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ーِ ــﾜْــِـــｯ ｭﾗِـــــــガ>َأEｿ<ガ َأヰْ َأْحـــــــي> -1    <ﾁـــــ
ﾆــــــ  uﾁِعــــــｭ     ج=ガﾝｬ ギ<ﾁَأvـــــفﾊ<ي <ｿガِــيــيـــ`  ﾘُ ع>ـヰْ َأْحا

`>ـــع>   -2    إｭgﾝ ِإｬﾀ قgﾋvْعــｲُ َأْسｯｭｯــي 
ｲُﾆْ ــــﾝｬــــــــــــــــــــــــヱْ   Eｿـــي>ガ ｭ>ِع

ﾝِْحــ<ガِــــــــ`  يـــــــــــｿ>ِتــي vﾌ<ガــا
   3- <ｯ<جﾝｬ ِفي ،ｮِｭvغﾝｬ في    ギ<ﾁ<ガﾝｬ ヰِع>ـ ｿِعيـ<ｯﾝｬ ـْيــــح>    ِل ｴُ ـــــ
ﾝｬـــgﾋِ` ｭـDسﾝｬ ُلｭ<`  ــــيｯيع>ﾝｬ<ガ ｱُج>

h゙ﾜُ ،ًーــــــヴ>ــفvَأع -4    ｭــــــي ح>يｯِｭvِفي غ ﾅُــــــــيـــــ     ｭ    
゙ْ ﾝِــــــヰِـــــvﾗ، َأْحـــﾝِــــﾝ゙ِْْإ ﾝِ ،゚ِ ゚ِـــــــا ｭــــــــــــヴ 

   5- ﾜِvﾝــــــgヱـヱَأْس vــي اvـــــتﾋــــــــِإــــيــvع=، ف ヰّ
`ّ      ﾝِــــــي    ｭ ـــヴヱُｭ>ـــvヱـــEｿ ح>ــص=ــــــｭً، ي>ـــــُأ

`ِــــــَأガْه> ｭــــي 
   6- vِصـــغ<ガــــــــｾِْإ <ﾁｭــガـuヰｬ          ゚ْ `>ヴ=ــ  ي>ـــヰガْ<ﾁ> س>ا

`ِــــــــيـــｫِｭـــي ﾜﾝｬـــــِفــ `=ــع>ｯِ ｭًﾚg゙س>ـا  ｲِｭヱ 
   7- ヱْﾜُvي، فヱِｭح>ـﾝْｬ <ｮَأｬ ｬガ=ｿvﾚvف       ゚ْ ヴِــﾗِْعــــ=ﾊﾝِ ｲُ   vﾜــヴْــﾗـــــ ｭً

゚ِ َلـــｫص=ــــــEｿ غvـــــｬِガـــــي> ｭــــــــDَأيｬ 
   8- vヱَأvُل فـفDｯvﾜ=` ﾝｬ  ｭاِســــــــي س>ــــ        ｱٍــــَل ح>يّ>ـــــــ 

Dح<ﾊْأِفــــــ<ﾁ ヰِْ`  ｲُــــْيｯِ ِــــيـــي`  ヴ>ــｭ َأْحـا
   9- =`  vｱـــvヱيｿ<` ﾝْｬ <ヰـــــvﾜس>ـ ゲﾀِـgﾝｬ ｭvヱَأ<ガهـــــ<ﾁــــﾜْــ      ｭً    

ｯِ ِتــــي｣ﾝْｬ グـــــvﾝِإ グـــvﾆ<` <ガــــــــــvﾚ゚ِ ｬｿ uｮ゙ْــ 
يﾅُ ــــعــガ>ي>   ﾝｬسｾDيvﾗـｬﾁ ｱِِغـــ｀ｭً      ي ِإvﾝــヱْEｿﾝｬ グـي>ｭ ي=ْصِغــ -11   
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        キ (41  ラ)رサ النصوソ : أヱا

 

و ذات التوجه ヤشاعر تونتي، من شعراء جماع  أبول(  9191ـ  9191)  :أبو الゅボسュ الشゅبي:  رــالشゅع
 ."الخيال الشعري عند العرゆ"وكتاゆ "  أغاني الحياة"ديوان : من أعماله. الرومانتي

 るوائلــغ –يرد : يصد  -الناس : الورى :شروح لغوي :ポالヰا -مشرع   : مدحوة -خالي   : قفرة - مヰكثرة :خضم
 .العالي: الطامي  -همومヰا وشدتヰا

 

 

 :ｭ إｫｭﾆヱيｭ ｀تｭﾜ｀ا تحﾞل فيه ﾇヱﾝｬ ｀ستｭ｀ｯ ｬｿﾆﾁ يأتيــــﾜｬتガﾊガ｀ ｮع

 . ヱضع النص في سيゅقه التゅريガي ヱاأキبي -
 .ヱالثゅلث ヱاأخير اأヱلاأبيれゅ انトاقゅ من  ヱضع فرضيる لقراءり النص -
-  れحداヱ تحديدりحدヱ كل ラوヨمض コبراまヱ النص. 
- るاآتي れゅونムヨال ヴعل ゴتحليل النص من خال  التركي :   عجمヨحقل )ال ヴعل るالدال れراゅらالعヱ ظゅاألفれاグال، ヱ れراゅらالعヱ ظゅاألف ヴعل るحقل الدال

 . اللغヱ るاأسلو ゆ ؛(اخلي الゅガرجي ヱالد) اإيقゅع   ؛ريヱヱ るظيفتゅヰ في سيベゅ النصـــالصور الشع  (. ن الحـقــلينالعاقる بيヱ الواقع،
 .تركيب نتゅئج التحليل  -

゚ِــْثــــ`ِ ｭه>ــــــガَْأｭｯِ ِسｭـــgヱﾝｬ ـَل 
  11 - gﾝｬ ｭـvヱَأ<ガـــvق uﾉﾁْــَأｯِ ｭي>ــْحي>ـــــ ゲﾀِـــــ        ٍー <ﾁــــــــﾗْ 
ーٍ ـــｿْح=ــ`>  <ّガـــــ
ﾞﾝ゚ِــــــــــــــــ vآاｬガ ﾛِـــــــــــــــــgﾆ 
  ــــــヴ       ｭ>ــــｯِ ｲْـــي> ヱْEｿﾝｬـي>ـــｭ ع>v゙ـグ َأْهﾝِｬガـَ｀ــــه>ج>-12  

ｾِガْحـــﾁّﾝｬ ｭـ<ヴِـ` <ﾊــــ｀ｭgﾋﾝｬ ﾘِع｀يﾝｬ ｮِيـــ 
  13- ﾗْvヱ ｲْـ<` gﾋ<حvــــســــي ع>ـــفتv゙       ـــــــــهヱِ｣ــﾋْﾆُ グ  

Dَأجvت<ガِفــــج>ـــــ ｲِْـــــــــــي ج>ـــــ`  ــيـــــــヮِّガ آا

   
  

 قدュ له وشرحه مجيد طراد . ديوان أبي الゅボسュ الشゅبي ورسゅئヤه – أبو الゅボسュ الشゅبي                              
 (بتصرف) ومゅ بعدهゅ  171 :ص 1991الطبعる الثゅنيる . بيروれ . دار الكتゆゅ العربي
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 . まثれゅら انتゅヨء النص まلヴ التيゅر اأキبي الヵグ يヨثله -
       
ゅنيゅث : るراسキ れゅؤلفヨال(6 ラ) 

 キرヱشر منゅصل العヘفي ال ラراヰسعيد م ラゅاية  على لسヱر " ゆالكاヱ اللص :" 

ラ الガيゅنる الゅムمنる أمゅ نらويる فقد هれゴ القلب حتヴ اقتلعته من جヱグرヱ ،ロلو أ"... 
れرヰر ظゅر آثヰヌت ゅヨالوجه ك るل في في صفحゅヨج ヴتجل ゅヨل るيثらガال れゅيヨير ــغ الح

 ".ث الゅムヨئدـらلوゆ كثيرり من عـت قـَـيــف  موضعه ヱاع  

 .ソ27 . 7002 الشرベヱ، القゅهرり، الらトعる الثゅنيるاللص ヱالムاキ،ゆار : نجيب محفوظ

 :تب موضوعゅ متゅムما تتنヱゅل فيه مゅ يأتيلヨؤلف، ヱاكاانトلق من هグا الヨقトع ヱمن قراءتك 

   ضعヱؤلف؛ヨال ベゅن سيヨقطع ضヨال 

  يعة العاقة التي ربطت سعらــيــطヰـد مロبعدヱ ل السجنらية قヲらبن ラ؛را 

  الغヱ نةゅيガر الヱキسعــ りゅحي ンـدر في تغيير مجرヰـيد مラرا. 
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 دليل التصحيح 
 توجيれゅヰ خゅصる بعمヤيる التصحيح: أوا

   ュديボت : 
تعتبر محطる التصحيح محطる حゅسمる في مسゅر عمヤيる التボويュ، خゅصる في اامتحゅنれゅ اإشゅヰديる، أنゅヰ تتوج مسゅرا           

وفي . متحゅن السゅبるボ من جるヰ أخرىطويا  من تحصيل المترشحれゅ والمترشحين من جるヰ، وأنゅヰ تعزز كل عمヤيれゅ اا
 るوالمصداقي るن الموضوعيゅى ضمヤع ゅوحرص ،ゅجيヰومن ゅن تنظيميゅاامتح れゅتدبير كل محط ュゅإحك るود المبذولヰر الجゅإط

صول إلى تボديراれ موضوعيる إجراء التصحيح، وتحボيゅボ لمبدإ تكゅفؤ الفرص بين المترشحれゅ والمترشحين، ومن أجل الو
 ،るراومنصفゅواستثم  ゅمヰذين يعرفヤتحول والتطور الヤرا لゅواستحض ،るضيゅالم れسنواヤالتصحيح ل るيヤعم ュويボئج تゅلنت

، تحゅن فرصる  لتボويュ اأداء الفعヤيوأخذا بعين ااعتبゅر سيベゅ تصريف المنゅヰج عمヤيゅ، ومن أجل أن يكون اام ،التدريس
أوزان مكونれゅ الوضعيる ااختبゅريる في وضع ممゅ يستヤزュ ضرورة تكييف مボتضيれゅ اإطゅر المرجعي في التボدير الكمي 

يﾁجﾝｬ ヰ｀ グسيﾝｬガ ｲｬｿسｬ ｰｿｭأسｭتﾗﾞﾜ｀ﾝｬ ｰﾀيｯ ヰإجｬﾁء  تعزيزا لヰذا التوجهゅر، وإعمゅل المرونる في تصحيحه، وااختب
  :يｱتصحيح ガﾊガ｀ﾝｬع ｬاستﾝｭｯ ｿｭﾆﾁتガجيｬ ｲｭヴآت

 

 ｭヴﾞحｬﾁ｀ فﾞتｾ｀ تصحيح فيﾝｬ ｱيﾞ｀عﾝ ｰﾁﾋｦ｀ﾝｬ ｰﾁﾋس｀ﾝｬ グﾝإ ｿｭヱاستｬاｬガ ، ヮﾀヴｯ ｱصｭｾﾝｬ ｲｬءｬﾁإجｭｯ ﾟｬﾂتﾝ
ガ ،ｱيﾞ｀عﾝｬﾂｭجヱإｭه ｯ｀ ﾘﾚيح ゲﾀﾝｬ ガحヱﾝｬ グﾞعｩｿｭ  ｱعيガﾊガ｀ﾝｬ  فｭصヱإｬガﾇﾁﾗﾝｬ ｦفｭﾜتガ؛ 

  ﾁيｿﾚفي ت ｱعيガﾊガ｀ﾝｬガ ｱقｿﾞﾝ ｭيｾガفي تｭﾜﾝｬ يヱｭ｀ﾂﾝｬ ﾂحيﾝｬガ ｱﾚستح｀ﾝｬ ｱيｭヱعﾝｬ ﾁيﾁتحﾝｬ ﾘｬﾁガإياء أ グﾞع ﾇﾁحﾝｬ
 ﾝｬガ ｲｭ｀تﾆﾁحيヰ؛أｬｿء ﾝｬ｀تﾆﾁح

 ｀ﾝｬ ﾁيｿﾚتﾝｬ グﾞع ﾇﾁحﾝｬءｬｿعي أガﾊガ ガ ｲｭحﾆﾁت｀ﾝｬヰحيﾆﾁت｀ﾝｬ،  هي ｭ｀ﾜ  ｱيﾁｭヴ｀ﾝｬ ｲｭيガست｀ﾝｬ ヰｬﾂガأ ｰｭعｬﾁ｀ガ
 ؛｀حｰｿｿ في ﾝｿيل ﾝｬتصحيح

  ガأ ｱحガﾁﾋ｀ﾝｬ ｱﾞｫأسｬ ヰع ｱﾊﾁتﾗ｀ﾝｬ ｲｭｯｭإجﾝ ｱヱﾜ｀｀ﾝｬ صيغﾝｬ ﾁｭｯعتｬ ع｀ ، ｰｿｿح｀ ｮﾝｭﾋ｀ﾝ ｱｯستجي｀ﾝｬ ﾁｭｯعتｬ
ｱحﾁتﾚ｀ﾝｬ ｱｯｭإجｬ ﾁصｭヱتصحيح عﾝｬ يلﾝｿ في ﾚفي ت ｭヴｯ سヱيستأ ｱيﾊﾁأ  ｲｬءｬｿأ ﾟيガガ ｲｭحﾆﾁت｀ﾝｬヰحيﾆﾁت｀ﾝｬ؛ 

  ｱعيﾊガﾝｬ ﾁصｭヱع ヰ｀ ﾁصヱل عﾜ ヰﾂガ ｮحسｯ ءｬｿأｬ ﾁيｿﾚتガ ،عガﾊガ｀ﾞﾝ يﾝｭ｀إجｬ ﾋيﾚヱتﾝｬ ゲｿｭﾗت グﾞع ﾇﾁحﾝｬ
ﾁيﾁتحﾝｬ ｱقﾁガ في ﾛﾝﾀ ｲｭｯإثガ ،ﾋيﾚヱتﾝｬ ﾟﾞفي س ｲｯث｀ ガه ｭ｀ﾜ ،ｱيﾁｭｯتｾاｬ؛ 

 إｬ ｱﾋﾚヱﾝｬ عﾊガ لｯق ｱقｿ لﾜｯ ｱيｫﾂجﾝｬ ﾋﾚヱﾝｬ ｮｭحتسｬ ｱجعｬﾁ｀ グﾞع ﾇﾁحﾝｬｱيﾝｭ｀؛ج 

 تصحيحﾝｬ يلﾝｿ في ｰｿﾁｬガﾝｬ ｲｭヴجيガتﾝｭｯ ｿيﾚتﾝｬ. 
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  ゅنيゅصرـــع: ثゅيط نボالتن ュヤوس るبゅاإج 

 ( ن11)النصوص : أوا    

 2ラ...............................................................................................................................تقديم .0

 :ه التゅريガي ヱاأキبيسيゅقالنص في ヱضع   -

-  ベゅيالسيガريゅبداية : التヱ سع عشرゅالت ラاخر القرヱلم العربي في أゅالع ゅヰالتي عرف れاヲل التحヨإلى مج りرゅاإش
  ؛القرラ العشرين

- ベゅبي السيキاأ : コヱلك في برク ثيرほتヱ فة الغربيةゅقんلゅم بヰنسيين منゅمヱصة الرゅخヱ ゆء العرゅبキثر اأほإلى ت りرゅاإش
  ؛التجديدゅرتي

 القسم الشゅبي؛ برコヱ التヲجه الグاتي في شعر  أبي -

- りالقراء るيل النص : فرضيんヨت チاللغة الشعرية  افتراヱ ラヲヨضヨال ヵر التجديد على صعيدゅلتي. 

4. チالعر: 

 ラ 3...........................................................................................................................الفヰم . أ

- ヱ النص れحداヱゅヰونヨمض: 

(  れゅ4ـ  1اأبي ) عر في  التحررゅة الشらء في رغゅヨاارتヱيعة؛らالط ラゅأحض 
( れゅ8ـ   5اأبي ) عيةゅヨااجت りゅالحي れゅإكراه (りاأسر )أمنيته؛ヱ عرゅة الشらرغ ュゅئق أمゅع 
 ( れゅ11ـ  9اأبي ) ュرらتヱ دينةヨب الガعر من صゅسالشほمن تحقيق  هي キヲنشヨالحلم ال. 

ゆ . التحليل  るيヨعجヨ2.........................................................................................................  :الحقول الラ 

 れاグعلى ال メاقع الحقل الداヲعلى ال メالحقل الدا 
 سأرン  سأحب أラ  أحيゅ بヘكرり شゅعر 

عشت لヲحدتي  -أنゅ الヨكらل  -قطعت 
 ....حيりゅ كلゅヰ أحاュ -في الغドヱ-  ゆゅامي

كنت لضعヰヘم  -إラ لي أمゅ يصد حنゅنゅヰ أヱهゅمي
ゅヘヰدينة -كヨسكن ال ゅمكره- ゅت بي الدنيヨهج-

... 

 .إكراهれゅ الحيりゅ ااجتゅヨعية ヱ ـــريعكس معجم النص الصراネ بين حلم الشゅع
-  キゅتضヱ ネالعاقة بين الحقلين عاقة صرا   るالصور الشعريゅヰظيفتヱヱ :...............................................................................................2ラ 

- りرゅيضيق عـــ" : ااستع キヲجヲن أحاميال " ،" ゅت بي الدنيヨسي" " هجヘت نヨججت آامي" ، " تحطほ؛" ت 

 "... كنت لضعヰヘم كゅヘヰ"   :التشらيه -

 1ラ.......................................................................................................................: اإيقゅع  بين اأمل ヱاليサほ، نヘعゅلية؛ إク تشガص الحゅلة الグاتية للشゅعرالتي تتヱ ネコヲا للصヲرドヱ りيヘة تعらيرية

 (.الヨيم ) الرヵヱ ..(  الكゅمل بحر) ヱヱحدり الラコヲ  ين، الشطراعتキゅヨ النュゅヌ العヵキヲヨ القゅئم على نュゅヌ : الゅガرجيأ ـ  
         1ラ.................................... الشゅعر النヘسية ةحゅل لنقل ヱヱصف ヵ الらガرسلゆヲ اأهيヨنة  :اللغヱ るاأسلو ゆ .(تほججت / أحامي، تحطヨت / أيゅمي) ، التヲاヵコ ( سامヰم ، سامي) التكرار: الداخليゆ ـ   

 ن 1........................................................ .......................................................:التركيゆ. ج     

         من  ه، وتبرمتعبير الشاعر عن آامه) الذاتي  بروز ااتجاه: يعرض المترشح ما توصل إليه من نتائج التحヤيل          
 .الموضوع والرؤي  ووتائل التعبير صعيدتجヤي هذا التوجه عヤى ورغبته في التحرر وقد ماعي ، الحياة ااجت

   るتمゅن2............................................. .( الرومانتي)التجديد تمحيص الفرضي ، إثبات انتماء النص لتيار : خ  
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ゅثゅر: نيキساる れゅؤلفヨال  (6  ラ) 

 (.1ラ)التقديم           

  سبゅضع تقديم منヱ (5.0 ラ) 

 قع الヲن مヨقطع ضヨ ベゅايةالسيヱشر :رゅصل العヘمه: الゅانتق グيヘلتن ラراヰسعيد م キاستعدا. (5.0 ラ.) 

 (4ラ)  الヨوضوع    

 1ラ ......................................................................................:عاقة سعيد بنヲらيةأ ـ 

  ل السجنعاقة حبらق. 

 من السجن ァヱرガلة القتل بعد الヱゅصلت إلى حد محヱ ュゅة في اانتقらرغヱ عاقة كراهية. 

 キ ...............................1ラفعته إلى اانتقュゅ خيゅنة نヲらية الヱゴجة ヱعـلـيـش التゅبع ヱالصديق ゆ ـ           

ثم  ،ヱأعطى لسرقته معنى ،لヲんريةالキゅらヨئ القنه ヲاラ اأستヱ クゅالصديق الヵグ ـخيゅنة رヱぼف علァ ـ 

 ラ 1.......................................................يヘكر في اانتقュゅ من الんاثة هلجعمゅヨ  ، عنه ىتガل

 1ラ........................................................................ .الヨصير الヵグ انتヰى إليه الらطلキ ـ 

 1ラ......مع إبداء الرأヵ حメヲ الヲヨضヱ ، ネヲضع خاصれゅ: تركيب ヱتقヲيم: ゅガتるヨال         

  

 

 

 

 

 


