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             ヵケヱرツيس من الヤة، فヤゃقة اأسケヱ في りدギحヨطالب الヨنة في معالجة الムヨヨبة الヲا عاما لأجケاヅليل إギا الグه ュギيق
ヱتらقヴ لأستاク الヨصحح صاحية ケصギ مンギ قりケギ الヨترشح عヴヤ استثヨاケ مムتسらاته . أラ تتطابق معヰا أجヲبة الヨترشح

مع الحرص عヴヤ  عنヰا بأسゆヲヤ سヤيم خاメ من اأخطاء، ヱالتعらير، ヱتحヤيヤهالنص  الヨعرفية ヱالヨنヰجية ヱالヤغヲية لفヰم
 ...حسن تنظيم  ケヱقة التحرير

 
 (ن 41)درس النصヱص : أヱا

ュヤس 
 التنボيط 

 .ـ تほطير النص ضمن سيゅقه الثゅボفي ヱاأدبي ヱصيゅغる فرضيる لボراءته
 ..........................................................................:إلヴ مゅ ةほدي التほطيرفي  ةندظر من المدرشح أن ةشةر

دوほثرت بゅدجゅهوゅت اأدゆ البربوي فوي بعوده  ،فوي بداةو  النورن العشورةن( الدةヱان ـ أبヱلوヱ ـ المヰجور)ـ ظヱヰر دجゅرゆ أدبة  جدةدة 
 ...الرヱمゅنتي، ヱعمدت إلヴ الدحرر من قةヱد الياتةية  ヱالنزヱع نحヱ الدعبةر عن الذات

 ュظةور أتتوゅヰ المعرفةو  ヱالجمゅلةو  أااجدゅヰدات النظرة  الدي أطرت دجرب  شعراء تぼال الذات ヱヱايبدゅヰ تヱاء من حةو  الدن -
 ...ヤخصゅئص الممةزة لヰذه الدجرب  داخل متゅر دطヱر الشعر العربيل ارصددゅبع  النندة  إندゅجゅت مبدعةゅヰ من حة  الم

 .............فرضيる منゅسبる لボراءتهلصةゅغ  ( ...مصدره ـنゅヰةده  ـبداةده ـ لنص عنヱان ا)مشةرات نصة  دال   ـ اانطاق من

 
1.1 ラ 
 
 
 
5.1 ラ 

ゅヰل るنヱصر المكゅالعن ュعرض أهヱ النص ゅヰالتي يطرح るضيボـ تحديد ال.  

 ..................................................................................................: الボضيる التي يطرحゅヰ النص       

 . في الدجرب  الヱجدانة  الヘني مظゅهر الدطヱر ヱالدجدةد                                          
       ュأهゅヰل るنヱصر المكゅالعن:........................................................................................................ 
- ュヰري في مجدمعゅر الحضヱدطヤب  لゅصر النصةدة العربة  الحدةث  اتدجゅةر عنヱاتدمرار شعراء الدجرب  الذادة  في دط. 
 . الدجدةد في شيل النصةدة الشعرة  في الدجرب  الヱجدانة  مع اتدュゅヰヤ بعض اأطر الجدةدة المنゅتب  لطبةع  هذه الدجرب  -
 .الذادة  دجゅه الヱجدانيشعراء ااالمعجュ الشعري بدجرب  دほثر  -
 . دبةر طبةع  الصヱرة الشعرة  ヱمنヱمゅت ديヱةنゅヰ في الدجرب  الذادة  -
 . حضヱر بعض تمゅت الشعر العربي الندةュ في الشعر الヱجداني -

 
5.1 ラ 
 
1.1 ラ 

 .ـ إبراز مظゅهر التجديد الفني في التجربる الヱجدانيる كمヱ ゅردれ في النص
 :مゅ ةほدي الヘني في الدجرب  الヱجدانة  حتゆ النص في ددحدد أبرز مظゅهر الدجدةد     
 .(احヱ ュالدمゅتك بةن أجزاء النصةدةالد) ي نظュゅ النصةدة ヱفي بنゅئゅヰ العュゅالدجدةد ف -        
 .( اادجゅه إلヴ نظュゅ المنطヱع)ヱافي ـ الدنヱةع في الن      
 .اعدمゅد معجュ مائュ لヤدجرب  الヱجدانة  الجدةدة -        
        - ゅヰلゅع أشيヱدنヱ  رة الشعرةヱدبةر طبةع  الص. 

 
 
7 ラ 

ゅヰالتي يطرح るضيボفي عرض ال るظفヱالم ゆليゅرصد اأسヱ ،ء النصゅالمعتمدة في بن るボن الطريゅـ بي. 
اعدمد اليゅدゆ في عرض النضة  المطرヱح  في النص طرةن  حجゅجة  اتدنبゅطة ، حة    :ـ الطريるボ المعتمدة في بنゅء النص  

 عرضثュ  ،إلヴ الدطヱر الذي لحق عنゅصر النصةدة الヘنة  اأتゅتة  اتدجゅب  لヤدطヱر الحضゅري لヤمجدمع العربي بدايるال أشゅر في
 ュهرأهゅر مظヱالدط ヱ نيヘفيالدجدةد ال ヱ ، جدانةヱرة الدجرب  الゅإشゅب ュخت ヴفي إل ュت الشعر العربي الندةゅر بعض تمヱحض

 .الشعر الヱجداني

 
2 ラ 
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  るظفヱالم ゆليゅـ  اأس:.................................................................................................................... 
 :منゅヰ ، نذيرヱظف اليゅدゆ في النص مجمヱع  من اأتゅلةゆ الヤبヱة  ヱالحجゅجة  لعرض قضةده

 . ..ااتدندゅجـ نヱاعه المخدヘヤ  الربط بほـ الديرار ـ ヱيةد الدـ الدヘتةر ـ الشرح ـ الدعرةف ـ اعدمゅد لب  دنرةرة                

 
1 ラ 

 

ゆتゅل الكヱق るقشゅمنヱ ،يلヤئج التحゅلنت るتركيبي るخاص るغゅضع عصري مدمةز، " : ـ صيヱ جداني قد دحنق لهヱمع أن الشعر الヱ
ヱ أخرى، بصヱرة مヤمヱت  أحةゅنゅ أヱ خヘة  فإن يثةرا من تمゅت الشعر الندةュ ظヤت دبدヱ فةه عند هذا الشゅعر أヱ ذاك ヱفي قصةدة أ

 .مع إبداء الرأي الشخصي ،".في أحةゅن أخرى
 :ةراعヴ في دنヱةュ هذا المطゆヤ قدرة المدرشح عヴヤ إنجゅز مゅ ةほدي  

 ....................................................................صةゅغ  خاص  دريةبة   لندゅئج الدحヤةل ヱدمحةص الヘرضة  -
 
- ゆدゅل اليヱقش  قゅل : منヱقش  حゅالمن ゆظمن المندظر أن دنصゅヘمن دمةزه، ببعض احد ュالرغ ヴヤجداني، عヱت  الشعر الゅتم

 .................................................................... هز أهュ مظゅهر المحゅفظ  فةابرمع إ ،الشعر الندةュ بشيل مدヱゅヘت
 .............................................................................................في المヱضヱعإبداء الرأي الشخصي  -

 

 
 
 

 
1 ラ 

2 ラ 

1 ラ 

ゅنيゅث : れゅ(ن 6)درس المؤلف 
るصر اآتيゅل فيه العنヱゅما، يتنゅمتك ゅعヱضヱالمترشح م ゆينتظر أن يكت: 

سヤم 
 التنقيط

 
 ...........................................................................................................مؤلفــ ربط الヱボلる بسيゅقゅヰ داخل ال

الذي دنヱゅل فةه  ضمن الヘصل الثゅل رヱد النヱل  ヱヱبإةجゅز إلヴ مヱضヱع المぼلف ヱأهュ النضゅةゅ الヱاردة فةه،  اإشゅرةــ      
 ... ヱددبع دجヤةゅدゅヰ في شعر يل من أدヱنةس ヱخヤةل حヱゅي ヱالتةヱ ゆゅالبةゅدي ،"مヱتدجرب  الحةゅة ヱال"ゅدゆ بゅلدرات  الي

   1 ラ 

 ................................................................................................أهュ مゅ يميز تجربる أدヱنيس مع المヱ れヱالحيゅةــ ـ

ヱةدمظヰر ذلك  .قةمدゅヰ منهجرب  أدヱنةس الشعرة  مع المヱت ヱالحةゅة ددمةز بゅلدحヱل، ヱدتدمد ةندظر أن ةشةر المدرشح إلヴ أن د   
 :في مゅ ةほدي

يدヱ( ゆゅدヱحد ذاده بذات اأم  في دةヱانةه ( أヱراق في الرةح)ـ بداة  صヤ  الشゅعر بمعنヴ المヱت ヱالحةゅة في دةヱانه الثゅني      
 (.المترح ヱالمراةゅ)ヱ( ةュ الヤةل ヱالنゅヰرقゅلة في أالدحヱات ヱالヰجر

ヱاقــــــع ةヘدنر إلヴ الヘحـــــヱل  ـ صدヱر دجرب  الحةゅة ヱالمヱت عن ذات الشゅعر المحدنن  بヘحヱل  الدゅرةخ العربي، في    
ゆالخصヱ، ヱرゅااتدعم  ヤرة العربة  قبل مرحゅح الحضヱبجم. 
 .ـ اعدبゅر الشゅعر جزءا من الヱاقع العربي المةت، لينه مدمةز عنه   
ヱبةن ايدشゅف مュヱヰヘ الدحヱل  ،معゅني الحةゅة ヱالمヱت بゅلدヱزع بةن الحةرة ヱالدتぼゅل ヱالبح  عن ヱتةヤ  لヤبع  ـ دمةز   

 .بゅعدبゅره ヱتةヤ  لヤبع  ヱالدجدد
" دةمヱر ヱمヰةゅر"قصةدة )أدヱنةس في جعل مュヱヰヘ الدحヱل ヱتةヤ  لإقنゅع بإميゅنة  البع  الحضゅري لأم  العربة  ـ دヱفق    

، ヱلينه أخヘق في دحنةق هدف الدحヱل، لّمゅ جعヤه فجゅئةゅ مبنةゅ عヴヤ دぼゅヘل ヱهمي، ا ةتدند إلヱ ヴتゅئل (مراةゅمن دةヱان المترح ヱال
 (.قصةدة اأتمゅء) بع  اأم  العربة /  اإقنゅع بإميゅنة  اندصゅر الحةゅة عヴヤ المヱت

 

7 ラ 

 .ه التجربるــ بيゅن المنヰج الذي اعتمده الكゅتゆ في دراسる هذ
  ヴرة إلゅدريةزاإش ゆدゅالي ヴヤت عヱالمヱ ةゅر دجرب  الحةヱゅتي لدرات  محヘج النヰالمنヱ ديゅعヱضヱج المヰالمن: 

دجرب  الحةゅة )الحدة   العربي ةدمظヰر في اتدخاص المヱضヱعゅت المヰةمن  ヱالمدヱادرة في الشعر: ـ المنヰج المヱضヱعゅتي   
      .....................................................................................................................................(.ヱالمヱت

  .......................من الدجرب  النヘتة  ヱالشعヱرة  لヤشゅعر العربي المヱت ヱالحةゅةانبثゅق دجرب   ةدجヴヤ في  :ـ  المنヰج النفسي   

 
 

5.1ラ 
 
5.1ラ 
 

 .....................................................................................التعヤيلالشخصي في المヱضヱع، مع إبداء الرأي ــ 
 ...ـ ةراعヴ في دنヱةュ هذا المطゆヤ قدرة المدرشح عヴヤ إبداء الرأي الشخصي في المヱضヱع ヱدعヤةヤه  

1 ラ  
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 (نボطる 41)درس النصヱص : أヱا

るجدانيヱال るالتجديد الفني في التجرب 

   ギيギالتجヱ りأته حركة الريادギا بヨجا لツنヱ اداギانية امتギجヲالتجربة ال ネヲضヲم ラالتجربة . كا ログشعراء ه ヴツم ギفق
 ヵケاツالح ケヲإليه التط ヴヰا انتヨين لらا مستجيヰمامح ラヲضحヲيヱ صائص الفنيةガال ラヲقヨل  يعヱ ،مヰعヨفي مجت ヴヰا انتヨ

ヱقギ تناメヱ التطケヲ عناصر القصيりギ الفنية اأساسية الヨعرヱفة، كらنائヰا العاヱ ュإيقاعヰا . コمانヰمفي إليه التجギيギ الفني 
ヱمعجヰヨا ヱصケヲها الゼعرية، ヱما يギخل في تركيب تヤك الصケヲ من مجاヱ コتらゼيه ヱمطابقة ヱمجانسة ヱغيرها من 

 .العناصر الヤغヲية ヱالفنية
ヱ أسヲاء في النظرية  ،ギ كاラ شムل القصيヱ りギبناぼها ヱنظاュ أبياتヰا ヱقヲافيヰا من العناصر اأヱلヴ التي مسヰا التجギيヱギق  
أラ القصيりギ العربية أصらحت في حاجة إلヴ أラ يتحقق فيヰا مゴيギ من التヨاسك فقギ أحس النقاد ヱالゼعراء . تطらيقالفي 

في بناء أبياتヰا ヱقヲافيヰا، لムي تستجيب لطらيعة التجربة الヲجギانية ヱالتاحم بين أجゴائヰا ヱأبياتヰا، ヱمゴيギ من الヨرヱنة 
ヱقギ كاラ من الطらيعي في العصر الحギيث أラ ينギゼُ الゼعراء بعض . الجギيりギ بヨا فيヰا من ヱحりギ الゼعヱ ケヲتムامل الجヲانب

يتجラヲヰ إلヴ نظاヱ ュهグムا بギأヱا . اأヅر الجギيりギ التي تناسب らヅيعة التجربة الヲجギانية ヱالヨفュヲヰ العصرヵ لゼヤعر ヱالفن
الヨقطヲعة متغيرり القヲافي، متأثرين أحيانا بヨا سらق من نヨاァク هグا النظاュ في الヲヨشحاヱ ،れبرヱافギ أخرン مヨا قرأヱا في 

 .الゼعر الغربي الحギيث
   ギاهゼم ヴإل ラヲتفتヤيヱ ،れاانفعااヱ اعرゼヨير الヲبتص ラヲヨتヰيヱ اتيةグالتجربة ال ヴإل ラヲヰعراء يتجゼأ الギب ラأ グمنヱ

ヱيربطラヲ بينヰا ヱبين ヱجギانヰم، أخヅ れグائفة كらيرり من األفاド الヨحヤヨة بالギااれ الゼعケヲية ヱالجヨالية تتردد في الطらيعة 
りギيギانية الجギجヲيعة التجربة الらخالصة لط ドبألفا ンأحيانا أخرヱ ،يةギيヤتق ドجة أحيانا بألفاゴتヨهم، مケヲصヱ مヰاتケاらع. 

  ギاب ラكاヱ ، ラا، أヰヨمعجヱ りギالقصي ュد نظاギتج ギقヱاヰينヲムت れماヲمقヱ عريةゼال りケヲيعة الصらヅ في . تتغير りケヲفالص
ليعらر عن جانب  ،الヵグ تتログガ األفاヱ ドالعらاケاれ بعギ أラ ينظヰヨا الゼاعر في سياベ بياني خاص" الムゼل الفني"الゼعر هي 

ヱاإيقاネ  مستギガما ヅاقاれ الヤغة ヱإمムاناتヰا في الギالة ヱالتركيب ربة الゼعرية الムامヤة في القصيりギ،من جヲانب التج
 . ヱالحقيقة ヱالヨجاヱ コالترادف ヱالتツاد ヱالヨقابヤة ヱالجناヱ ،サغيرها من ヱسائل التعらير الفني

ヱياحظ الギاサケ في هグا الヨجاメ أラ الゼعر العربي، مヨヰا يヲغل في التجギيギ، يظل مرتらطا عヴヤ نحヲ ما بらعض الヨظاهر  
قギ تحقق له ヱضع عصرヵ متヨيゴ، فإラ كثيرا من سヨاヱ れمع أラ الゼعر الヲجギاني . الفنية في تراゐ الゼعر العربي القギيم

 ラخفية في أحيا ヱسة أحيانا أヲヨヤم りケヲبص ،ンأخر ヱأ りギفي قصيヱ ポاク ヱاعر أゼا الグه ギفيه عن ヱギらت تヤド يمギعر القゼال
ンأخر. 
 

 (بتصرف) .ヱما بعギها  767ص ، 1879 ،، داケ النツヰة العربية، بيرヲれヱجギاني  في الゼعر العربي الヨعاصرااتجاロ ال عギら القادケ القط ،            
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  ヱ املムجي متヰيم منヨفق تصヱ ائياゼعا إنヲضヲاكتب مヵا النص النظرグل فيه هヤمنسجم، تح، 

 :مستثヨرا مムتسらاتك الヨعرفية ヱالヨنヰجية ヱالヤغヲية، ヱمسترشギا بヨا يأتي

  .ヱصياغる فゲضيる لقゲاءته ،ـ تأヅيゲ النص ضヨن سياقه الثقافي ヱاأキبي

 るيツاـ تحديد القヰل るونムヨال ゲأهم العناص チゲعヱ ا النصヰحゲトالتي ي. 

 .ـ إبゲاコ مظاهゲ التجديد الفني في التجゲبる الوجدانيる كヨا ヱرれキ في النص

بياラ الゲトيقる الヨعتヨدり في بناء النص، ヱرصد اأساليب الヨوドفる في عチゲ القツيる التي  ـ

 .يゲトحヰا

ヱمع أラ الゼعر الヲجギاني قギ " :بـ صياغる خاصる تゲكيらيる لنتائج التحليل، ヱمناقるゼ قوメ الムات
 ヱاعر أゼا الグه ギفيه عن ヱギらت تヤド يمギعر القゼال れاヨكثيرا من س ラفإ ،ゴيヨمت ヵضع عصرヱ تحقق له

ンأخر ラخفية في أحيا ヱسة أحيانا أヲヨヤم りケヲبص ،ンأخر ヱأ りギفي قصيヱ ポاク."،  أيゲمع إبداء ال
 .الダガゼي

  

ゅنيゅث : れゅدرس المؤلف(ط 6ボن) 

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

إنゅヰ . أمゅ تجربる المヱ れヱالحيゅة فヰي مشدヱدة إلヴ المستボبل، بボدر مゅ هي مشدヱدة إلヴ الヱاقع"...      
 .الذي يحمل معنヴ التجدد ヱاانبعゅثヤمستボبل للذي يتضمن معنヴ المヱ ،れヱاستشراف معゅنゅة لヱヤاقع ا

 ...".تゅريخ الشعر العربيمن هنゅ كゅنれ تجربる فريدة في 
 ،أحヨد الヨعداヱي الヨجاヅي، ドاهりゲ الゼعゲ الحديث                                                                

                                                                     るالثاني るعらトدارس، الヨيع الコالتوヱ ゲゼالن るكゲالدار7002 ،ش ،  ソ ،اءツيら111ال. 
 

 

 :ثュ ايدゆ مヱضヱعゅ مديゅما دنجز فةه مゅ ةほدي ،لنヱل ، ヱمن قراءدك المぼلف الننديانطヤق من هذه ا   

 لَفぼداخل الم ゅヰقゅل  بتةヱربط الن. 

 ةゅالحةヱ تヱنةس مع المヱعر أدゅةمةز دجرب  الش ゅم ュإبراز أه. 

   في درات ゆدゅج الذي اعدمده اليヰن المنゅهذه الدجرب بة . 

 ةلإبヤع، مع الدعヱضヱداء الرأي الشخصي في الم. 
 


