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 ( نボطヱ1 る)درس النصヱص : أヱا

ارتヘعれ في النصف الثゅني من الボرن التゅسع عشر أصヱاれ جヤيるヤ، أدれ دヱرهゅ التゅريخي في مجゅل        
ヵكرヘالヱ حيヱض الرヱヰالن ヴヤل التحريض عゅفي مجヱ ،ءゅاإحي ヴة إلヱالدع . ヵر الذヱقد أشبه الدヱ

ل النヰضる اأヱرヱبيる الذين دخヱヤا في حヱار مع المゅضي رجヤゅع به اإحيゅئيヱن ヱالنヰضヱيヱن دヱر اضط
أゅ  ヱضر ヱليس لヤذヱبゅن في ذلポ المゅضيヱتراثه المتボدュ عن الحゅضر، لتكヱن العヱدة ヱسيるヤ لتحديد الح

 . ااكتゅヘء بゅحتذائه، ヱإنمゅ ليكヱن الゅボعدة اأسゅس لانطاヱ ベالتجヱゅز

       ヵدヱرゅن البゅقد كヱفظ إبراهゅحヱ قيヱـ قبل أحمد شュاـ  يヱヱ عدةゅボني هذه الゅب ヱه ヴلヱاأ ゅヰتゅضع لبن
العربي، ヱهヱ جدير بمゅ نعته به نゅボد الشعر العربي الحديث الذين أفゅضヱا في اإشゅدة في مجゅل الشعر
ヱلدينゅ في ميدان الشعر أرヱع نمヱذج لعمヤيる اإحيゅء : "يヱボل عز الدين إسمゅعيل. لجヤيلبدヱره اإحيゅئي ا

فボد نجح في أن يستغل كل إمكゅنيれゅ ... سゅمي البゅرヱدヱ ヵفي شعره هذه، متمثا في شخصيる محمヱد
الشعر الボديュ، فれヘヤ بذلポ اأنظゅر إلヴ قيمる الشعر، سヱاء بمゅ أنشほه من قصゅئد أヱ بمゅ جمعه ヱقدمه لヤنゅس 

 ".من مختゅراれ ذلポ الشعر

ن من يヱボد ヱأن تخرج من بين المبدعين ヱالمثヘボي ا بد أن تصنع هذه المرحるヤ رجゅلヱ،ゅヰكゅن       
ュدゅボلجديد الゅمن يبشر بヱ لヱل  ،التحゅييس التي طゅボالمヱ المتحجرة ュهيゅヘالمヱ ليدゅボالت ベاخترا ヴإل ヴيسعヱ

ヱ ،ゅءأمدهゅボبヤل るلحゅتعد ص ュأن . ل ポا شヱ قد ،るاأدبيヱ るكريヘة الゅن الحيヱشؤ ヴف في شتヤهر التخゅمظ
ゅء في مجゅل الشعر يボتصر عヴヤ اإحيゅء عゅقれ هؤاء الゅボدة ヱالرヱاد المستنيرين، اأمر الذヵ جعل اإحي

ヱالمتゅبعる في اقتゅヘء الشكل التヤボيدヵ تجديد عヴヤ المضمヱن، ヱجعل التكرار الヤغヱ ヵヱالباغي، ヱقصر ال
ゅヰلゅヘإغヱأ ゅヰج عنヱعدة ا يمكن الخرゅضي البعيد . قゅالم ュゅヰヤاست るلヱゅنه محほكヱ ئيゅد اإحيヰبدا الجヱ

ゅع الحゅاسترجヱ ،خرهゅヘمヱ دهゅمجほالتغني بヱتهゅفل من ذكري ... 

    るن تجربヱد، تكヱفي هذه الحدヱ ،れヤفشヱ れء في الشعر قد نجحゅاإحي  ヴدة إلヱمن حيث الع れنجح
المゅضي استュゅヰヤ النمゅذج الخゅلدة من التراث الشعرヱ ،ヵفي تجديد اأسゅليゆ الباغيヱ るالتعبيريる، في 

مع التراث الشعرヵ، قد اقتصر ヱفشれヤ من حيث إن الجدل  مゅ كゅن قゅئمゅ قبل عصヱر اانحطゅط، حدヱد
عヴヤ ااحتذاء ヱعヴヤ إيجゅد مبرر لتكراره ヱتヤボيده بدل إغنゅئه ヱتطヱيره بゅلتجヱゅز، ヱااقتراゆ به من رヱح 

 .العصر
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      ゆاحتسヱ ،شلヘهذا ال るء من تبعゅشعراء اإحي ヴヘسي قد أعゅالسيヱ عيゅف ااجتمヤاقع التخヱ نゅإذا كヱ
عヱدة إلヴ الينゅبيع ヱااتصゅل بゅلجذヱر، فإن اأجيゅل التي أتれ بعدهュ هي لュヰ الزمن دヱرهュ الرائد في ال

فボد ارتضれ قゅنعる مطمئنる بゅلمضي في تكرار نヘس المسゅر، حتヴ بعد  أكبر تبعれゅ الヘشل،تحمل  تيـال
 . غيゆゅ العボبれゅ التي اعترضれ سبيل الرヱاد ヱحゅلれ بينヱ ュヰبين اإبداع الحボيボي الشゅمل

 عبد العزيز المゅボلح ـ شヱقي ヱحゅفظ ヱأヱليれゅ التجديد في الボصيدة العربيる المعゅصرة،                                                  
    (.بتصرف) 388ـ ص  3891ـ مجるヤ فصヱل ـ المجヤد الثゅلث، العدد الثゅني ـ                                                          

 

      ゅئيゅإنش ゅعヱضヱم ゆاكت ،ヵل فيه هذا النص النظرヤتح ،ュمنسجヱ ملゅجي متكヰمن ュتصمي ベفヱ
 :مستثمرا مكتسبゅتポ المعرفيヱ るالヤغヱيヱ るالمنヰجيヱ ،るمسترشدا بمゅ يほتي

 .ヱضع النص في إطゅره الثゅボفي ヱاأدبي  -        

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

 .           الخصゅئص المميزة لشعر اإحيゅئيين كمヱ ゅردれ في النصإبراز   -        

  بيゅن الطريるボ المعتمدة في بنゅء النص، ヱرصد بعض اأسゅليゆ المヱظるヘ في عرض  -        
ゅヰالتي يطرح るضيボال . 

 صيゅغる خاصる تركيبيる لنتゅئج التحヤيل، ヱمنゅقشる مدى إسュゅヰ شعراء اإحيゅء في تجديد  -           
  .صるヤ بゅلتراث الشعرヵ العربي الボديュ، مع إبداء الرأヵ الشخصيال

 

 ゅنيゅث :れゅヘدرس المؤل (ط 6ボن) 

        るايヱرد في رヱ"ゆالكاヱ صヤيأتي" ال ゅم:  

أنヰكه اانتظゅر ヱالヘكر حتヴ شعر بضربれゅ السゅヰد تنゅヰل عヴヤ . اقترゆ الヘجر ヱنヱر لュ تعد"  
كحゅلポ يヱ ュヱقれヘ تحれ النخるヤ . الجヱع ヱالظمヱ ほاانتظゅرヱلكن متヴ تعヱد نヱر؟ لボد اشتد بポ ... جمجمته

انظر مゅذا أنれ صゅنع بمرارة اانتظゅر في هذه الظヤمる الحゅرة ...ヱنبヱيる ا تجيئ  ،تنتظر نبヱيる. تنتظر
るヤتゅボال"....   

 .009ص  ،6002عる اأヱلヴ، ، دار الشرベヱ، الطب"الヤص ヱالكاゆ"نجيゆ محヱヘظ،                                                      

 :انطベヤ من هذا المボطع، ヱمن قراءتポ الرヱايヱ ،るاكتゆ مヱضヱعゅ متكゅما تنجز فيه مゅ يほتي       

      るايヱخيص مكثف أحداث الرヤـ ت. 

ヱأثر ذلポ ؛ ـ إبراز دヱر اانتظゅر بゅعتبゅره قヱة فゅعるヤ في تヱجيه سポヱヤ سعيد مヰران ヱتصرفゅته   
 ヴヤسيته عヘن. 
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ليس من الضرヱرヵ أن تتطゅبベ إنجゅزاれ المترشح مع المعطيれゅ المボترحる في هذا الدليل، أن         
 ヱظيヘته تنحصر في تボديュ اإطゅر العュゅ لأجヱبる الممكنる في معゅلجる النص؛ من أجل ذلポ، تبヴボ لأستゅذ

عرفيヱ るالمنヰجيヱ るالヤغヱيる، المصحح صاحيる رصد مدى قدرة المترشح عヴヤ استثمゅر مكتسبゅته الم
                                                                     ...لュヰヘ النص ヱتحヤيヤه

 (نボطヱ1 る) درس النصヱص: أヱا
 

سلم   
 التنقيط

  

 .................................................................................................ヱضع النص في إطゅره الثゅボفي ヱاأدبي  -

 :مゅ يأتي اإشゅرة إلヴيمكن      
  るعيゅااجتمヱ るسيゅع السيゅضヱاأ ヵترد るسع عشر، نتيجゅرن التボاخر الヱالمجتمع العربي أ ゅヰالتي عرف るكريヘالヱ るفيゅボالث れاヱـ التح

 ヱالثゅボفيる؛
خبる المثるヘボ إلヴ مسゅءلる الذاヱ れالヱヰيヱ るالعاقる بゅآخر، في أفベ إحيゅء ـ ااحتكポゅ بゅلغرヱ ゆاانبゅヰر بمنجزاته الحضゅريヱ ،るسعي الن 

 قيュ المجتمع العربي ヱاستعゅدة أمجゅد عヱヰده الزاهرة؛
ـ اتسュゅ الحيゅة اأدبيる في فترة مゅ قبل حركる اإحيゅء بゅانحطゅط، ヱحصر دヱر الشعر في الصنعヱ るالزخرف الヘヤظي ヱاجترار 

ゅبم るديمボاأغراض الヱ れゅعヱضヱالعصر؛ الم れゅجゅحヱ ヴشゅا يتم 
  ...ـ سعي الحركる اإحيゅئيる إلヴ العヱدة بゅلشعر إلヴ ينゅبيعه اأヱلヴ مع جعヤه قゅدرا عヴヤ التعبير عن قضゅيゅ العصر

 

 نボطتゅن

 

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

   るضيボالنص ال ゅヰالتي يطرح : 
 .التゅريخي لإحيゅئيين في استュゅヰヤ التراث الشعرヱ ヵاقتゅヘء الشكل التヤボيدヱ ،ヵفشل المتأخرين منュヰ في إغنゅئه ヱتطヱيرهالدヱر

 :لヰذه الボضيる فيالعنゅصر المكヱنヱ るتتحدد   
  إلヴ اإحيゅء ヱالتحريض عヴヤ النヰضる؛في مجゅلي الدعヱة  ـ اإشゅرة إلヴ الدヱر التゅريخي الذヵ قュゅ به اإحيゅئيヱن       
 ه في لれヘ اأنظゅر إلヴ قيمる الشعر؛ـ اإشゅدة بريゅدة البゅرヱدヵ لعمヤيる اإحيゅء، ヱنجゅح       
 في عرقるヤ جヱヰد رヱاد حركる اإحيゅء؛ـ أثر التخヤف        
 ره ヱتجヱゅزه؛لشعرヱ ،ヵفشュヰヤ في تطヱيـ نجゅح اإحيゅئيين في استュゅヰヤ التراث ا       
  .ـ عجز اأجيゅل التي تれヤ شعراء اإحيゅء عن تجヱゅز تبعれゅ هذا الヘشل، ヱعن تحボيベ إبداع حボيボي شゅمل       

 

 نボطتゅن

 ........................................................................اإحيゅئيين كمヱ ゅردれ في النص الخصゅئص المميزة لشعر إبراز ـ

 :في مゅ يأتيلشعر اإحيゅئيين تتحدد الخصゅئص المميزة               
   ـ اإحيゅء الヤغヱ ヵヱالباغي؛                                  
                ؛ـ قصر التجديد عヴヤ المضمヱن                                  
 ؛تゅヘء الشكل التヤボيدヵمتゅبعる في اقـ التكرار ヱال                                  
                                  ゅヰヤدهـ  استゅالتغني بأمجヱ ضي البعيدゅالم ュ؛ 
    ؛لنمゅذج الخゅلدة من التراث الشعرヵـ استュゅヰヤ ا                                  

                                  るالتعبيريヱ るالباغي ゆليゅـ تجديد اأس...     

 نボطتゅن
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- ゅヰالتي يطرح るضيボفي عرض ال るヘظヱالم ゆليゅرصد بعض اأسヱ ،ء النصゅالمعتمدة في بن るボن الطريゅبي. 
 ...................................................................................................................... :الطريるボ المعتمدة ـ  

 :اعتمد الكゅتゆ في بنゅء النص بنيる حجゅجيる قゅئمる عヴヤ التدرج، ヱيمكن بيゅن معゅلュ هذه البنيる كゅآتي            
 ヱالد ヴإل ゅヰر فيゅأش るدمボيين؛مヱضヰالنヱ ئيينゅلإحي ヵدゅر الري 
  ヴإلヱ ءゅاإحي るيヤفي عم ヵدヱرゅر البヱد ヴر فيه إلゅعرض أشュヰالتي اعترضت ベائヱالعヱ ئيينゅد اإحيヱヰج ュالحك ュ؛ ث

 ゅヰ؛ヴヤ التجربる برمتع
 ュヰيボبゅز سヱゅء عن تجゅاإحي ヴヤع るボل الاحゅعجز اأجي ゅヰأكد في るتمゅخ. 

  るヘظヱالم ゆليゅـ اأس:...................................................................................................... .............. 
 ـ المゅボرنる ـ الشرح ヱالتヘسير ـ ااستشゅヰد ـ البرهنる لغる تボريريる : )يゆ لغヱيヱ るحجゅجيる لعرض الボضيヱるظف الكゅتゆ أسゅل             

 .انسجゅمهヱ ممゅ أسュヰ في تヱボيる مظゅهر اتسベゅ النص...( ヱااستنتゅج

 
 

 نボطتゅن
 
 
 
 

 نボطتゅن
  

 

في تجديد الصるヤ بゅلتراث الشعرヵ العربي الボديュ، صيゅغる خاصる تركيبيる لنتゅئج التحヤيل، ヱمنゅقشる مدى إسュゅヰ شعراء اإحيゅء  -
 ...................................................................................................................مع إبداء الرأヵ الشخصي

   ヴـ يراع  ゆヤهذا المط ュيヱボيأتي قدرة المترشحفي ت ゅم ヴヤع : 

 تركيبيる لنتゅئج التحヤيل؛اصる ـ صيゅغる خ       
 るヤ بゅلتراث الشعرヵ العربي الボديュ؛ـ منゅقشる مدى إسュゅヰ شعراء اإحيゅء في تجديد الص       
 . ـ  إبداء الرأヵ الشخصي       
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ゅنيゅث : れゅヘدرس المؤل(ط 6ボن)  ュヤس
 التنボيط

  :ヱضヱعゅ متكゅما، يتنヱゅل فيه العنゅصر اآتيるينتظر أن يكتゆ المترشح م                                     

るدمボم:  るايヱقع رヱم ヴإل ゆゅقتضゅالمترشح ب ゅヰيشير في"ゆالكاヱ صヤظ "الヱヘمح ゆلنجي るائيヱالر るضمن التجرب...................... 

るايヱخيص أحداث الرヤت....................................................................................................................... 

( نبヱيる ـ عヤيش ـ رヱぼف عヱヤان )انتュゅボ من كل الذين خゅنヱه يه استرداد ابنته ヱمゅله ヱكتبه ヱاـ خرヱج سعيد مヰران من السجن ـ سع
 ...ـ فشヤه في ذلヱ ،ポارتكゅبه جريمتي قتل خطأ ـ اختبぼゅه بسبゆ اشتداد المطゅردة عヤيه ـ استسامه

 ن 5.0

ヲ ن 

ゅر بゅر اانتظヱإبراز د ポヱヤجيه سヱفي ت るヤعゅة فヱره قゅته؛ عتبゅتصرفヱ رانヰسيتهسعيد مヘن ヴヤع ポأثر ذلヱ.......................... 

     ヴヤريتجゅر اانتظヱد  るايヱف مراحل الرヤيتخذ . في مختヱ ينヘヤتهبعدين مختゅتصرفヱ رانヰسعيد م ポヱヤس ゅヰّجヱ: 
ヱيتمثل هذا كل من عヤيش ヱنبヱيヱ るرヱぼف عヱヤان، ، ヱيتجه نحヱ الكراهيヱ るالرغبる في اانتュゅボُبعد مヱسュヱ بゅلحボد ヱـ          

ヱالتخطيط برヱぼف عヱヤان ヱخيبる أمヤه فيه،  ئهلحظる لゅボ انتظゅرヱالمヱاتيる لانتュゅボ من نبヱيヱ るعヤيش؛ الヤحظる  انتظゅرفي البعد 
 ...مر الذヵ قヱى في نヘسه اإحبゅط ヱالحボدلانتュゅボ منه، ヱفشヤه فيه، ヱارتكゅبه جريمتي قتل شخصين بريئين، اأ

 انتظゅرصديボته نヱر، ヱيتجヴヤ هذا البعد في ، ヱيتجه نحヱ ابنته سنゅء ヱُبعد مヱسュヱ بゅلحヱ ゆالبحث عن اأمゅن ヱالراحるـ          
تي تمنحه نヱر ال انتظゅرفي نكرته ヱجれヤヘ منه، ممゅ أحزنه بヱボة، ヱغير أن الصغيرة أ بゅبنته سنゅء، بشヱ ベヱلるヘヰ؛لحظる لゅボئه 

 ュゅボريعه في اانتゅيذ مشヘتن ヴヤعدة عゅالمسヱ نゅاأمヱ るالراح... 
 :نヘسيته ذلポ عヴヤأثر     
لュ يヘض إلヴ مゅ يرضي سعيد مヰران، ممゅ أثر عヴヤ نヘسيته سヤبヱ ،ゅأسヤمه إلヴ سヤسるヤ من اأخطゅء،  يتجヴヤ في كヱن اانتظゅر    

 ..انتれヰ بゅستسامه

ン ن 
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