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     (نボطる 01)درس النصヱص : أヱا

    ﾃعｯشﾟل اグﾜأحمد شوقيي               : 

 >ﾁيــﾄيــグ يｵعـــــグx゚ في ゴجFﾁﾟا Fﾁـ>ヱ=ي<ـعيــ  يグ ゲグـــギﾟي فــي اkــث=ｱ ُئﾁِـｱ>يグـﾁـ 

     ｳيـ｀ـﾟ هي ｯヱفــ ゴﾊعــــｵﾆاグ لｯـﾍ اﾂيــ  إﾁع=ــــ ヮّـــギﾟ ｯヱ wلｯيــﾟ ヮْﾞــﾟグـ>ﾁـ 

ｵْﾁｯعـــグ ｴُقـــﾃِأحأ ゲﾃـــﾞﾂﾟ يカ     يｵـｱّ 
 ـﾁグـُشجــヮグ، قيــﾌﾟｯｱ Aヰｯ｀ــــﾏグ قعـــ 

ヮْ=ヱグ ْー  ـﾁـグجــــﾁيـ عــ｀يه قــﾁيAヰ في اギﾟــグ  ゲグيｵﾀ｀ـْف    يْحـヱِِل اأشــグاقx يｵع=ـــ

     ゲグـギﾟا ヮـヱ Aー  ﾁ؟ـｴ حـﾁيـيــｯ قـــ｀ــｱي، أأカــ ﾟـﾝ اه  ﾜﾟيxｴ اﾟــヰﾟ ザﾂ ي=ــ`ْقx قــ｀

 ــﾁ<ـﾟـグ ヰギأﾆـــﾃاﾃ اﾟغــﾃاヱ ヰِ=ـــﾁيــ  ﾞ wﾋグﾃグــｯヱ شــｯ｢= اヱﾟ<ِحｱّـــj`ﾎ ،ヮグــه<    

 ــﾁグـﾆカ｀ﾟيــﾆ ヰجــ غﾊــAヮグ، قــيــAヰｯ   ه     ｱــــــxカｵِｯج= k`ﾎｵُ`ُــグ ｯカاﾍﾟيــــﾃ في 

      ｲًﾃｯــｵグ ،ヰاﾃغــﾟا ゴカــﾌْ>ヱ ゴـﾟيــُل إヱｵ  ـﾌヱ ｯギــ>ﾌﾃｯــحيــيعــxｵف ｯｱـEﾊﾟا ゴカـ>ﾁـ 

 ـﾁـــــヱيــｵ  ــｴْﾃｯ ع｀يｯギ اﾟحـ`ْي< グْهيヱグ=  فﾂُxِهｱــヱ     ｴْــشゴ فـي حـグاشيｯギ اأﾊـيُل، 

   ｳًｱيــｱش ゲﾁـــカْｵ >ヰｯـــــEاأيグ >ケｯカغشيــ   ﾇُعــيﾟا ｯギـカヱ ﾃﾍﾜْيــグ ﾁغــيــﾃ =グْهــグ 

 ؟ ـﾁ<ـَأヱــﾝﾟ ｯ= يｯ ع=ギْـــﾁ= اﾟشｱــヱ ｰｯعيـــ      :ﾞ`ّـــカ ｯヱَأｴْ ّيــヰِｯ اﾊِﾟـــــｯｱ أقـグل أ

 >ﾅـヱاأグ ｴْــَأxカ يفﾞグ     ؟ｯهﾁِـــギع >ﾃــﾀ､  يـギعــ ｴاﾃــｱｯغـﾟقي اｯــｱﾞ ﾅــヱْـَأ>ﾁــ 

ｴْثــｱع ｯــヱグ ｯيـカﾁﾟا ｶـｱ=ع ヮـヱِ=グ     @ゲﾁــﾆ  يـــﾟグ ヮｯـــヱEﾄــﾟاグ ｯxカｱِشــグ ｯカــｱْ=ｱxـش>ﾁـ 

 
 (.بتصرف)ومゅ بعدهゅ  991، ص 9111الثゅني، دار العودة، بيروれ  الشوقيれゅ، الجزء                                   

 .تحركれ: مゅرれـ . اسュ مヘعول من أضنى، أضنゅه المرض أثقヤه وألزمه الヘراش: مضنىـ .   حزني الشديد: بثيـ : شرヱح مسゅعدة
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فيه هグا الレص، مستثヨرا مكتسゅらتك  اكتب موضوعゅ إنشゅئيゅ متكゅما محكم التصヨيم، تحヤل     
 :الヨعرفيヱ るالヰレヨجيヱ るالヤغويヱ ،るمسترشدا بゅヨ يほتي

 .تأヅيゲ النص ضヨن سياقه الثقافي ヱاأدبي، مع ヱضع فゲضيる لقゲاءته ـ    
 .تガヤيص مツامين النص ـ    
 まヱبゲاコ عاقヰわاـ تحギيギ الحقヲل الギاليる الヰヨيヨنる في النص ヱالヨعجم الゲヨتらط بヰا،    

 .لる النفسيる  لヤشاعゲبالحا
ヱتحギيギ ( اإيقاع ヱالصヲرり الشعゲيヱ るاأساليب)رصギ الガصائص الفنيる لヤنص  ـ 

 . ドヱائفヰا
ـ تゲكيب خاصる تسわثゲヨ فيヰا نわائج الわحヤيل، لらياラ مンギ تヨثيل النص لわجゲبま るحياء  

ァクヲヨالن. 
 

ゅنيゅث : れゅلفぼدرس الم(ط 6ボن) 
 るايヱرد في رヱ"ゆالكاヱ صヤتي" الほي ゅم: 

لم يكن فيゅヰ جديد بゅلレسるら . انヨヰك في مراجعる الجرائد الصゅらحيヱ るالヨسゅئيる عヤى السواء..." 
ر في جريدり إليه، ヱلكن∇ ثるヨ اهتュゅヨ بゅلجريヱ るヨالヨجرュ فベゅ مゅ كラゅ يتوقعه ヱبゅガصる مゅ نش

"りف"الزهرヱぼケ りجريد ، ヤعりت الجريدらكت ،ラوا ゆゅヰه في  مثير في إسガيケゅعن ت
 れمراゅغヨال るヤسヤسヱ ،るصوصيヤال ゅء التي سطゅيレاأغ ケقصوヱ ،تهヨكゅمح ゅヰレت عヘالتي كش

. ゅءـــــعヤيヱ ،ゅヰعن شガصيته، ヱجレونه الヘガي، ヱجرأته اإجراميる التي انتヰت إلى سヘك الدم
ゅاء يキالسو りيرらين الكヱゅレعヤله . ل るويらن るنゅيガب ラヱケ∂دレيتヱ هヨجرائ るعゅالس ラقشوゅレآاف يヱ آاف

ロى مصيرヤع ラوレيتراهヱ.". 
                          

 .ومゅ بعدهゅ 62ص  0222الطبعる اأولى، ، مصر ،القゅهرة، دار الشروベ ،"الヤص والكاゆ"نجيゆ محヘوظ،                                 
 

 :ヱاكتب موضوعゅ متكゅما تレجز فيه مゅ يほتي ،طヤق من هグا الヨقطع ヱمن قراءتك الرヱايるان

        ュلف في سياقه العاぽヨضع الヱ ـ. 

         るايヱゲال ゐاギأح ュسار العاヨن الヨقطع ضヨقع الヲم ギيギـ تح. 

          ュاヰسま ンギم  ラـ بيا(るالصحاف )るايヱゲال ゐاギر أحヲفي تط るヤفاع りヲارها قらわباع. 

 .  تゲكيب الヨعطياれ الヲわヨصل まليヰا في الわحヤيل إبゲاコ قيるヨ الヱゲايるـ          
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           ヵرヱゲツيس من الヤف ،るヤゃاأس るرقヱ في りدギحヨطالب الヨال るفي معالج るنムヨヨال るبヲارا عاما لأجヅま ليلギا الグه ュギيق
ヱتらقヴ لأسわاク الヨصحح صاحيる رصギ مンギ قギرり الゲわヨشح عヴヤ اسわثヨار مわムسらاته . أラ تわطابق معヰا أجヲبる الゲわヨشح

مع الحソゲ عヴヤ  عنヰا بأسゆヲヤ سヤيم خال من اأخطاء، ヱالわعらيヱ ،ゲتحヤيヤهلنص الヨعゲفيヱ るالヨنヰجيヱ るالヤغヲيる لفヰم ا
ゲيゲحわال るرقヱ  حسن تنظيم...                                                                   

 (نボطる 01)درس النصヱص : أヱا                                              
  

ュヤس 
 يطボالتن

  

 .ヱضع فرضيる لボراءتهمع  ير النص ضمن سيゅقه الثゅボفي ヱاأدبيـ تほط
 : ............................................................................إلى مゅ يほتي التほطير ينتظر من المترشح أن يشير في  
ل ، وسعي النخبる المثـقるヘ إلى تجゅوز ح02ゅ رنقالوبدايる  91 رنقالـ التحواれ الثقゅفيる التي عرفゅヰ المجتمع العربي أواخر     

 .اإسامي، بゅلعودة إلى اأصول الجمود التي طبعれ الヘكر العربي

     るنيヘال れゅالمقوم ュゅヰヤبيعه اأولى، من خال استゅلعودة به إلى ينゅئيين في تجديد الشعر العربي، بゅالشعراء اإحي るـ رغب
 .رة عヤى التعبير عن قضゅيゅ العصرلヤقصيدة العربيる القديمる، وجعゅヰヤ قゅد

   ...ـ الدور الريゅدヵ أحمد شوقي في إحيゅء النموذج     

 れشراぼتقط المترشح بعض المヤينتظر أن ي(يتهゅヰالنص أو ن るبداي )... راءة النصلوضعボل るفرضي ............................. 

 
 ن 0.1
 
 
 
 
 ن 1.1

 .............................................................................................................ـ تヤخيص مضゅمين النص 
るمين اآتيゅخيص حول المضヤيمكن أن يتمحور الت: 

 . ـ  تعبير الشゅعر عن شوقه ولوعته وحرقる الوجد التي يعمقゅヰ سواد الヤيل، وأثر ذلポ في قヤبه الذヵ أنヰكه الヰوى وعذبه        

        ュالغرا ュهゅوأضن ベالشو ュヰكヰته مع المحبين والمغرمين الذين أنゅعل جنبゅヘله وتゅـ  التغني بسحر الروض وجم. 
         ゆوالتعج ゆゅالشب ュゅأي ュى انصراヤلـ  التحسر عゅヰوعبث ゅل الدنيゅح.   

 ن 2

  .الحالる النفسيる لヤشاعまヱゲبゲاコعاقヰわا ب ـ تحギيギ الحقヲل الギاليる الヰヨيヨنる في النص ヱالヨعجم الゲヨتらط بヰا،
 :مヰيレヨين، هゅヨ حقヤين داليينـ يヨكن التヨييز في هグا الレص بين    

   ヴヤحقل دال عるعヲل ゲالشاع ヱقヲاشらالص ュأيا ヴلま ه :....................................................................... 
ـ أيュゅ الصبゅ ـ  ى ـ أحبتي ـ شجون ـ اأشواベ ـ مضنى ـ الغراュلوعتي ـ بثي ـ  الヰوى ـ أرقれ ـ عゅدتني ـ ذكر)        

ゆゅد الشبヰع .)... 
   るى الطبيعヤل دال عボح:......................................................................................................  

 ...(.الطير ـ غصون ـ النسيュ ـ الصبゅ ـ  حواشيゅヰ ـ اأصيل  الدجى ـ ليるヤ ـ ليゅل ـ روض ـ ظヤه ـ)                    
 るإبراز العاق :................................................................................................................. 

 .ヤوعる والشوベ عヤى نヘسيる الشゅعرفي بيゅن شدة وطほة مشゅعر ال يتضゅفر الحقان الداليゅن                    

 
 
 ن  0

 
 ن 0

 
 ن 0

ゅヰئفゅظヱ تحديدヱ نصヤل るئص الفنيゅـ رصد الخص: 
 るعيゅボاإي るالبني:.............................................................................................................. 

 :أ ـ اإيゅボع الخゅرجي

 .، ووحدة القゅفيる والروヵ(بحر الطويل)ゅد نظュゅ الشطرين المتنゅظرين القゅئمين عヤى وحدة الوزن ـ اعتم           
 (...يزيد ـ يعيد)حضور التصريع في مطヤع القصيدة  ـ           

 : ゆ ـ اإيゅボع الداخヤي
            れـ تكرار بعض اأصوا(ف  الدال ـ العين ـ الغينゅء ـ القゅヰـ ال )... والمدود(ءاألゅف ـ الواو ـ الي.)... 
            れゅمヤـ تكرار بعض الك( ـ أمس ュゅـ اأي ュوى ـ الغراヰـ ال ゆヤق.)... 
            れゅقゅـ تكرار بعض ااشتق( ه / يمدヤمديد ـ ظ /ゆゅـ الشب ゅنヤヤتظ  /ゅـ عبث / شببن るشيب / れعبث....)  

 
 ن 0
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  ..................................................................................................................:الصヱرة الشعريゅ  ...  るليる وتほثيريるجم ヱظيفるوقد ولد ذلポ توازيゅ إيقゅعيゅ أدى                 

عゅدتني شجون، قيュゅ بゅلضヤوع قعود ـ قيュゅ )توظيف الشゅعر نمゅذج من الصور الشعريる القゅئمる عヤى ااستعゅرة والمجゅز
ヤالعيشل ゅヰاأصيل ـ يقطر من ゅヰـ مشى في حواشي ュسجود ـ تميل إلى مضنى الغرا ュنسي.)... 

 .................................................................................................................. :اأسゅلي ゆ ...التعبيريヱ るالヱظيفるالتزيينيる الجمゅليる  الヱظيفるوقد زاوجれ الصورة الشعريる بين                  
 .          ـ هيمنる اأسヤوゆ الخبرヵ في النص      
 : ـ تضمن النص أسヤوゆ ااستュゅヰヘ الذヵ خرج عن معنゅه الحقيقي ليヘيد معゅني أخرى تتحدد من خال سيベゅ النص      

 ؛(أأنれ حديد؟ أمゅ لポ يゅعヰد الشبゆゅ معيد؟ كيف نれほ واأمس آخر عヰدهゅ؟)        
 ...(.سجود / جديد ـ قيュゅ / قعود ـ قديュ / يعيد ـ قيュゅ / يبدئ )ـ تَرُدد أسヤوゆ الطبベゅ في جمるヤ من أبيれゅ القصيدة       

                ゆليゅهذه اأس れوقد أدるظيفヱ  عرゅة الشゅنゅح عن معゅولوعتهاإفص  ... 

 

ن 0  

 

ن 0  

 ゅヰتستثمر في るخاص ゆذجـ تركيヱء النمゅإحي るن مدى تمثيل النص لتجربゅيل لبيヤئج التحゅنت. 
       ゆヤهذا المط ュتي يراعى في تقويほي ゅز مゅى إنجヤقدرة المترشح ع: 

 القراءة るيل ويمحص فرضيヤئج التحـゅنت ゅヰيستثمر في るخاص ゆتركي................................. .......... 
         

  نゅبي  るتيمدى تمثيل النص تجربほي ゅرة إلى مゅء النموذج، من خال اإشゅإحي......:.......................... 
    るالقصيدة القديم るى بنيヤع るفظゅى وحدة )ـ المحヤالشطرين المتوازيين وع ュゅى نظヤع ュيقو ヵيدヤع تقゅإيق

 (.ヵالوزن والقゅفيる والرو

                        るيديヤني التقゅوالمع れゅـ توظيف بعض الموضوع. 
                        ュكي النموذج القديゅتح るـ توظيف صور شعري. 
 ...توظيف معجュ تراثيـ                         

 
 

 ن  0
 
ン ن 

 

        ゅنيゅث : れゅلفぼ(ن 6)درس الم                                       
          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 
わيطنقال 

ュلف في سياقه العاぽヨضع الヱ ـ.................................................................................................................... 
 ...إلى موقع روايる الヤص والكاゆ ضمن التجربる الروائيる لنجيゆ محヘوظ ة بゅقتضゆゅاإشゅر  ـ 

 ن 0

  .....................................................................................تحギيギ مヲقع الヨقطع ضヨن الヨسار العاュ أحギاゐ الヱゲايるـ 
 هقゅخヘإヱ ،عヤواヱぼ ラفيد مヰراラ إلى بيت نوケ لاختゅらء لديゅヰ لゅヨ فشヤت مقゅبヤته مع ケسعفي سيベゅ لجوء الヨقطع キヱケヱ  اإشりケゅ إلى

 .، ヱتほليب الرأヵ العュゅ ضدロالزهりゲالتي تزعヨتゅヰ جريدり  في قتل عヤيش ヱنらويる، مع اشتداキ عヤヨيる التحريض
                     ...........................................................بゅعتبゅرهゅ قヱة فゅعるヤ في تطヱر أحداث الرヱايる( الصحゅفる)بيゅن مدى إسュゅヰ ـ 

       ゅهケتطوヱ るايヱالر ゐو أحداヨفي ن るفゅته الصحらلع ヵグركب الヨال ケヱترشح إلى الدヨيشير ال ラكن أヨي  ポينوذلわヤحゲم ゲらع: 
     ヴلヱأ るヤحゲـ م: クإ ،ラراヰسعيد م るسيヘلأمل في ن るعゅإشヱ ゆグمل جゅع るفゅالصح ゅヰت فيヤح  شكらجه من السجن أصヱخر キجرヨب

ヱヱصل به . يتゅبع الجرائد ヱيتقصى أخケゅら أستロクゅ القديم ヱぼケف عヤواヱ ،ラيらدヵ انロケゅヰら بقدケاته عヤى معゅلجる كل القضゅيヱ ゅالヨواضيع
،ゅهو أيض るفゅالصح ラゅヰغب في امتケ ラته أレヰヨبヱ ロクゅستほب ゆゅاإعج  ログه ラغير أ ゆゅتレي ラゅك るらلريゅب サゅل من إحسガلم ت るヤرحヨال

 ...إコاء ابتعキゅ أستロクゅ عن خطه الレضゅلي يد مヰراラسع
    るثاني るヤحゲدأ: ـ مらتヱ ،ラراヰليب ضد سعيد مほتヱ مل تحريضゅع るفゅالصح ゅヰت فيヤا اأخير شكグف هゅكتشゅانحراف ب  ロクゅأست

ヤガسعى إلى الت ヵグال ،ラواヤف عヱぼケ ىヤه اأعヤمثヱتم بقضيヰجعل كل الصحف تヱ ،هレته ص مメمن خا: 
 ى جرائヤالتركيز عゅヰإلي ロゅらاانت りケゅلى إثヱاأ れゅحヘالص ケتتصد ゅヰヤجعヱ ラراヰم سعيد م. 
 ويلヰالتヱ يمガه بكثير من التضヨنشر قصص جرائヱ ضيهゅش في مらレال . 
 ロضد ュゅالع ヵتحريض الرأ. 
 ゅهケتطوヱ るايヱالر ゐو أحداヨفي ن りم بقوヰأس ゅヨم ،りキケゅطヨال るيヤヨجيج عほفي ت ラراヰء سعيد مゅأخط るفゅالصح メاستغا... 
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    .........................................................................تゲكيب الヨعطياれ الヲわヨصل まليヰا في الわحヤيل إبゲاコ قيるヨ الヱゲايるـ 
 ...قيمる الروايる وأهميتゅヰ اأدبيる والヘنيる مبرزا ゆ المعطيれゅ المتوصل إليゅヰ  في التحヤيلركينتظر من المترشح أن ي
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