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 ( نボطる 41)درس النصヱص : أヱا

  عュヤ ااجتمゅع اأدبي 
 

 إن العاقる بين اأدヱ ゆالمجتمع عاقる قديمる جدا، ヱهذا مゅ جعل بين اأدヱ ゆعュヤ ااجتمゅع ヱشゅئج     
 .مي عュヤ اجتمゅع اأدゆلدراسる الظゅهرة اأدبيる، س  ه قヱيる، إلヴ حد تخصيص فرع من فرヱع

سヱسيヱلヱجيゅ اأدゆ، يヰتュ بゅأدゆ بヱصヘه ظゅهرة اجتمゅعيる، مثل كثير من دبي أヱتمゅع اأヱعュヤ ااج     
من  اأديヱ ゆاأثر اأدبي ヱالゅボرヱる :むهヱ يدرس أركゅن اأدゆ الثاث. الظヱاهر ااجتمゅعيる اأخرى

الزاヱيる ااجتمゅعيる؛ أヵ أن عュヤ ااجتمゅع اأدبي يحヱゅل أن يبين العاقる بين اأدヱ ゆالظرヱف 
 るعيゅبهااجتم るالمحيط . ュヰيد في فヘي ゅكم ،るهرة اأدبيゅالظ ヴヤاء متعددة عヱء أضゅボيد في إلヘهذا يヱ

ヘيد دارسي اأدゆ تدبيる بゅعتبゅرهゅ ظゅهرة اجتمゅعيヱ ،るبعبゅرة أخرى، فみن دراسる الظゅهرة اأ. المجتمع
 ゅده، كمゅボنヱتュヰسヘع أنゅء ااجتمゅمヤيد عヘ. 

را في الحركる النボديヱ るاأدبيる العゅلميヱ ،るقدュ لゅヰ فヱائد من لボد أثر عュヤ ااجتمゅع اأدبي تほثيرا كبي     
كمゅ  ؛ة اأدبيる، إبداعヱ ゅطبيعヱヱ るظيるヘخال الدراسれゅ المتعددة التي ألれボ بほضヱاء سゅطعる عヴヤ الظゅهر

عヴヤ العヱامل المぼثرة في تطヱر اأدヱ ،ゆفي تغير المدارس اأدبيヱ ،るفي ظヱヰر أنヱاع أدبيる جديدة، أثر
فヱائد، من خال ااهتمュゅ بمسほلる الذベヱ العヱ ،ュゅنヱعيる  ذه الحركるانتمゅءاتュヰ، كمゅ قدュ لヱヱ ゆゅヰفي الك ت
ヱ راءボالるطبيع るل اأدبيゅلأعم ュヰبتゅاستج. 

بي ينボسュ بدヱره إلヱ ヴلعل تعدد هذه ااهتمゅمヱ れゅالمヱضヱعれゅ، هヱ مゅ جعل عュヤ ااجتمゅع اأد     
جتمゅع المぼلヘين، ヱعュヤ اجتمゅع المヱزعين، ヱعュヤ فヰنポゅ عュヤ اجتمゅع الボراء، ヱعュヤ ا. فرヱع متعددة

るاع اأدبيヱع اأنゅاجتم. 
تمゅعيる، فみننゅ نجد مヱاقف ヱإذا كゅن عュヤ ااجتمゅع اأدبي يヰتュ بゅلعاقる بين اأدヱ ゆالظرヱف ااج     

لعヤمゅء ااجتمゅع، تتبゅين إلヴ حد التنゅقض حヱل رぼيる طرفي العاقる؛ أヵ حヱل النظر إلヴ اأدゆ متعددة 
ゅنيる، ممゅ يぼدヵ إلヱ ヴجヱد مゅヘهيュ جヱ ،るヰالنظر إلヴ المجتمع ヱنشほته ヱتركيبه ヱتطヱره من جるヰ ثمن 

ヱع اأدبي ذاتهゅااجتم ュヤمتعددة لع れゅيヱمست . ゆة اأدほسير نشヘبت ュتヰع أدبي يゅاجتم ュヤع ポゅنヰف
يヰتヱ  ュمゅهيته ヱヱظيヘته، عヴヤ اعتبゅر أنه شكل جمゅلي له دااれ اجتمゅعيヱ ،るهنポゅ عュヤ اجتمゅع أدبي

るل اأدبيゅرة المجتمع داخل اأعمヱلبحث عن صゅب. 
ّدته  فみنه ا بد أن تكヱن قراءة الدارسヱأخيرا،       اأدبي لمعطيれゅ عュヤ ااجتمゅع جزءا من ع 

 .اأسゅسيる، فヱヰ يヘيده في  مستヱيれゅ متعددة إذا أحسن استخداュ نتゅئجه
                                                       ،ゆرية اأدヌعزيز ماضي ـ في ن ヵرشكرゼوالن れدراساヤالمؤسسة العربية ل 

  (.بわصرف) وما بعدها ソ042 ،  3102 ـ بيروれ ـ الらトعة الرابعة                                                                   
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  اヱ ゆالعュヱヤ اإنسゅنيる مسポヤ العュヱヤ اإنسゅنيるاآد شعبる – الヤغる العربيヱ るآدابゅヰ: مゅدة -

NS  02  
るحヘالص 

   

ヲ        

 

  ،ヵل فيه هذا النص النظرヤتح ،ュمنسجヱ ملゅجي متكヰمن ュتصمي ベفヱ ゅئيゅإنش ゅعヱضヱم ゆاكت
 :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

 لقراءته تأطير るفرضي るغゅصيヱ るالحديث るهج النقديゅالنص ضمن المن. 
   التي るريヱالمح るالنصتحديد القضي ゅヰيطرح، ゅヰل るنヱصر المكゅالعن ュجرد أهヱ. 
  ئص الإبرازゅالتي ت  خص ゆع اأدゅاجتم ュヤفي النصميزع れردヱ ゅكم. 
  ゅء النصبيゅالمعتمدة في بن るفي عرض ، ن الطريق るظفヱالم ゆليゅرصد اأسヱ

るالقضي るحヱالمطر.  
 عي فゅج ااجتمヰالمن るأهمي るقشゅيل، مع منヤئج التحゅلنت るتركيبي るخاص るغゅي صي

 .دراسる اأدヱ ،ゆإبداء الرأي الشخصي
 

 ゅنيゅث : れゅヘلぼدرس الم(ط 6ボن ) 

  :ما يأتي" الヤص والكاゆ"ورد في رواية      
 

 ..ـ خグ مصحفا ヱاقرأ ...  " 
 ..ـ غادرت السجن اليوヱ ュلم أتوضأ         
 ..أـ توضأ ヱاقر         

       るشاكي りجديد るجヰبل メفقا: 
 ! تي، ヱجفلت مني كأني شيطاヱ ،ラمن قبلヰا خانتني أمヰاـ أنكرتني ابن         

        るبرق メفعاد الشيخ يقو: 
 ..ـ توضأ ヱاقرأ         
          ベيقف بين يدي كالكلب، فطلبت الطا ラكا グيヨـ خانتني مع حقير من أتباعي، تل

  ..".محتجる بسجني، ثم تزヱجت منه
            

                     ヘنجيب مح ،ドو"ゆص والكاヤالقاه"ال ،ベروゼدار ال ، ヴعة اأولらト3112رة، مصر، ال ،ソ 32 بعدها وما . 
 

 :انطلق من هグا الヨقطع، ヱمن قراءتك الرヱايる؛ ثم اكتب موضوعا متكاما تنجز فيه ما يأتي 

 ュوضع المؤلف في سياقه العا. 
 الرواية ゐأحدا ュع ضمن المسار العاトتحديد موقع المق. 
 ى اヱجرد القゅヰبين るئمゅالق れゅاردة في المقطع مبرزا العاقヱال るاآدمي るヤعゅلف،  ゅمبينヱ

ゅرهヱتطヱ るايヱأحداث الر ヱفي نم ゅارهヱأد.  

 تるايヱالر るيل إبراز قيمヤفي التح ゅヰصل إليヱالمت れゅالمعطي ゆركي .   

 
 



2    
1
  

ュيヱボتヤطني لヱجيه المركز الヱالتヱ れゅنゅاامتحヱ 

 اامتحاラ الوطني الヨوحد للبكالوريا
 2015 لدورة العاديةا  

  - عناصر اإجابة  -
 NR 0ヲ 

ヤغる العربيヱ るآدابゅヰال  

 るاآدشعبるنيゅاإنس ュヱヤالع ポヤمس るنيゅاإنس ュヱヤالعヱ ゆا 

المゅدة
 

るالشعب ヱأ ポヤالمس 

 مدة اإنجゅز

 المعゅمل

ン 

ン 

 لصヘحるا

 

 

        

   

   

  

 

 

 

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 المصحح صاحيる رصد 

ヱالتعبيرعنゅヰ ، نヰجيヱ るالヤغヱيる لュヰヘ النص ヱتحヤيヤهمدى قدرة المترشح عヴヤ استثمゅر مكتسبゅته المعرفيヱ るالم
  ...مع الحرص عヴヤ حسن تنظيヱ  ュرقる التحرير  ،بほسゆヱヤ سヤيュ خゅل من اأخطゅء

 (ن 41)درس النصヱص : أヱا
 

ュヤس 
 التنボيط 

 ................ ...........................................ــ تほطير النص ضمن المنゅهج النボديる الحديثヱ るصيゅغる فرضيる لボراءته 
 :ـ يمكن اإشゅرة بみيجゅز إلヴ مゅ يأتي

 ......(المنヰج ااجتمゅعي ـ المنヰج النفسي ـ المنヰج البنيヱي)نص اأدبي بمنゅهج نقديる مختヤفる ـ مقゅربる ال
ليれ تين ـ ستゅيل ـ هيبヱمداュ دヱ)التي ظヰرれ في الغرヱ ،ゆمن رヱاده عュヤ ااجتمゅع اأدبي من المنゅهج الحديثる  ـ اعتبゅر

 .ااجتمゅعヱهヱ منヰج يدرس الظゅهرة اأدبيる مヱظفゅ معطيれゅ عュヤ ....(لヱسيゅن غヱلدمゅنـ جヱرج لヱكゅتش ـ سゅنれ بヱف 
ـ إدريس النゅقヱري غゅلي شكري ـ)ير ヱالتطبيベ  أمثゅل ـ تأثر الكتヱ ゆゅالنقゅد العرゆ بゅلمنヰج ااجتمゅعي عヴヤ مستヱى التنظ

 ...(.ヱنجيゆ العヱفي
 .........................فرضيる منゅسبる لボヤراءة لصيゅغる ( ヱبدايる الفقراれأالعنヱان )ベ من مشيراれ نصيる دالる اانطاـ          

 

 ن 4.1
 
 
 
 
 
 ن 5.1

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

 : يる  المحヱريる التي يطرحゅヰ النصالボضـ    
 .ヱمجゅاれ اهتمゅمه عュヤ ااجتمゅع اأدبي                                

 :لヰذه القضيる فيالعنゅصر المكヱنヱ るتتحدد   
    قゆع اأدゅاجتم ュヤر عヱヰالمجتمع أسس لظヱ ゆبين اأد るالعاق ュد . 
  ゅببيヱ ゆن اأدゅأرك るع اأدبي بدراسゅااجتم ュヤع ュゅعياهتمゅلمحيط ااجتمゅن عاقته ب. 
  ائدヱاأفヱ るالنقدي るالحرك ヴヤع اأدبي عゅااجتم ュヤعヱ るدبيゅヰيヤأثره ع. 
  ع اأدبيتعددゅااجتم ュヤع عヱفر. 
 ع اأدبيゅااجتم ュヤع ュهيゅمفヱ れゅيヱالمجتمع عددبت تعدد مستヱ ゆبين اأد るء من العاقゅمヤاقف العヱم ゅヰينゅتبヱ . 
  من ゆدة دارس اأدゅاستف るعأهميゅااجتم ュヤئج عゅنت... 

 

ヲ ن 

 ..............................................................ـ إبراز الخصゅئص  التي تميز عュヤ اجتمゅع اأدゆ كمヱ ゅردれ في النص
اجتمゅعيヱ るالقゅرむ من الزاヱيる ا ـ دراسる كل من اأديヱ ゆاأثر اأدبيظゅهرة مرتبطる بمحيطゅヰ ااجتمゅعي اعتبゅر اأدゆ  ـ    

ـ البحث عن صヱرة سير نشأة اأدヱ ゆمゅهيته ヱヱظيفته تفيヱ るإبراز العヱامل المぼثرة فيゅヰ ـ عヴヤ الظゅهرة اأدبـ تسヤيط الضヱء 
ゆالمجتمع في اأد. 

 

ヲ ن 
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   عنゅصر اإجゅبる   - 5102  العゅديる الدヱرة  - كゅلヱريゅاامتحゅن الヱطني المヱحد لヤب
  اヱ ゆالعュヱヤ اإنسゅنيる مسポヤ العュヱヤ اإنسゅنيるاآد شعبる – الヤغる العربيヱ るآدابゅヰ: مゅدة -

NR  02  
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ヲ        
るضيボفي عرض ال るヘظヱالم ゆليゅرصد اأسヱ ء النصゅالمعتمدة في بن るボن الطريゅـ بي るحヱالمطر. 

 ................................................................................................................ :الطريるボ المعتمدة ـ  
      るاآتي れاヱالخط ベفヱ التدرج ヴヤع るئمゅق るجيゅحج るء النص بنيゅفي بن ゆتゅاعتمد الك: 

 るدمボا م ュヤر عヱヰظヱ المجتمعヱ ゆبين اأد るثيقヱال るالعاق ヴإل ゅヰر فيゅع اأدبيأشゅاجتم. 
 عرض  ゆاأد るع من عاقゅء ااجتمゅمヤاقف عヱمヱ عهヱفرヱ ائدهヱفヱ ع اأدبيゅااجتم ュヤع れゅمゅرصد فيه اهتم

 .بゅلمجتمع
 るتمゅخ ゆاأد るع في دراسゅااجتم ュヤئج عゅنت るأهمي ゅヰأكد في. 

  るヘظヱالم ゆليゅـ اأس............................................................:......................................... ........... 
     るلعرض القضي ゆتゅظف الكヱ : 

                    るجيゅحجヱ るيヱلغ ゆليゅـ أس( : يلヤالتفسير ـ التعヱ كيد ـ التعريف ـ الشرحヱـ الت るتقريري るلغ)....  
  .(...(أي)فسيرالヱصل بأدヱاれ العطف، ヱالت:)ـ ااتسベゅ التركيبي                 

، ممゅ أسュヰ في تقヱيる ...(ارالتكر) ـ ااتسベゅ المعجمي...( اإشゅرةالضمゅئر ヱأسمゅء )ي ـ ااتسベゅ الدال                      
 ...اتسベゅ النص مظゅهر

 

 
ヲ ن 

 
 
 
 
ヲ ن 

 

 .مع منゅقشる أهميる المنヰج ااجتمゅعي في دراسる اأدヱ ،ゆإبداء الرأヵ الشخصي صيゅغる خاصる تركيبيる لنتゅئج التحヤيل،ـ 
 ゆヤهذا المط ュيヱفي تق ヴيأتي قدرة المترشحيراع ゅم ヴヤع : 

 .ヱتمحيص فرضيる القراءة ـ صيゅغる خاصる تركيبيる لنتゅئج التحヤيل       
       ゆاأد るعي في دراسゅج ااجتمヰالمن るأهمي るقشゅـ من. 
 .داء الرأي الشخصيـ  إب       

 
 ن 1

 

                                     (ラ 6)درس الヨؤلفات  :ثانيا
                      るصر اآتيゅل فيه العنヱゅما، يتنゅمتك ゅعヱضヱالمترشح م ゆينتظر أن يكت: 

 سلم  

 التنقيط

 ..... .........................................................................................................ヱضع المぼلف في سيゅقه العュゅـ   
 ...بゅقتضゆゅ، إلヴ مヱقع رヱايる الヤص ヱالكاゆ ضمن التجربる الرヱائيる لنجيゆ محفヱظ  يشير فيه بゅلمぼلف الرヱائي  المترشح تعريف ـ   

1 ラ 

 .......  .....................................................................تحديد مヱقع المボطع ضمن المسゅر العュゅ أحداث الرヱايるـ 
ـ اإشゅرة إلヱ ヴرヱد المقطع في الفصل الثゅني، ضمن الحヱار الذي جرى بين الشيخ الجنيدي ヱسعيد مヰران بعد خرヱجه من    

ゅخي るبحقيق ュر ابنتالسجن، حيث اصطدゅإنكヱ يشヤبعه عゅتヱ جتهヱز るلد لده له، نヱ ゅممヱ لمرارةゅس بゅع، يه اإحسゅالضيヱ هヤجع
 ...  يヤجأ إلヴ بيれ الشيخ الجنيدي الذي تعرف عヤيه ヱشرع في تヰدئته

الرヱايゅ る في نمヱ أحداث ヱمبينゅ أدヱاره، جرد الヱボى الゅヘعるヤ اآدميる الヱاردة في المボطع مبرزا العاقれゅ الゅボئمる بينゅヰـ  
ゅرهヱتطヱ.................................................................................................................................. 

       るاآدمي るヤعゅヘى الヱボـ ال: 
ヵبه السبل: ـ الشيخ الجنيد れقゅض ゅمヤران كヰى اآمن لسعيد مヱالمأ れفرヱ るヤعゅة فヱق...  
بゅلعزلヱ るالヱحدة، ヱتجرع مرارة  ،، بعد خرヱجه من السجنر  شع  الشخصيる الرئيسヱ るالمحヱريる في الرヱايる، : ـ سعيد مヰران

  ...الخيゅنる من بعض المقربين
 ...خゅف عヤيゅヰ، لكنゅヰ أنكرته بعد خرヱجه من السجنيحبヱ ゅヰابنる سعيد مヰران التي ي: ـ سنゅء
るيヱيش سدرة: ـ نبヤمن ع れجヱتزヱ له السجنヱنته بعد دخゅخ ゅヰلكن ،ベبصد ゅヰران التي أحبヰسعيد م るجヱز... 

 ...ان قبل دخヱله السجن، لكنه غدر بهكゅن من أتبゅع سعيد مヰر: ـ عヤيش سدرة
         れゅـ العاق: 

 ヱ تقدير るالشيخ الجنيدي عطفـ عاقヱ رانヰء... بين سعيد مゅسعيد ابنته سن ゆح るبين سعي... ـ عاق ュゅئヱヱ ゆح るد ـ عاق
 ...ヱيる تحヱلれ إلヴ عاقる صراع ヱعداءمヰران ヱنب

                 ゅرهヱتطヱ るايヱأحداث الر ヱفي نم ュヰأس れゅبين هذه الشخصي れゅعل في العاقゅإن التف. 
 

1 ラ 

 

 

3 ラ 

 ................................................................. تركيゆ المعطيれゅ المتヱصل إليゅヰ في التحヤيل إبراز قيمる الرヱايるـ 
  ヱالمت れゅالمعطي ゆرة في تركيゅاإشるالفنيヱ るاأدبي ゅヰأهميتヱ るايヱالر るقيم ヴإل ゅヰصل إلي... 

1 ラ 

 


