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 (ラ  41) النダوソ : أヱا 
 :النص     

 ベゅــــيــتــاش
ゅらهゅ  ،با أنيس まا قるト⇔ ضゅمرヱ ..りحد∠هゅ تعيش             ..الوحدヱ りالゼيガوخる شيらَتゅ ص⌒

   ⇔ゅف∠ヰ∠ل キاヱعلى اأ ゅヰيأكل ゅヰらقلヱ ゥゅらダا الグه グمن ..ゅヰجヱコ ضم ヵグال ゅヰ∠بيت ポلن تتر ゅヰالت تؤججه  لكنコゅم ヵグالヱ
 .. ا تنسينゅ اأيュゅ⊥ رفيق∠ الغربる .. شريك⊥ اأيュゅ الダعるら .. أنفゅس⊥ه فيه ..ريれゅ الグك

 :، فقゅلتألَح عليァヱコ ゅヰ ابنتゅヰ كي تسكن معヰم
 .رائحる⊥ الヨرحوュ   ـــ 
 عليك⌒ ؟ـــ  ヱكيف نヨ∇トـゃــن  
 キاヱاأヱ ني ر∇  .ـــ  تعゅلوا، ネキ∇ ب⌒نتي تز⊥
 ـــ  مرتるトら∀ بـي  
 ! تحرمني منゅヰ.. نِي ラクまـــ  تヨنع⊥ ابنتي ع 

     ネوらَر أس منグ الヱ  ゥゅらダقلゅヰら .. اليوュ هو يوュ الجヨعる، يوュ عトلる،.. لعل الゅヨنع خير... أسらوعヱ ラゅا خらر .. م∠
هل تترポ .. ا.. هل تグهب لتأخグ أحفキゅهゅ في أحゅツنゅヰ؟ ... لحツرヱا.. لو كラゅ في نيتヰم الحツور .. يأكلゅヰ عليヰم 
يヨتص رحيق .. األم⊥ ينガر في ركらتゅヰ كゅلنヨل .. اأفツل أラ تグهب .. ヨل؟ يゅ لゅヰ من حيرり؟مゅ الع.. الヨرحوュ ؟ ا

るفيゅالع . 
 れدヰت .. تنツヰن ..ゅヰتらرك ベفو ゅيداه..ゅヰمゅヌمن ع りゅهربت الحي. 

りゅفي أن るقゼر∇ .. أقفلت الキ نزلت السلم ،るاهنヱ るآلي るفي حرك サقَوヨال ゅر∇ استدار جسدهキ るج∠ ج る .. ∠وابقトت الトらه
 .تقトعت أنفゅسゅヰ .. لんاثる حتى الゆゅら الゅガرجي ا

النサゅ يتدافعوラ .. سيゅراれ تتسゅبق كأنゅヰ تヰرゆ من النゅر .. ゼور الحركる فيه كيـوュ⌒ النـ. مヰيب ベالゅゼرネ عヨا        
 يلる ؛ゅرり أヱ يكヱ キゅالحركる فيه ضゃهグا الゅゼرネ كラゅ أيュゅ شゅらبゅヰ خゅليゅ من الヨ..ينトلقوラ  كゅآاれ با بダيرり.. با ヱعي 

 ゐثا ヱأ ラゅرتゅط... سيゅゼالنヱ りى القوヰفي منتヱ بكゅらش るヨأنت في قヱ فأنت ا تأ∇من على نفسك ラاآ ゅأم... 
        りرゅヨالع ゆゅب コبلغت العجو..  るوعトء مقゅربヰالك ∂ラأ ⊥ゆا ヱكيف ستダعد まلى الゅトبق  ! يゅ نゅヰر أبيض.. أبلغゅヰ الら∠و∂

ヱ るتقف ..الゅんمن؟  ج∠ ر∇ ∠キ .تقفヱ ンأخر るج يدهゅ على الجدار، شヰيق اأنفコヱ サゅفيرهゅ أخグ يعلو بダدرهヱ ゅيらヰط . .キ∠ر∇
ه ".. "الكヰربゅءキまارり ه يسゅمحك يゅ .. " في عجلる، العرベ ينらت على جヰらتヱ ゅヰتحت أنفゅヰ كحれゅら من السكر 

 ヵキاヱأ ゅمحكم يゅالسالم. يس ログه キصعوヱ جيءヨنني للヱرトツت..." 
.. طرقت ثゅنيヱ   .. るلم يفتحوا  سヨع لヰم صوتゅ،لم ت.. り⇔ على اأرチ تنتヌرطرقت الヱ ゆゅらجلست منゅヰر.. بلغت شقتヰم

جれゅ من جديد .الゼقる مヰجورり ... طرقت∇ه، طرقت∇ه" .. يゅ خらر أبيض.. " ا مجيب   .انتヌرヱ れانتヌرれ، ثم هトらت الَدر∇
 ゆواらسألت ال . ،ベم فوヰأن ゅヰرهم  فأكد لゅابن ج キبعيد ميا ラيحتفلو るبلゅقヨال るقゼيب في الらトال. 

 ".تヨسك الوحدり بガنゅقي ليل نゅヰر.. " ヱأنゅ أعゅني من الوحるゼ " .. عيد مياキ صغير ". اغرヱرقت عينゅهゅ بゅلدمع 
     メنزヨر الキゅلتغ れاستدار .ラゅعر اإنسゅゼم ゆواらفي صدر ال れقفز، ゅヰليま قى حتى يدعوهمらت ラأ ゅهゅجلست . رج

هトらوا جヨيعま ゅليゅヰ . يる طوابق، أبلغ القゅضي بحツور أヱコ ュجتهعلى أريكته تلتقط أنفゅسゅヰ، صعد الらواゆ الトيب ثゅヨن
 るفヰلヱ るفي عجل..りرゅヨالع ァرゅتتجه خ ゅهヱجدヱ. 
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 ゅن نゅ، حヨدا ه على سامتك..ــ أم∂  ! أم∂
 : نヌرま れليヰم بعيوラ عゅتるら قゅلت

 أليس كグلك؟...ــ الحي أبقى من الヨيت  
  ゅرهゅفئ نトفت ゅヰヰجヱ قط علىゅم تتسヰموعキヱ مヰلى شقتま ゅلوهヨر، حゅヰانヱ ゅجسده メدヰت . 

 

 .منゼوراれ مجلる الدヱحる. حواراヱ れنダوド–  ソل الグاكرり  –فؤاキ قنديل 
 ゐالتراヱ ラالفنوヱ るفゅقんال りارコヱ–  رトق るلヱキ2146 –  ソ344  ゅبعده ゅمヱ ( رفダبت) 

 
داケاれ في الヱゲايヱ るالقصる له مجヨوعる من اإص 1411 كゅتب ヱケヱائي مصヱ ヵゲلد عュゅ: التعريف بゅلكゅتب

りゲلهالقصيゅヨالتجديد في كل أع ヴヤع ソゲالحヱ メゅيガال りيز بقوヨت ، .るبيキجوائز أ りعد メゅته . نゅヘلぽمن م
るالعجز:  "القصصي" ، " ラゅستらال りゲهコ" ،"سヨعسل الش. " 

ゅئيゅإنش ゅموضوع ゆما اكتゅل فيه النص متكヤيأتي تح ゅمسترشدا بم: 

- ﾁيﾋتأ ｴيｿحﾝｬ يｯﾁعﾝｬ ｮｿأｬ في ｱقصﾝｬ ヰف ﾁガﾋت ヰ｀ﾊ ﾇنﾝｬ. 
-  ﾇنﾝｬ ｱيｬｿｯガ ヰｬガعنﾝｬ ヰ｀ ｭاقﾋنｬ ｰءｬﾁلقﾝ ｱيﾊﾁف ｱغｭصي. 
-  ｴｿحﾝｬ عｯتت. 
- ｱآتيｬ ﾁصｭعنﾝｬ グعل ﾂيﾜﾁتﾝｬ الｾ ヰ｀ ｱقصﾝｬ ｲｭنガﾜ｀ صف، : تحليلガﾝｬ ، ｿﾁسﾝｬ ،ヰｭﾜ｀ﾝｬ ،ヰｭ｀ﾂﾝｬ ،ｲｭصيｾﾆﾝｬ

 .ﾝｬحｯﾝｬ ،ﾁｬガعﾝｬ ｿنﾗسي ｬガاجت｀ｭعي
- ｮيﾜﾁت ｰءｬﾁقﾝｬ ｱيﾊﾁف ヰ｀ ﾘتحقﾝｬガ تحليلﾝｬ جｫｭنت. 
 .إギｿ｀ ﾂｬﾁｯ ت｀ثيل ﾝｬنﾝ ﾇلﾜﾆل ｬأｯｿي ゲﾀﾝｬ ينت｀ي إﾝيه -

ゅنيゅث:  れゅؤلفヨال るراسキ (6  ラ)  
   : ゅドهرり الゼعر الحديث: يقوメ أحヨد الヨعداヵヱ في كتゅبه       

 
 :ثるヨ حゲكتラゅ تجديديتラゅ في الشعゲ العゲبي الحديث"  

جヰت الوجوキ العゲبي التقヤيدヱ ،ヵهو يتヨتع بقدケ مゅレسب من التゅヨسك، فラゅム التطوケ حゲكヱ るا: الحركる اأヱلى
ゅيجيケا تدケتطو ゅヰليま るらسレلゅب.... 

るنيゅんال るالتجديد : الحرك ラゅكヱ ،هレع るالقداس るغらالت صコヱ ケゅヰان ラبعد أ ヵيدヤبي التقゲالع キت الوجوヰاجヱ るكゲح
ヴヤتح عヘالت るヤع بين فضيヨيج ،ゅヘيレع ゅقوي ゅヰليま るらسレلゅب  るيゲالشع メゅムاأش ヴヤع りケبين الثوヱ ،ゆゲهيم في الغゅヘヨال

 るالعتيق"...             
 (بتダرف )  ソ42 .  2112.  4 ط.الدار الらيゅツء   -مكتるら الヨدارゅド-  サهرり الゼعر الحديث : أحヨد الヨعداヵヱ الヨجゅطي       
 

فيه مゅ  تتنメヱゅب موضوعヱ ゅاكت" ゅドهرり الゼعر الحديث " ف ؤلَ ـانトلق من هグا الヨقトع ヱمن キراستك م⊥ 
 : يأتي

 سيベゅ الヨقطع ضヨن الぽヨلف؛  -

 まبゲاコ مظゅهゲ التجديد  لدン شعゲاء الحゲكる الثゅنيる  عヴヤ صعيدヵ الヤغヱ るالصوりケ الشعゲيる؛ -

 .الヰレヨج الヵグ اعتヨدロ الゅムتب في ケキاسる الشعゲ العゲبي الحديث -



4    
1
  

 

 لصفحるا

 

 

        

 ュويボتヤالمركز الوطني ل 

ゅنゅواامتح れوالتوجيه 

 اامتحا┈ الوطني ال┇وحد للبكالوريا

 2O16 لدورة العاديةا

  - عناصر اإجابة -
 NR04 

ゆاأد 

るالعربي るغヤال ポヤاأصيل مس ュيヤالتع るشعب 

المゅدة

るا أو  الشعبポヤلمس 

 مدة اإنجゅز

 المعゅمل

3 

5 

   

  

  

 

 

 

 

 دليل التصحيح                                                                     

 توجيれゅヰ خゅصる بعمヤيる التصحيح: أوا 
   ュديボت : 

 ゅヰأن ،るديゅヰاإش れゅنゅفي اامتح るصゅخ ،ュويボالت るيヤر عمゅفي مس るسمゅح るالتصحيح محط るتعتبر محط
لمترشحれゅ والمترشحين من جるヰ، وأنゅヰ تعزز كل عمヤيれゅ اامتحゅن تتوج مسゅرا طويا  من تحصيل ا

وفي إطゅر الجヰود المبذولる إحكュゅ تدبير كل محطれゅ اامتحゅن تنظيميゅ ومنヰجيゅ، . السゅبるボ من جるヰ أخرى
وحرصゅ عヤى ضمゅن الموضوعيる والمصداقيる إجراء التصحيح، وتحボيゅボ لمبدإ تكゅفؤ الفرص بين 

واستثمゅرا لنتゅئج تボويュ صول إلى تボديراれ موضوعيる ومنصفる، ومن أجل الو المترشحれゅ والمترشحين،
وأخذا بعين  ،عمヤيる التصحيح لヤسنواれ المゅضيる، واستحضゅرا لヤتحول والتطور الヤذين يعرفヰمゅ التدريس

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

يﾁجﾝｬ ヰ｀ グسيﾝｬガ ｲｬｿسｰｿｭ  تعزيزا لヰذا التوجهゅر، وإعمゅل المرونる في تصحيحه، وفي وضع ااختب
ガ ｲｬﾀｭأستｬ ヰيﾗلﾜ｀ﾝｬ ｰﾀتｭأسｬ( /ｲｬ )آتｬ ｲｭヴجيガتﾝｭｯ ｿｭﾆﾁاستｬ عガﾊガ｀ﾝｬ ء تصحيحｬﾁجｨｯيｱ: 

 ｭヴحلｬﾁ｀ تلفｾ｀ تصحيح فيﾝｬ ｱع｀ليﾝ ｰﾁﾋｦ｀ﾝｬ ｰﾁﾋس｀ﾝｬ グﾝإ ｿｭاستنｬ ｲｬءｬﾁإجｭｯ ﾟｬﾂتﾝاｬガ ،
ガ ،ｱع｀ليﾝｬ ヮﾀヴｯ ｱصｭｾﾝｬﾂｭإنجｭه ｯ｀ ﾘيحق ゲﾀﾝｬ ガنحﾝｬ グعلｩｿｭ  ｱعيガﾊガ｀ﾝｬ  فｭإنصｬガ ｦفｭﾜتガ

ﾇﾁﾗﾝｬ؛ 

 ｱقｿلﾝ ｭيｾガفي تｭﾜﾝｬ نيｭ｀ﾂﾝｬ ﾂحيﾝｬガ ｱستحق｀ﾝｬ ｱيｭعنﾝｬ ﾁيﾁتحﾝｬ ﾘｬﾁガإياء أ グعل ﾇﾁحﾝｬ 
 ﾝｬガ ｲｭ｀تﾆﾁحيヰ؛ガﾊガ｀ﾝｬガعيｱ في تقｿيﾁ أｬｿء ﾝｬ｀تﾆﾁح

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

  ガأ ｱحガﾁﾋ｀ﾝｬ ｱلｫأسｬ ヰع ｱﾊﾁتﾗ｀ﾝｬ ｲｭｯｭإجﾝ ｱنﾜ｀｀ﾝｬ صيغﾝｬ ﾁｭｯعتｬ ｰｿｿح｀ ｮﾝｭﾋ｀ﾝ ｱｯستجي｀ﾝｬ
أﾊﾁيｱ يستأنｭヴｯ ﾃ في تقガيﾟ أｬｿءｲｬ   في ﾝｿيل ﾝｬتصحيح ｬعتﾁｭｯ عنｭصｬ ﾁإجﾝｬ ｱｯｭ｀قتﾁحｱ ، ｀ع

ガ ｲｭحﾆﾁت｀ﾝｬヰحيﾆﾁت｀ﾝｬ؛ 

  ヰ｀ ﾁل عنصﾜ ヰﾂガ ｮحسｯ ءｬｿأｬ ﾁيｿتقガ ،عガﾊガ｀لﾝ يﾝｭ｀إجｬ ﾋتنقيﾝｬ ゲｿｭﾗت グعل ﾇﾁحﾝｬ
 ؛ﾁيﾁعنｭصﾊガﾝｬ ﾁعيｬ ｱاｾتﾁｭｯيｭ｀ﾜ ،ｱ هガ ｀ثｲｯ في سلﾝｬ ﾟتنقيガ ،ﾋإثﾛﾝﾀ ｲｭｯ في ﾁガقﾝｬ ｱتح

 ｱيﾝｭ｀إجｬ ｱﾋنقﾝｬ عﾊガ لｯق ｱقｿ لﾜｯ ｱيｫﾂجﾝｬ ﾋنقﾝｬ ｮｭحتسｬ ｱجعｬﾁ｀ グعل ﾇﾁحﾝｬ؛ 
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 تصحيحﾝｬ يلﾝｿ في ｰｿﾁｬガﾝｬ ｲｭヴجيガتﾝｭｯ ｿتقيﾝｬ. 

 ゅنيゅسلم التنقيط : ثヱ るبゅصر اإجゅعن 

 (ラ  41) النダوソ : أヱا

 ラ  2..................................................:.....................................................................التقديم

 التأطير: ヴلま りケゅن اإشムヨي: 
 ケتطو ベゅبي الحديثا سيゲالع ゆキأ : ゅヰفゲالتي ع るعيゅヨااجتヱ るيキゅااقتصヱ るسيゅالسي れالتحوا

 りجديد メゅムيف أشドتو ، るفゅالصح ケوヰド ،るبيゲالغ るفゅالثق ヴヤع  ゥゅتヘبي الحديث؛ اانゲلم العゅالع
ゅتムヤل るب (るالقص ،るلゅقヨال)..، 

 بي الحديثゲالع ゆキفي اأ ロケتطوヱ るن القصヘيف بゲالتع،  
    مثل ゆゲغヨالヱ ベゲشヨن في الヘا الグه ゲفي تطوي るالقص ゆゅبعض كت ュゅヰسま : ،ケوヨتي キوヨمح

 ....سヰيل ケキまيس ، まبゲاهيم بوعヤو، مケ ポケゅらبيع، محヨد コفزاف 
 りالقراء るفرضي:  りゅنゅعヨص بレال るبدايヱ ラواレيوحي الع ゅヰيヱクヱ ゅヰヤأه ゅヰقゅاشتيヱ りمن الوحد りالجد. 

チالعــر : 
 ラ  2..................................: .......................................................................الفヰم - أ

るالقص ゐع أحداらتت(  : ئيゅムتن الحヨال)   るالوحشヱ りمن الوحد りالجد りゅنゅسمع  るيぼケ ヴلま ゅヰقゅاشتي  ゅهキゅヘأحヱ ゅヰتレساب  ゅدهらムتヱ مヰتケゅلزي ゅヰبゅهク
لاحتメゅヘ بعيد الجيゲاラ الヨقゅبるヤ  شقる العゅئるヤ في بوجوキ خيるら أمゅヰヤ عレدمゅ عヨヤت  سالヨشベゅ من أجل クلك 

レاب キممياヰ  ( キياヨل عيد الヘبح ゅヰレم عヰلゅانشغ )るヤئゅء العゅاأمل بعد لق りキゅـ استع. 
ゆ -  التحليل:  れゅيダガゼ2.................................................................................. :..................ال  ラ 

りـ الجد : ァクوヨ؛أنるيゅعゲال ヴلま るجゅالحヱ عيゅヨفي التواصل ااجت るらغゲال ،りلوحدゅب サゅاإحس ،るوخガالشي 
 メゅヘヅاأヱ ゅヰجヱコヱ るレأ: ـ اابゅヨااجت メتحوヤل ァクوヨنりقيم جديدヱ れاゅانشغ コヱゲبヱ في ، عي メتحوヱ

 ュوヰヘ؛ م るعيゅヨااجت るيゅعゲال  ラゅكヨالヱ ラゅ2......... ......:...............................................................................الزم ラ 
 ラゅالزم :ゐمن الحدコ : ネوらسأس  ラゅوعらسأس   ゥゅらـ الص ュ؛ ساليوゲبعد العص 

 るヤムمش ゥゲالتي تط るقصヤعد الدالي لらق الヨتع るレمコأ ヴヤع るلゅم من اإحヰنゅمゲحヱ ينレسヨال りゅنゅمع
 るعيゅヨااجت るيゅعゲال(ゲضゅضي، الحゅヨال)؛ 

ラゅムヨال : るسالشق  ネケゅسالش りケゅヨالع :  りالجديد  りゅط الحيヨن ヴヤتحيل ع  るレムط ) أمヨن ، るيヱوレال りゲاأس
 ،"الوحدヱ りالشيガوخる شيらّتゅ صゅらهゅ ":أキاり لムヤشف عن الشガصيヱ れゅخゅصる الゲヨأり العجوコ:الوصف  ..اعتキゅヨ الぼゲيる من خヤف؛ ضヨيゲ الغゅئب:  السر2ラ  キ.....................................................................................................صيغ العر チ (.الشネケゅ) ، مصゅعب الحيりゅ (الشقる ) العيش الجديد 

الشネケゅ : تصويゲ الواقع  س" استداケ جسدهゅ الヨقّوサ في حゲكる آليヱ るاهるレ " حيりゅ من عظゅمゅヰ، هゲبت ال
ゲالحش ュفيه كيو るكゲيب، الحヰم ベاヨع...  جي : الحوارケゅガالヱ يヤوعيه الداخレب ケالحوا ケحضو ( ゲا اأخيグヰثف لムم ケمع حضو ) 

ケالحوا るヘيドヱ :؛るالقص るالキ يقヨتعヱ ゐالحد ゲتطوي  اヱ عد النفسيらعيالゅヨ2: ....................................................................................اجت ラ 
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0         عد النفســــيらم   :الヰلゅانشغヱ ゅヰم لヰتケゅيコ るヤب قらبس ゅヰتレابヱ ゅهキゅヘأح ゅヰقゅاشتيヱ るمن العزل りالجد りゅنゅمع
ゅヰレع.  عيゅヨعــد ااجتらااج  :ال メتب بعض مامح التحوゅムصد الケعيゅヨط  :تヨن りキゅعيشسي  コゲجديد من أب

القطيعる ــ التムヘك ااجتゅヨعي ヱغيゆゅ التواصل بين اأسゲ  الحيりゅ في الヨديるレ العصゲيる،:مظゅهヱロゲسゅヨته 

 りتدヨヨال りゲا سمع اأس れゅعヨجتヨفي ال るانيキゲヘال りキゅسيるبيゲالغ れゅعヨجتヨقي الゅらك るبيゲلع  ゲثيほالت るنتيج

ゲثほالـتヱ-  るضعيヱالسن ケゅらي س كゅعゲال るعيゅヨااجت る... 

3- るヨتゅガال: 

– りاءゲالق るضيゲالتحقق من فヱ يلヤئج التحゅكيب نتゲ1: ........................................................ت ラ 

 ま.............................1  ラثれゅら انتゅヨء الレص まلヴ فن القصる القصيりゲ بゅعتケゅらهゅ أキاり لヤتعらيゲ عن الواقع

ゅنيゅث :  るراسキ れゅؤلفヨال (6  ラ ) 

 (ラ  2)  :التقديم

-   ヨلゅيف بゲل  التعぽهらحゅصヱ ف. 

-   メヱصل اأヘلف في الぽヨال ゅヰلجゅالتي يع るالقضي ベゅن سيヨض るضع القولヱ ( يجي فيケالتد ケالتطو
 . (الشعゲالحديث؛ クま يتحدゐ عن الشعゲ العゲبي الحديث بين التطوヱ ケالتطوケ التدケيجي

 ネوضوヨال (3  ラ) 

 :مゅヌهر التجديد -4

 (ラ  4) :  التجديد على صعيد اللغる الゼعريるأ ـ      

 ؛(السيゆゅ نヨوクجゅ ) العりケゅら الヱ るヨガヘالسらك الヨتين ) الヘレس التقヤيدヵ في لغる الشعゲ الحديث  -

 ـ الらعد عن لغる الحديث اليومي؛           

 . السيベゅ الدケامي لヤغる الشعゲ الحديث  -         

 (ラ  4)  :التجديد على صعيد الダورゆり ـ    

            ゅヰيヤني عゅيらال ゐヱケوヨط الヤمن تس ゲعゅالش るヤأخي ゲيゲـ تح- りبته الجديدゲبتج ゅヰبطケ؛ 

            -  るبゲالتج ベゅヨعほلتتصل ب りケ؛توسيع أفق الصو  

 الحد من اتسネゅ مدلوメ الصوりケ عま ゲらحュゅム الゲبط بيヱ ゅヰレبين سゅئゲ الصوケ في القصيدり بゅムمゅヰヤ؛     - 

 ゅلصوケ تعらيゲا يらتعد بほسヤوゆ القصيدり عن الヤغる التقゲيゲيる الجゅفる؛التعらيゲ ب - 

-   ゲعゅه الشレد مヨا يستキケمو ゲعゅالش るفゅثق ケゅらاعت ،ュゅالع りء القصيدゅレب るمゅقま في メゅيガال るكゲح キゅヨاعت

りا جديدケصو. 

 (ラ  1..................). تゅムمヤي ، تケゅيガي ، موضوعゅتي ، أسヤوبي: الヨنヰج الヨعتヨد -2
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0        
るヨتゅガال :ゲتبتゅムال ゅヰحゲالتي يط るالقضي メحو ヵأゲبداء الまヱ يلヤئج التحゅكيب نت ( .1  ラ ) 


