヵグ من أجヤه ك⊥わب الレص الヨسゲحي
ـ اأコمヱ ،るهي لحるヌ حاسるヨ يらدأ فيヰا الヘعل بالわأヱ ،ュコتュヲボ عヴヤ تダاュキ اأفعاメ بين الشソヲガ في  

اأコمる تヤガق الヲわتヱ ゲالわشヲيق في الレص ヱ. أماュ قゲاケ هاュ يغيゲ مンゲイ الヘعليる تイعل الشヱダガنるトボ ما، 
 .الヨسゲحي

  ،ケاイヘاان るヌلح ヴحي إلゲسヨعل الヘا الヰل فيダامي، يケالد ゐفي الحد ネاゲダال るヨهي قヱ ،りヱケグـ ال
 ンヲボاف بين الガحل الヱ ゐاأحدا ンゲイم ゲها تغييゲらم عわيヱ ،ゲらダال キاヘن るヌلح ヴإل れياダガل الشダتヱ

わヨحيالゲسヨص الレفي ال るعケاダ  .   
  れماコاأヱ دボا العヰفي ァゲヘレي تわال るايヰレال ヲهヱ ،れياダガالش ネاゲダل るمヲヤمع るيヨわح るイيわيعد نヱ ،ـ الحل

    .لツわわح الぼゲيا
   ラإ ،メヲボل الヨイمヱ レامي في الケل الدムالش れناヲムمるيボنس るيレن بヨض るヨヌわレحي مゲسヨا  ،ص الヰمن خال

جيديا أュ كヲميديا أュ مゴيج أهي تゲا: ヱ ،ラヲهي الわي تحدキ نヨط الヨسゲحيるباقي الレヘ عنيヨわيゴ الヘن الヨسゲحي 
ヱفي ضヲء هログ الヲムヨناれ يムヨن ケصد  ؟ュ تعらيゲيる أュ كاسيムيる أュ مヤحヨيるأهي ヱاقعيる أ: ヱتらين مグهヰらا ؟بيヨヰレا

ケヲダالع ゲらع ゥゲسヨال ケヲトت ゲاهヌم.                  
 ،مسゲحيる معاصりゲ أبحاヱ ゐنケキ :ソヲダاسる الヨسゥゲ ،عらاサ عらد الغレي

 るعらヅ ،ヅباゲال ،るفゲعヨال ゲنش ケاキ4102   ソ00 ما بعدهاヱ (فゲダわب). 
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نظري، مستثمرا مكتسبゅتポ المعرفيる اكتゆ مヱضヱعゅ إنشゅئيゅ متكゅما تحヤل فيه هذا النص ال 

 :ヱالمنヰجيヱ るالヤغヱيヱ ،るمسترشدا بمゅ يほتي
 .ヱصةゅغ  فرضة  لقراءده ،ـ ヱضع النص في إطゅره الثقゅفي ヱاأدبي 

 ゅヰن  لヱصر الميゅالعن ュعرض أهヱ النص ゅヰـ دحدةد القضة  الدي ةطرح. 

      . ـ إبراز ヱظةヘ  الصراع في بنة  الشيل الدرامي ヱعاقده ببゅقي الميヱنゅت الヱاردة في النص 

 ゆلةゅرصد اأتヱ ،ء النصゅن الطرةق  المعدمدة في بنゅح  ـ بةヱفي عرض القضة  المطر  ヘظヱالم 

 .لنصا ヱمظゅهر اادتベゅ في

 ،صيゅغる جديدة لヱاقعる حيゅتيるـ دريةゆ ندゅئج الدحヤةل، ヱمنゅقش  مヱقف اليゅدゆ الذي ةعدبر المترح  
 .مع إبداء الرأي الشخصي 

  

ゅنيゅث : れゅدرس المؤلف(ط 6ボن) 

 :أحمد المعداヱي المجゅطي مゅ ةほدي" ظゅهرة الشعر الحدةث"ヱرد في مぼلف   

بほشكゅل تختヤف في  الذاتيる تجربته نع بيرヤتعيتヱسل ل( الヱجدانيالشゅعر) راح ..."     
ゅヰمميزاتヱ ゅヰئصゅيديم  ع، خصヤボر التゅنس به التيほاست ゅ  ゆلゅفي الغ ゅن مصدرهゅل كゅمن أشك

るالتجرب るامتاء الذاكرة، ا طبيع.." 

 ،ديثأحヨد الヨعداヵヱ الイヨاヅي، ドاهりゲ الشعゲ الح                                                                
                                                                       るالثاني るعらトال ،サケداヨيع الコヲわالヱ ゲشレال るكゲ4112ش ソ ،اءツيらال ケ63، الدا. 

 
 

 :انطベヤ من هذه الヱボلヱ ،るمن قراءتポ المؤلف النボدي؛ ثュ اكتゆ مヱضヱعゅ متكゅما تنجز فيه مゅ يほتي   

 ヰقゅل  بتةヱلفربط القぼداخل الم ゅ. 

 ئصゅدعبةر عن دجربده الذادة  رصد خصヤجداني لヱعر الゅالش ゅヰتل بヱالشيل الدي د. 

 جدانيヱفي درات  الشعر ال ゆدゅج الذي اعدمده اليヰن المنゅبة. 

 غ  خاصゅلف صةぼقةم  م ゅヰهرة الشعر الحدةث"  دريةبة  دبرز فةゅظ." 
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              ヵケヱゲツلや يس منヤف ،るヤゃأسや るقケヱ في りキギحヨلや لبゅトヨلや るイلゅفي مع るレムヨヨلや るبヲلأج ゅمゅع やケゅヅま ليلギلや やグه ュギيق
ヱتらقヴ لأسや クゅわلダヨحح صاحيケ るصギ مンギ قや りケギلゲわヨشح عや ヴヤسわثケゅヨ مわムسゅらته . أラ تゅトわبق معゅヰ أجヲبや るلゲわヨشح

るيイヰレヨلやヱ るفيゲعヨلや  صレلや مヰヘل るيヲغヤلやヱهヤيヤتحヱ ،ゲيらعわلやヱ ،ءゅトأخや من メゅيم خヤس ゆヲヤبأس ゅヰレع  ヴヤع ソゲلحや مع
ゲيゲحわلや るقケヱ  يمヌレحسن ت... 

سヤم    ケキ(41 ラ)س やلソヲダレ : أヱا
 やلレわقيط

  ــ ヱضع やلレص في や ロケゅヅまلثقゅفي やヱأキبي، ヱصيゅغる فゲضيる لقやゲءته
      りケفي اإشا ゲيヅأわلや ما يأتي ヴإل:.............................................................................................................. 

 .الゲヌレيる الわي تレاヱلت الヘن الヨسゲحي るـ انヨわاء الレص إلヴ الわムاب   
   ヴヤع ゆゲباء العキاأ ネاヅج عن اわيا حديثا نゲا نثムحي شゲسヨن الヘال ケاらわـ اع ゲالع ヵゲثレال ゐاゲわم الヰヤاعヘتヱ مع بي るافボالث

 .ヱاأゆキ الغゲبيين
بيる في اأسヲاベ الレヨاゲドاれ الشعゲيヱ るالトガا)عゲفヰا الヨسゥゲ في اأゆキ العゲبي  ـ اإشاりケ إلヴ بعض مヌاهゲ الケヲトわ الわي   

 るヨديボال るبيゲاتي ا ـالعヲムلح-   るヨجゲわال-   サاらわأصيل ـ ااقわال.)... 
 ...............لヲضع فゲضيる مゅレسるら لヤقやゲءり ...( نヰايわه ـ بدايわه ـ مダدケ الレص  ـ العヲレاラ)اانトاベ من مぽشゲاれ نダيキ るالる  ـ   

 

4.1 ラ 

 

 

5.1 ラ 

ゅヰل るنヲムヨلや ゲصゅレلعや أهم チゲعヱ صレلや ゅヰحゲトي يわلや るيツلقや ギيギـ تح.  
 :يゲヌわレ أラ يヨツわن مゴイレ الゲわヨشح ما يأتي

       : やلقツيや るلわي يゲトحや ゅヰلレصـ 
  ムالش るيレらل るنヲムヨال ゲاصレحيالعゲسヨص الレامي في الケل الد................................................................... 
 .................................................................................................... :أهم やلعゅレصや ゲلヲムヨنる لヤقツيるـ 

الわي تゲبط هログ  العاقる الレسボيる -ل الدケامي في الレص الヨسゲحي ドヱヱائヰヘا مヲムناれ بレيる الشム ـتعゲيف الدケاما 
わيヨأهヱ れناヲムヨاالヰفي ケヲトわال ゲاهヌمヱ اヰらهグمヱ るحيゲسヨط الヨا في تحديد نヰ. 

 

 
 
 

5.1 ラ 
 

4.1 ラ 
 

  .まبドヱ コやゲيや るヘلネやゲダ في بレيや るلムゼل やلやケギمي ヱعاقわه بゅらقي やلヲムヨنや れゅلりキケやヲ في やلレص ــ
ヱيムヨن في ضヲئه  ،ヱيヲلد الحافゴ لدン مボヤわي العヨل الヨسゲحي ،يヤガق الわشヲيق: في بレيる الشムل الدケامي الゲダاドヱネيるヘ ـ    

 ロاصدボمヱ حيゲسヨل الヨأهداف الع ポاケキإ........................................................................................................ 
 

يわレج عن ـ بらاقي الヲムヨناケや  れتゅヅゅら نسقيゅيゲتらط ـ  ラヲム أساサ في بレيる الشムل الدケاميالゲダاネ م: بらاقي الヲムヨناれ عاقわهـ    
  ........................................................فゅلりヱケグ بゅأコمるمケヱゲا  やلحلنحや  ヲأحゐやギيحポゲ ـ تネヲレ الشダガياヱ れتダاキمヰا 

 

 

4.1 ラ 

 

4.1 ラ 
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 ベゅ فيـــヱمゅヌهや ゲاتس عや チゲلقツيや るلヱゲトヨحるヘド る فيبゅレء やلレص، ケヱصや ギأسゅليب やلヲヨ بيや ラゅلゲトيقや るلヨعりギヨわ فيـ 

 .やلレص
- るيقゲトلや: 
              ヴヤع ュヲボت るاجيイح るボيゲヅ اتبムد الヨわاعるمギمق ヱ ،اماケا بالدヰف فيゲع チゲامي فيعケل الدムالش れناヲムفيه م メヱاレت 

             ヱ ،حيゲسヨص الレالるヨتゅالع خ ヴا إلヰفي ケحي أشاゲسヨن الヘال ゴييヨا في تヰわيヨأهヱ れناヲムヨال ログبط هゲي تわال るيボسレال るاق 
 .ヱتحديد نヨط كل مسゲحيヱ るمグهヰらا ヱمヌاهゲ الケヲトわ فيヰا             

 :やأسゅليبـ          
  ゥゲــالわعゲيف ـ الヲわكيد ـ  الش: مヰレا ،ドヱف الムاتب مヲヨイعる من اأساليب الحイاجيる في عチゲ الツボيヱ るتヘسيゲها        

          ゲسيヘわالヱ-  ヅゲيل سالشヤعわال... 
 ゲ ــــــــالヨツائ سلヘわسيゲ اأキاり  سااسم الヲヨصメヲ  سالعトف  :، مヰレاドヱف الムاتب مヲヨイعる من  أヱキاれ ااتساや:  ベاتسベゅ  ـ      

 .مヨا أسヰم في اتساベ الレص. ..الゲムわاケ - بأنヲاعヰا

 
 
4 ラ 
 
 
4 ラ 
 
 
4 ラ 

مヲقف やلゅムتب やلヵグ يعや ゲらわلヨسゥゲ صيゅغる جギيりギ لやヲقعる حيゅتيる مع まبやギء やلゲأヵ نゅわئج やلわحヤيل، ヱمゅレقるゼ  تゲكيبـ  
 .やلダガゼي

 : يゲاعヴ في تヲボيم هグا الヤトヨب قدりケ الゲわヨشح  عヴヤ إنイاコ ما يأتي     
- りاءゲボال るضيゲحيص فヨتヱ يلヤحわائج الわكيب نゲت........................................................................................ 
من الゲヌわレヨ أラ تダレب الレヨاقشる حメヲ عاقる الヨسゥゲ بالヲاقع ヱالらعد الレヘي اإبداعي في العヨل : مレاقشる مヲقف الムاتب -

 .....................................................................................................................................الヨسゲحي
 ......................................................................................................................إبداء الゲأヵ الشダガي -

 
 
4 ラ 

2 ラ 

4 ラ 

 

ゅنيゅث  : れゅ(ن 6)درس المؤلف 
るآتيや ゲصゅレلعや فيه メヱゅレわما، يゅムわم ゅعヲضヲشح مゲわヨلや بわムي ラأ ゲヌわレي: 

سヤم 
やقيطレわل 

 ...................................................................................................ـ ケبط やلقヲلる بسيゅقやキ ゅヰخل やلぽヨلف
ـ اإشゅرة بゅقدضゆゅ إلヴ مヱضヱع المぼلف ヱأهュ القضゅةゅ الدي دنヱゅلヱヱ ،ゅヰرヱد هذه القヱل  ضمن الヘصل اأヱل الذي  

ゆدゅفةه الي ベدطر  ヴإل(يثギلحや ゲعゼلや ي فيイيケギわلや ケヲトわلや) ゆ نヱني المعنゅالث ュفي بداة  القت(ギيギل جムش ヲنح)  الذي أبرز فةه
ゅヰممةزادヱ  جدانةヱئص شيل القصةدة الゅخص. 

 ن 0

 .ケصギ خゅダئص やلムゼل やلわي تヲسل بや  ゅヰلゅゼعや ゲلヲجやギني لわヤعらيゲ عن تゲイبわه やلやグتيるـ 
العقゅد ヱأبヱ )راゆ من الヤغ  الةヱمة  المほلヱف  ゅعر الヱجداني بゅلتヱヰل  ヱالبتゅط  إلヴ حد ااقدددتュ لغ  الش :やلヤغや るلゼعゲيるـ         

  .............................................."أقل صاب  من لغ  القصةدة اإحةゅئة ، ヱأيثر تヱヰل  ヱةترا "،  فヰي لغ  (مゅضي
ةعبر بゅヰ الشゅعر عمゅ دعجز عنه اأتゅلةゆ  ة  ヱالمشゅعر الヱجدانة جرب  الذادヱتةヤ  لヤدعبةر عن الد: やلや ケヲダلゼعゲيるـ    
ヤشرةالゅة  المبヱغ (جيゅن ュإبراهة)ヱ ،صر الشعゅقي العنゅئف بゅظヱرة  ذات عاق  ب(تةسゅاأحヱ اطفヱالعヱ رゅاأفي)حةث  ؛

 ベددحق るيヲツلعや りギحヲلや......................................................................................................................... 
   .........اعدمゅد القヱافي المدنヱع  ヱاأヱزان المخدヘヤ  في انتجュゅ مع المضゅمةن ヱالمشゅعر المعبر عنや: ゅヰإيقや ネゅلヲヨسيقيـ        

 

  ن 0

   

 ن 0

 ن 0

 .بيや ラゅلヰレヨج やلや ヵグعや ロギヨわلゅムتب في やケキسや るلゼعや ゲلヲجやギنيـ 
 :ااجدمゅعيح إلヴ دヱظةف المنヰجةن الدゅرةخي ヱمن المندظر أن ةشةر المدرش      

من دجدةد عヴヤ متدヱةي  فةゅヰالمدمثل في ددبع الدحヱل الذي لحベ القصةدة الヱجدانة  ヱمゅ دحقや  ベلヰレヨج やلケゅわيガيـ      
 . ...................................................................................المضمヱن ヱالشيل بゅلمقゅرن  مع القصةدة اإحةゅئة  

اإشゅرة إلヴ الظرヱف ااجدمゅعة  الدي أتヰمت في برヱز الدةゅر الذادي ヱدفعت شعراءه  المدمثل في やلヰレヨج やاجゅヨわعيـ         
 ................................................................................ヱالヘردة  ببةئゅدヱ ュヰدゅヘعュヰヤ مع قةュ الحرة إلヴ ااردبゅط 

 
 

 ن 1.0
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 ............................................................. صيゅغる خاصる تゲكيらيる تコゲら فيゅヰ قيるヨ مぽلف ゅドهや りゲلゼعや ゲلحギيثـ 
 .يرة اإشゅرة في صةゅغ  الخاص  الدريةبة  إلヴ قةم  المぼلف ヱأهمةده اأدبة  ヱالヘ ـ

 ن 0

 


