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 (نقるト 41)درサ النصヲص : أヱا  
 خفيف حرج  

ق∂ي"صعま れギلى اأヱتヲبيس المتجه من       ∂ギلى " الま"ゲيرゲالتح"  ゲقر ギالجرالس كالعراد  ععرى مقعر ゲاكグرل التر صل حص ، ناヱلر  مح
نيه ヱقع  لهالس∂  رعرゲ الترグكゲ . أعトاني التグكゲ  في صم  مرن دヱ  أ  ينررゲ نراحيتي". التحゲيゲ" :عم نصف الجح . ربرع جنيره س⌒

 るخ رب  ゲرトي ヲهرヱ ينギبيس، يترابع الصراعヲترヱر فري اتجراأ برا  اأヲقبتره ععرى الفرゲلكنره مراب ب ،るلصي∂ البقيま دゲأ  ي れゲانتر
クراعيه باستسرا  ヱهرヱギء، ヱجヰحره مرギبヲ  مرن شرمس  دص استنギ بمゲفقيه ععى مستトيل خ بي مゲتفع أمامه ヱفゲص . التグاكゲ بقعم

 ヲكل ي... 
. أنني في مجاب دائま  ゲبصرارأ، ヱأنره يحرس بنرゲتري ،رغم أ  ヱجヰه في ناحيる أخヱ، ンゲشعれゲ عيهن علم أرفع عيني م⌒      

بالنسبま るلي، ربع الجنيه ا يعギ نقヲدا، لكن عرギ  أربراج جنيヰراれ قرギ ت ركل . أيقن  أنه ينترゲ أ  أنسى أヱ أتناسى بقيる المبعغ
ارج عبرゲ النافرヱ ، グرسرم  ععرى ヱجヰري تعبيرゲ تゲاجعر  لعلعرف، أرسرع  بصرゲش لع ر. عنギأ هヲ مبعغا بعرギ نヰرار عمرل شرا 

أخرグ شرعヲر بحرゲف خفيرف يرゥヱゲ . ال لص السارゥ بأفكارأ، ليتليل المحصل クまا استゲ  النرま ゲلي، أننري نسري  المヲضرヲج
 るトب محヱفي أ ヅヲبヰفسارع  بال ،ンゲلى اأخま  ギاحヲدها الゲبين ضفتين، ت  コヲمحج るجヲبين المححصل، مثل مヱ يأتي بينيヱ

بعク ギلك بعギ  أيا ، تصادف أنني ركب  مع المحصل クاته، ヱمゲ  أخرンゲ لرم يرゲد まلري . انترار أヱتヲبيس آخヱヱ ゲقف  أدخن في
ما تبقى لي من نقヲد؛ لكنني هグأ المゲ  لم أشعゲ بالحゲف، بギا كأننا معارف قرギامى، أヱ كرأ  بيننرا تفاهمرا سرابقا مسرتقゲا بヰرグا 

ل أنه يグكゲني؟ احر  هグأ المゲ  أنه ا يゲد بقيる الفعرサヲ لعゲاكرب まا أيحعقص : تゲاجع  まلى جنب في اأヱتヲبيس متسائا. ال أ 
كررم يجنرري أسرربヲعيا مقابررل هررグا اإحررゲاف؟ ヱفجررأ ، ارتفررع صررれヲ شررا  قصرريゲ بقمرريص  ،تحررクま .ンゲا ヅالبرره بヰررا ヱألررح فرري クلررك

ألررم : "اكゲرهررا مررゲتين، فاسررتギار المحصررل まليرره غاضررب ."البرراقي يررا عررم؟: "ヱسررヱゲاب معトلررين ببقررع بصيرراي ال ررقق يسررأله
سرم بانفعراب أنره رد ربرع الجنيره まلرى ヱعا صれヲ الرゲجعين فري نقراق أقرま  ゲلرى ال رجار، كرا  المحصرل خالره يقر  ."تأخグأ؟
ألرم : "ヱا أدرش كيف هبط بصゲ المحصل ععى ヱجヰي من بين الゲكا  جميعا، فناشギني كأنني ヱقع  له من السماء. صاحبه

اسرتنجギ بري المحصرل ". .لرم تعトنري شري ا: "أشاゥ ال ا  العامل بグراعه. "تكن حゲツتك ヱاقفا هنا عنギما أعトيته الفعサヲ؟
في تعك العحرる تヲقرف اأヱترヲبيس عنرギ محトرる فヰربط ال را  سراخトا ". حين قع  له خグ الباقي يا ابني؟: "ثانيる أشギヰ معه

؟ أنر  راكرب شرايف حツرゲتك: "استعاد المحصل هヱギءأ، ヱمسح بأゲヅاف أصابعه الヲトيعる صععته، ヱترأمعني بأسرف. متグمゲا
るف الحقيقゲا؟ أنك تعクش قاله، لماグمثعه لكنك لم تقل كاما كال .  ギاثنتين، هل حر ヱأ  ゲلك مク ا سرمح ـ أن  ركب  معي قبل

ترنفس ". .أبرギا، لرم يحرギ : "فヰرれコゴ رأسري ヱأنرا أتفرادン النررま ゲليره ،ヱلمع  عيناأ يرギعヲني أا أخグلره". شيء كグヰا؟ ـ ه
صرعギ راكرب جギيرヱ ギأعトرى المحصرل نصرف ". .كعمرる الحرق ヅععر  مرع أنري ا أعゲفرك ヱا تعゲفنريالحمギ ه، : "بゲاحる قائا

الحمرギ :"الجنيه فناヱله تグكヱ ، ゲتゲددれ يギأ في الجヲ قعيا، ثم امتま れギلى الゲاكب ببقيる المبعغ ヱقاب ي ギヰني مع بقيる الゲكا 
 ヱゲتヱ  ヲاقفヱ لته". .ه أنكمゴلى عま المحصل، فعاد ギعن مقع れギغا في نفسره  ابتعヲالصافي العميق مت サاف اليأゴلى مまヱ

 .حيث ا أحギ غيゲأ
   ゲتي قトفي مح  トا "هبギمي ゲيゲبيس "التحヲترヱراء اأヅ  ヲتي لرゲاكク أحفظ في れصيف لحراゲاقفا ععى الヱ  ععドヱ ،

るرقمه لكي ا أركبه ثانيヱ. 

 .(بわصゲف) ヱمゅ بعدهゅ :0202 ソ ،99 ゅر اليュヲ، الطらعる اأヱلヴخキらار أكゆゅわ اليュヲ،  ،(مجヲヨعる  قصصيる)" كنـゅرヵ" أحヨد الヨガيسي،         
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   るفيرررゲا مكتسرررباتك المعゲا الرررنص، مسرررتثمグن رررائيا متكررراما، تحعرررل فيررره هرررま عاヲضرررヲاكترررب م

るجيヰالمنヱ ا بما يأتيギشゲمستヱ ،るيヲالعغヱ: 
  اءتهゲلق るضيゲف るغゅصيヱ ،るر فن القصヲطわبي لキاأ ベゅن السيヨالنص ض ゲتأطي. 

 ئゅن الحكわヨيص الガヤتるقصヤي ل. 

 ヱ تهゅاليヲわم ヴتقطيع النص إلるيキゲه السわطゅر خطゅヨثわسゅطعه، بゅمق. 

 ヴヤكيز عゲわلゅنص، بヤل るنيヘئص الゅصガرصد ال: 

 ゅヰتゅヨس コاゲإبヱ るئيسゲال るالقص れゅصيガتحديد ش. 

 هわヘيドヱヱ ارヲع الحヲن ラゅبي. 

  ،るعي في القصゅヨわعد ااجらال コاゲإب ゅرهゅヨثわاسヱ ،يلヤحわئج الゅわلن るيらكيゲت るخاص るغゅصي

إبداء الゲأヵ الشガصي في مدン قدرり فن القصる عヴヤ رصد الヲاقع ااجゅヨわعي  مع

 .ヱالわعらيゲ عنه

 (نقط 6)درサ المぽلفاれ : ثانيا
 るايヱرد في رヱ"ゆالكاヱ صヤيأتي" ال ゅم : 

ت ل الشيخ بصれ.  れヱ الحيゅة خゅرج الكヱة التي يسيل منゅヰ الボمرفدب   ،الصمヱ れسゅد "         ヱر∠
ゅإْن هي إا  "مسه ポ⊥ل". ف⌒تنتゅقヱ لهヱボي ゅم ゅاي غير . سعيد إن الشيخ سيجد دائمヱم ゅي ポبيتヱ

ヤفني اأمر. مأمヱن ヱإن تكن أنれ∠ اأمゅن نفسه ヱأمゅ أنれ⌒ يゅ نヱر، . ヱعヤي  أن أهرゆ مヰمゅ ك∠
るالرحمヱ العدل ⌒ポزヱإْن أْع るالصدف ⌒ポتْحف∠ظヤف .". 

                                 ،ドヲヘنجيب مح"ゆالكاヱ صヤار"الキ ،  ヴلヱاأ るعらالط ،ゲمص ،りゲهゅالق ،ベヱゲ111ص . 0222الش. 
 

 :تنجز فيه مゅ يأتي مヱضヱعゅ متكゅما، ヱمن قراءتポ الرヱايる؛ ヱاكتゆ المボطعانطلベ من هذا  

    ュゅقه العゅلف في سيぽヨضع الヱ ـ. 

     るايヱゲال ゐأحدا ュゅر العゅسヨن الヨقطع ضヨقع الヲـ تحديد م. 

دميる الヱاردة في المقطع ヱالعاقれゅ القゅئمる بينヱ ،ゅヰبيゅن دヱرهゅ ـ إبراز سمれゅ القヱى الفゅعلる اآ   

ゅرهヱتطヱ るايヱأحداث الر ヱفي نم. 

 .   تركيゆ المعطيれゅ المتヱصل إليゅヰ في التحليل إبراز قيمる الرヱايるـ     
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يقギ  هグا الギليل ヅまارا عاما لأجヲبる الممكنる في معالجる المトالب المحギد  في ヱرقる اأس عる، فعيس من الヱゲツرش أ                  
ヱتبقى لأستاク المصحح صاحيる رصギ مンギ قギر  المتゲشح ععى استثمار مكتسباته . تتトابق معヰا أجヲبる المتゲشح
 るيヲالعغヱ るجيヰالمنヱ るفيゲم النص المعヰتحعيعهلفヱ ،ゲالتعبيヱ ،اءトسعيم خاب من اأخ  ヲا بأسعヰص ععى  عنゲمع الح

ゲيゲالتح るرقヱ  حسن تنريم...  

سعم  (نقるト 41)درサ النصヲص : أヱا
 التنقيط

  
 .ـ تأヅيゲ النص ضمن السيا  اأدبي لتヲトر فن القصヱ るصياغる فゲضيる لقゲاءته

      りرゅفيـ اإش ゲيヅء التأゅヨわان ヴي النص إل إلわال れゅقゅر السيゅツحわمع اس ،るن فن القصヨاندراجه ضヱ るالحديث るيゲالنث メゅاأشك ヴ
ロرヲتط ヴت إلツي أفわال れاヲحわالヱ ،بيキا الجنس اأグヰل ヴلヱاأ れゅصゅبي الحديث أسست  لإرهゲالع ゆキفي اأ. 

     るن القصヘيف بゲعわأهم ،ـ ال ヴإل りرゅاإشヱ بيゲلم العゅفي الع ロキاヱر. 
  ........................لصياغる فゲضيる مناسبる لعقゲاء ...( نゅヰيわه ــ بدايる النص  العنヲاラ)مشيゲاれ نصيキ るالる ـ اانطاベ من      

 

4.1   

5.1   

るـ تعليص المتن الحكائي لعقص.............................................................................................................. ...... 
ラشح أゲわヨヤكن لヨيأتي ي ゅئي مゅن الحكわヨيصه الガヤفي ت チゲيع: 

    ゅヨヰسゅإحسヱ حصلヨヤل キرゅالس るらاقゲـ م キヲالنق るبقي ヴヤع メヲالحص ラヱキ りゲكグわامه الわاسヱ بيسヲتヱاأ ヴإل キرゅالس キヲـ صع
بゅلحァゲ من ヱعدュ شعヲرロ كゆヲ السゅرキ احقゅ مع الヨحصل نヘسه، ـ مصキゅفる ر بゅلحァゲ ـ إسゲاع السゅرキ بゅلنزメヱ من اأヱتヲبيس

ـ احわجァゅ أحد الشラゅら عヴヤ تصゲف  عدュ اسわاュ بقيる النقキヲ ـ انゲガاط السゅرキ في حヲار キاخヤي مع نヘسه حメヲ تصゲف الヨحصل
るاقعヲال ヴヤع りキゅヰلشゅب キرゅريط السヲت ゲا اأخيグه るلヱゅمحヱ ،حصلヨال  メヱبعد نز るاحゲلゅسه بゅإحسヱ ロءヱحصل هدヨال りキゅعわـ اس

ヱ ゆゅمالش りراゅجキرゅيدعيهفي له الس ゅヨ بيسヲتヱاأ ゆヲرك ュارا بعدゲق ロクゅガاتヱ ،キرゅالس メヱسه ـ نزヘن  りゲمンゲأخ    . 

2   

るديゲته السヅاトعه، باستثمار خヅمقاヱ الياتهヲلى متま يع النصトـ تق. 
    るاآتي るらقゅعわヨطع الゅقヨالヱ れゅاليヲわヨال ヴكن تقطيع النص إلヨي ،るيキゲالس るطゅطガر الゅヨثわسゅب: 

 ......................................................................................................................... :البギايヱ るضعيる ـ            
 رصد  キرゅالس メゅأفع(りゲكグわال ュاわبيس ـ اسヲتヱاأ ヴإل キヲالصع)..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 .................................................................................................:سيヱゲراれ التحヲب/ ـ ヱضعيる الヲسط             
 .              ヱإحسゅسゅヨヰ بゅلحァゲ لヤسゅرキ عدュ رキ الヨحصل بقيる النقキヲ:  عنصゲ مガل/ ــ حدゐ طゅرئ               

  جァゅ أحد الشラゅら عヴヤ تصゲف الヨحصلـ احわ كゆヲ السゅرキ احقゅ مع الヨحصل نヘسه مصキゅفる ر:  اأحداゐــ تطヲر                
  .نجゥゅ الヨحصل في اسわدراァ السゅرキ إلヴ الヲヨافقる عヴヤ مゅ يدعيه ـ                                        

                     .في حقه ارتيゅح المحصل على إثر شゅヰدة السゅرد: ــ عنصر اانفراج                

 ......................................................................................................................... :ヱضعيる النヰايる ـ           
  بيسヲتヱمن اأ キرゅالس メヱبيسنزヲتヱاأ ゆヲرك ュارا بعدゲق ロクゅガاتヱ سهヘن  りゲمンゲأخ    . 
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 :رصギ اللصائص الفنيる لعنص، بالتゲكيゴ ععى ـ
  اヰسمات コاゲبまヱ るالقص れشلصيا ギيギتح: 
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    るفي القص ゲツشلصيتا  تحゲاكグわُمحصل الヱ キرゅالس ゅヨه ،ラゅわرئيس...................................................................  
هي سれゅヨ نヘسيる لشガصيる غيゲ صداميる، تンキゅヘわ الヲヨاجるヰ؛ بل تنسحب في النゅヰيゅ : るلسゅرキالゲヨتらطる ب السماれــ      

ゲاآخ ァاゲإح ュعد ヴヤع ゲتصヱ... 

هي سれゅヨ نヘسيヱ るاجゅヨわعيる لشガصيる مسヘわزり، يヘصح سヲヤكヱ ゅヰمゲヰヌهゅ عن ヱضعيる : الゲヨتらطる بゅلヨحصل السماれــ 
تحس  بゅلحァゲ، مゅ ゅヨء ヱاإنكゅر، ヱهي أخيゲا شガصيる اعمる، لグا فヰي تصゲ عヴヤ الكヱ ゆグتンキゅヨわ في ااキأわコاجゅヨわعيる م

ヱيدヱر بين الヨحصل ヱالسゅرヱ キأحد  ،ヱهヲ الヰヨيヨن: الحヲار اللارجييコヲわع الحヲار في القصる بين   :بيا  نヲج الحヲار  ...............................................................................: بيا  نヲج الحヲار ドヱヱيفته                    ...يجعゅヰヤ تعيش معزヱلる عن الヲاقع
ラゅらالش، ヱاخعيギار الヲر: الحヲツر الحキゅن ヲهヱ...  ارヲالح るيفドヱ  يأتي : بيا ゅヨفي النص في ゅهゲكن حصヨيヱ: 

                      れゅصيガــ رسم الش キゲالس るبゅرت ゲــ تكسي(キرゅحصل ـ السヨال )النص ヲج ヴقي إلヤわヨال ゆグــ ج  るلゅح ヱقف معين أヲم ゲيヲــ تص 
                    るسيヘن(ァゲالح )ゐاأحدا るاقعيヲب ュゅヰــ اإي... 
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4.1   

ヱاستثمارها إبゲاコ البعギ ااجتماعي في القصる، مع まبギاء الゲأش ال لصي في مンギ  ،ـ صياغる خاصる تゲكيبيる لنتائج التحعيل 
 .عي ヱالتعبيゲ عنهقギر  فن القصる ععى رصギ الヲاقع ااجتما

 :عヴヤ قギر  المتゲشحيゲاعヴ في تقヲيم هグا الヨطヤب  
   りاءゲالق るضيゲحيص فヨتヱ يلヤحわئج الゅわلن るيらكيゲت るخاص るغゅـ صي...................................................................................... 
    るعي في القصゅヨわعد ااجらال コاゲـ إب(إل りرゅاإشゆゅالشヱ حصلヨعي لكل من الゅヨわقع ااجヲヨال ヴ.)................................................... 
رصد تحヲاれ الヲاقع ااجゅヨわعي )ـ إبداء الゲأヵ الشガصي في مدン قدرり فن القصる عヴヤ رصد الヲاقع ااجゅヨわعي ヱالわعらيゲ عنه    

  ......................................................(.ヱ れゅالわصゲفヱ れゅأنゅヨط الヘわكيヱ ゲالقيمヱانعكゅسゅته في  حيりゅ اأفゲاヱ キالヨجヨわع من خاメ السヲヤك
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        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: 

 سعم
 التنقيط

 .................................................................................................................ـ ヱضع المぽلف في سياقه العا 
 ...إلى مヱقع رヱايる اللص ヱالكاゆ ضمن التجربる الرヱائيる لنجيゆ محفヱظ اإشゅرة بゅقتضゆゅ  ـ 

 ن 4

 ギيギـ تحるايヱゲا  الギع ضمن المسار العا  أحトقع المقヲم.................................................................................  
 إلヴ مسكن هسعيد مゲヰاラ بيت نヲر مわسヤا، عند منわصف الヤيل، ヱتヲجり ヰغキゅرفي سيベゅ مالヨقطع  ヱرキヱ اإشゅرり إلヴ ـ    

ヵكه ا الشيخ الجنيدヰقد أنヱعヲالجヱ عبわل.  
 
 ギا ـــمる بينヰا، ヱبيا  دヱرها في نمヲ أحــــــــــاれ القائــまبゲاコ سماれ القンヲ الفاععる اآدميる الヲارد  في المقトع ヱالعاقـ 

 .الヱゲايヱ るتヲトرها 

るاآدمي るالفاعع ンヲا القヰسمات 
ュ اإحسサゅ بゅأمラゅ  ـ ـ عدヱالヲحدり ـ العزلる انわقュゅ من أعدائه ヱفشヤه في クلك الゲغるら في ا  سعيギ مゲヰا 

ゆゲヰفي ال ゲكيヘわال  ... 
 ...الヰدヱء ヱالسكينる  ـ تヲفيゲ الヨأンヱ لسعيد مゲヰاラ ـ تقديم النصح له  ال يخ الجنيギش

 ...ـ تقديم الヨسゅعدり لسعيد مゲヰاラالヲحدヱ りالقヱ ゲヰالحゲمラゅ  نヲر
 
 . بين سعيد مゲヰاヱ ラالشيخ الجنيدゲ ヵقديتヱ عطفعاقる حب ヱヱئヱ ュゅمりキヲ بين سعيد مゲヰاヱ ラنヲر ـ عاقる : العاقاれـ  

ゅرهヲتطヱ るايヱゲال ゐأحدا ヲヨفي ن るميキاآ るヤعゅヘال ンヲالق ログبين ه れゅعل في العاقゅヘわم الヰقد أسヱ.................................... 
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   ......................................................................تゲكيب المعトياれ المتヲصل まليヰا في التحعيل إبゲاコ قيمる الヱゲايるـ 
 ....قيمる الرヱايヱ るأهميتゅヰ اأدبيヱ るالفنيる مبرزا ゆ المعطيれゅ المتヱصل إليゅヰ  في التحليلركينتظر من المترشح أن ي
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