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 (ラ  11) النصوソ :  أヱا

 :النص
عأنــヱ ゅالــس    ــゲُ الــضــゅئـــ⌒

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラゅوقヅ ンヱفد : るملゅムال るيゲعゼال メゅヨاأع–  ゲゼالنヱ れゅللدراس るبيゲالع るؤسسヨال–  ヴلヱاأ るبعト1993ال-   ソ111  ゅبعده ゅمヱ (فゲبتص )   

 
ة فヤسطينيる التزمれ في شعرهゅ بゅلدفゅع عن قضゅيゅ شعبゅヰ في مヱاجるヰ شゅعر( 9190/4440)فدヱى طヱقゅن   :الشゅعــرة

ゅヰمن るين شعريヱاヱعدة د ゅヰااحتال، ل" :ュゅحدي مع اأيヱ" ،"نゅالفرسヱ يلヤال.." 
るيヱح لغヱشر:ゆم –الحري  : الدبةヰا وترورها: جذل الروح –غامض : متدبヰفرح.  

3 - ケゅヰレال ラゅكヱ يレحت⊥ عيわف 
 صゅفي∠ الゅイヨلي ضゅحك∠ الشヨس

ٌس خヘُي الدبيب  ヱكラゅ بي ح⌒
ケゅظわانヱ ،∀ م∠ヰらわقع∀ مسヲت 

 في صدヵケ  ا أラ  لم أケキْ⌒ إ⌒ 
 كゅヰُヘ  تْ ツ∠ ـيداً من الغيب م∠ 

 る اليأサ ـヨ∠ ـْ わـレه ع∠ تヨسح ع
، في نヘسي صゅヘء∀   ヱفي  ケヱحت⊥
 قらヤي حレين∀ ヱانグイاゆ∀ خヘي

ゲبゅع る∠わヘفي ل ،ًるわبغヱ ْロ 
ロゅ∠レبي سケキ أヨه ي⊥わلقي 
 ゅヨإن ، ゅヨヤه ا حわلقي 

 ゅヰ⊥わنقゅحين∠ ع ゅヰنقت⊥ فيゅع 
ゅالحي  ゲسヱ  الحبヱ ∠ه ْロ 

  ********* 

 1- メヲصヲال ヴヨن⊥ْعヱ ゥヱゲال メ∠グج ゅي 
 ゅヨـヰ∠ ـْ らـلゅツئع∠ الヨ⊥ ا ゲ ∠ヵ  ـلقيت⊥ س⌒ 
 دمゅ ــعــるً بـわـغـヵ بゲ  ـلقيت⊥ س⌒ 

ن∠ الヨسわحيلْ   わレレド⊥ه أْنأン م⌒

 مコ ゅلت⊥ ヱالدゆケ⊥ بعيد ヲヅيْل  س 1
 ラゅمゴال ゲらع メヲヰイヨأبحث⊥ في ال 

 ゲئع أبحث، عن سゅعن ض 
 الヨسわحيْل  ن∠ ـわレレド⊥ه أْنأン م⌒ 

 ヵゲ ـヨْ ـمゅ اْنヘ∠ك  يヵゲイ خヘヤ∠ه ع⊥ 
 ケヱ ヲاء الغيب في ا مラゅムـヱهْ 

 مـكキ ∠ラゅعゅني صヲت⊥ه الヘヨع∠ 
ゅら ب⊥ゲعم   ヱالعゲヨ⊥ فヱ ゲイالص 

メْ ي∠  ∠ゴلم يヱ ْع ⊥ヨ ⊥ゲ  ロي صداらヤق 
ゅلحيゅا كゲئゅف ، ゅيヲق ، ゅبグْع ْロ 

 ْヤヅ كأنه ، ゅق⌒ヤغわسم  مس 
 ヴمケ ヴわأبحث ح メコلم أヱ 

 بي∠ اليأサ في ドامه الヨعわم 

********* 

2-   ヴأمشي إل ∠ュゅاأيヱ ⊥れゲسヱ 
، ا ケجゅءْ   ا غゅيる∃، ا مأمل∃

ت∠ الゥヱゲ ا  ヱسれゲ شيゅゃ مــيـ 
 أبحث عن شيء، 

 ヱفي نヘسي 
 サاليأ りأヅヱヱ ،ليلヱ جヤث 

 تレガْ⊥ق في نヘسي بقゅيゅ الレداءْ 
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 :مゅ يأتيمسترشدا ب فيه النصاكتゆ مヱضヱعゅ إنشゅئيゅ متكゅما تحヤل 

 ヱضع النص في سيゅقه التゅريガي ヱاأキبي؛  -

 صوパ فゲضيる لقゲاءり النص انトاقゅ من  العنواヱ ラالムゼل الヰندسي ؛ -

-  ،るيゲعゼع الヅゅقヨع من الトكل مق ラوヨتحديد مض 

- るاآتي れゅونムヨال ヴعل ゴكيゲلتゅتحليل النص ب: 

 يوالحقヨعجヨال メる ( : عゅحقل الضي ヴعل るالدال れرゅالعبヱ ظゅاألفサاليأヱاأヱ ، れراゅالعبヱ ظゅلف

 ؛(، ヱالعاقる بين الحقلين ヱالفゥゲ الدالる علヴ حقل اأمل

 ؛るعيゅاإيق るالبني 

 ؛ゅヰئـفゅظヱヱ るيゲعゼالصور ال 

 ゆاأسلوヱ る؛ اللغ 

 تゲكيب نتゅئج التحليل ヱالتحقق من فゲضيる القゲاءり؛   -

 .بيラゅ مدン تヨثيل النص للتيゅر اأキبي الグي ينتヨي まليه -

ゅنيゅث :ヨال るراسキـ れゅؤلف (6 ラ ) 

 ラاゲـヰسعيد مـ メبميقوヅゅガ  ゅ  نفسه : 

 ゅع يヱゲゼل مヨنه عま ، مヰنبク من بعض ラغتصبوヨفف الガافو، كي يتゲ؟ بゅحق るقゲالس ヴلま ポيد れهل امتد

 .قゅلوا まنك الヨوれ نفسه ヅ ラまヱلقتك ا تガيب. ヱشヰد هグا الガاء مゅヰرتك" سعيد، ا تゼك في クلك 

ا  ي، クまヱا بيد ـヱأغヨض عينيه مستسلゅヨ للヰواء النق  ∂キゅم ラاコゲــヅ علمヨال ンأゲف ロراءヱ لتفتゅكتفه ف ヴتوضع عل

メهو يقوヱ サسدヨلゅب ンゲاأخ ロيد  : 

 . "ـ نゅر علヴ عدポヱ بإラク ه
 (.بتصゲف )  11ـ  ソ16 . 2001الトبعる الثゅنيる . القゅهキ . りゲار الベヱゲゼ. اللص ヱالムاゆ: نجيب محفوظ                       

                  

 :فيه مゅ يأتيتتنヱ ، メヱゅاكتب موضوعヱゲ ゅايる  الالヨقトع، ヱمن キراستك  انトلق من هグا

 سيベゅ  الヨقトع ضヨن أحداゐ الヱゲايる؛  -

 إبゲاコ مヲقف سعيد  مゲヰاラ من السゲقる؛ -

- ラاコゲヅ مヤعヨلゅب ラاゲヰسعيد م るعاق. 
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 دليل التصحيح                                                                     

 تヱجيれゅヰ خゅصる بعمヤيる التصحيح: أヱا 

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

مترشحヱ れゅالمترشحين من جヱ ،るヰأنゅヰ تعزز كل عمヤيれゅ اامتحゅن تتヱج مسゅرا طヱيا  من تحصيل ال
ヱفي إطゅر الجヱヰد المبذヱلる إحكュゅ تدبير كل محطれゅ اامتحゅن تنظيميヱ ゅمنヰجيゅ، . السゅبるボ من جるヰ أخرى

ヱحرصゅ عヤى ضمゅن المヱضヱعيヱ るالمصداقيる إجراء التصحيح، ヱتحボيゅボ لمبدإ تكゅفؤ الفرص بين 
ヱمن أجل الヱصヱل إلى تボديراれ مヱضヱعيヱ るمنصفヱ ،るاستثمゅرا لنتゅئج تヱボيュ المترشحヱ れゅالمترشحين، 

عمヤيる التصحيح لヤسنヱاれ المゅضيヱ ،るاستحضゅرا لヤتحヱل ヱالتطヱر الヤذين يعرفヰمゅ التدريس، ヱأخذا بعين 
 ゅي، ممヤاأداء الفع ュيヱボلت  るن فرصゅن اامتحヱمن أجل أن يكヱ ،ゅيヤج عمゅヰتصريف المن ベゅر سيゅااعتب

 ュزヤيست るريゅااختب るضعيヱال れゅنヱزان مكヱدير الكمي أボر المرجعي في التゅاإط れゅتضيボرة تكييف مヱضر
يﾁجﾝｬ ヰ｀ グسيﾝｬガ ｲｬｿسｰｿｭ  في ヱضع ااختبゅر، ヱإعمゅل المرヱنる في تصحيحه، ヱتعزيزا لヰذا التヱجه

ｱآتي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 ヰيﾗﾞﾜ｀ﾝｬ ｰﾀتｭأسｬ: 

 ｀ﾝｬ グﾝｧ ｿｭヱاستｬ ｲｬءｬﾁإجｭｯ ﾟｬﾂتﾝاｬガ ،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
 ｦفｭﾜتガ فｭصヱإｬガ  ｱعيガﾊガ｀ﾝｬ ｩｿｭｯ｀ ﾘﾚيح ゲﾀﾝｬ ガحヱﾝｬ グﾞع ｭهﾂｭجヱｧガ ،ｱيﾞ｀عﾝｬ ヮﾀヴｯ ｱصｭｾﾝｬ

 ﾇﾁﾗﾝｬ؛
  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ياء أｧ グﾞع ﾇﾁحﾝｬ

 ﾁ أｬｿء ﾝｬ｀تﾆﾁحﾝｬガ ｲｭ｀تﾆﾁحيヰ؛ガﾊガ｀ﾝｬガعيｱ في تｿﾚي

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

  ｰｿｿح｀ ｮﾝｭﾋ｀ﾝ ｱｯستجي｀ﾝｬ 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
ｭإجｬ ﾁصｭヱع ﾁｭｯعتｬ ع｀ ،  ｲｬءｬｿأ ﾟيガﾚفي ت ｭヴｯ ﾃヱ･يست ｱيﾊﾁتصحيح أﾝｬ يلﾝｿ في ｱحﾁتﾚ｀ﾝｬ ｱｯ
 ﾝｬ｀تﾆﾁحﾝｬガ ｲｭ｀تﾆﾁحيヰ؛

  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
 عｭヱ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 سﾝｬ ﾟﾞتﾚヱيｧガ ،ﾋثﾛﾝﾀ ｲｭｯ في ﾁガقﾝｬ ｱتحﾁيﾁ؛

 جｬﾁ｀ グﾞع ﾇﾁحﾝｬ؛ｱيﾝｭ｀إج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ع 

 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سلم التنقيط : ثヱ るبゅاإج ゲصゅعن 

 (ラ 14)النصوソ  :أヱا

 わ........................................................................................................2 ラقديم ال -1

 : يわレظゲ من الゲわヨشح اإشりケゅ إلヴ مゅ يأتي: تأヅيゲالレص 1

  ケヲヰド  املヲبعض عるكゲالحديث ح ゲالشع:   ケヲヰド ،るيキゅصわااقヱ るعيゅヨわااج れاヲحわال
حゲكれゅ الわحヱ ケゲاانゥゅわヘ عヴヤ الثقゅفヱ るاأゆキ اأケヱبيين، ヱإعりキゅ قゲاءり الゲわاゐ اأキبي 

ヲج ヴヤع ゥゅわヘاانヱ بيゲفي العゅالثقヱفيه؛ りانب جديد 

 صレヤل ゅبيキا أケゅヅإ ゅهケゅらわعゅالحديث ب ゲالشع るكゲح : ゲشع ヱالحديث  أ ゲئص الشعゅخص
るヤعيヘわال : るيレヅヲال ゅيゅツلقゅب ヅゅらتケي، ااヤيヤガال チヱゲالع るصゅخヱ ،ゲالشع キヲヨع ゲسيムت

 るنيゅاإنسヱ るعيゅヨわااجヱ (نيゅاإنس ゲصيヨال)؛ 

 أمث ゆゲغヨالヱ ベゲشヨالحديث في ال ゲالشع るكゲح キاヱケ コゲأب ポコゅنヱ ゆゅالسي ゲكゅش ケبد メゅ
ラゅقヲヅ ンヱفدヱ るムائヨد  الらني، عヲレムالケゅヨガد الヨمحヱ ، يレغيゲد السヨمحヱ ،ヵヱعداヨد الヨأح ،

 メゅらトيم الゲムد الらاجع عケ الخ...ه 
2 りاءゲالق るضيゲف : ラاヲレمن الع ベاトئع"اانゅツال ゲالسヱ ゅأن "  (ゲحث عن السらالヱ يهわال ) لムالشヱ

حるヤ الわأسيس، ヱتヱゅレله لقツيる من مゲ س الحديث ヴ الشعゲ العゲبيالレヰدسي ヱافゲわاチ انゅヨわء الレص إل
 ، るيヲヰحث عن الらالヱ ヵキヲجヲق الヤالقヱ نيゅاإنس ゲصيヨلゅق  بヤعわالحديث ت ゲالشع ゅيゅツق コゲأب

りゲعゅشヤل るらسレلゅب るصゅخ. 
 チゲالع : 

 ラ  2................................................................................................................الفヰم
 サليأゅب ゅヰسゅإحسヱ ゲالدائم عن الس ゅヰبحثヱ ネゅيツلゅب りゲعゅالشケヲ؛شع  ء؛ゅجケ ヱأمل أ ラヱキ りゅالحي ゆヱケキ في りゲعゅالش るヤحケ   ئع؛ゅツال ゲالس ゅヰفゅشわبعد اك りゲعゅالش メぼゅヘت  حياわه مسレنت تظゅك ゅم ヴإل メヲصヲلゅب  りゲعゅالش ゥゲف. 

  التحليل
  るيヨعجヨال メ2............................................. .......................................................: .الحقو  ラ 

ネゅيツال ヴヤع るالدال れاケゅらالعヱ ドゅヘاأل  サاليأヱ اأمل ヴヤع るالدال れاケゅらالعヱ ドゅヘاأل  ゥゲヘالヱ 

الヨسわحيل  سأبحث ضゅئع عن  سالメヲヰイヨ أبحث في 
ドامه  -اليأケ サمヴ بي   -م ヤヅس -مسわغヤق  -الغيب 
 -ميت الゥヱゲ  ا غゅيる  ا مأمل ـ ا ケجゅء ـ  -الヨعわم 

 サاليأ りأヅヱ-  

ضゅحك  سصゅفي الゅイヨلي  سالケゅヰレ  سفわحت عيレي 
 سسロゅレ  سصゅヘء  ستヨسح عレه عるヨわ اليأサ  سالشヨس 

 るحヅゅس るسالحب  سه  سحقيق  りゅالحي ゲسس   メグج
 ゥヱゲال-  るわبغ ヵゲلقيت س... 
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؛ بゅヨ (ヱالゥゲヘاأمل / ヱاليأサ الツيネゅ ) تゅレقض بين حゅلわين عゅشゅヨヰわ الشゅعりゲ  عاقる: العاقる بين الحقلين

れاグال ベゴヨص تガينيشわلゅبين الح ゅヰعコヲتヱ ،  . 

 るعالبنيゅاإيقる2.. .....................................................................................................:ي ラ  

 ( مヘعヲاれ  سنمسヘわعヤ سمسヘわعヤن ) اسわعメゅヨ تヘعيるヤ السゲيع بわغييゲاتゅヰ الるヘヤわガヨ : التفعيلる -أ -

- ヵヱゲالヱ るفيゅيع في القヲレわ؛ال 

- ゲيヱدわال キゅヨわاع ヱينヨツわال コケゅل بム؛ بش 

-  ゆ– ارゲムالت : ケاゲムفتヱゲال: الح ケاゲムيم ـــ تヨاء ، الゲالれゅヨヤム :سي، أبحثヘن ،ゲحيل، الغيب،  سわسヨال 

 .لقيت سヱ ،ヵゲسれゲ: تゲムاケ الヨイل                      

   ( العゲヨ فゲイ، الصゅら بゲعم ــ  ا غゅيる، ا مأمل، ا ケجゅء:  ج ـ التواコي

  ゅヰ :.................................................................................... 2 ラفゅئالصور الゼعゲيヱヱ るظ  

  るيゲالشع りケヲالص ケヲツحゅالقりケゅعわااسヱ يهらشわال ヴヤع るヨمن مثل ئ  ( ゲヨالع ゲイسف  ゅらالص

 ...ضゅحك الشヨس سكأنه ヤヅسم  سكゅلحيりゅ  افゅئゲ سبゲعم 

 ؛ヵيدヤس تقヘレب ケヲيف الصドヲت 

  るيゲالشع りケヲالص るヘيドヱ :りゲعゅشヤل るسيヘレال るلゅشف عن الحムال ゅヰقヤق りحـد ラゅبيヱ. 

  るヘيドヱヱ るيゲيらتعヱ るئيゅإيح  るليゅヨج. 

  ラ 2......................................................................................... : سلوゆ اللغヱ るاأ           

るيヘレヨال ゅヨا سيヱ るيゲらガل الヨイال るレヨهي :ゅヰわالキ : るئيゅل اإنشヨイال りケندヱ ،ゅヰわلゅبح りゲعゅالش ケゅらإخ ( ゅي

 ゥヱゲال メグج)ツبين ال るらヤقわヨال りゲعゅالش るبゲイنقـل ت ゅヰわヘيドヱヱ ،اأملヱ ネゅي. 

るヨتゅガال: 

 ラ 1........................................................................................ :تゲكيب نتゅئج التحليل

 るضيゲヘال るأكد من صحわالヱ يلヤحわال れゅكيب خاصゲت : るبゲイعن ت りゲعゅالش ゲيらتع サاليأ  ネゅيツالヱ

 ...ヱاأمل في قゅلب شعヵゲ جديد

 1ラ.......................................................................................................... :التقويم

 : مゲحるヤ الわأسيس: اإشりケゅ إلヴ انゅヨわء الレص لحゲكる الشعゲ العゲبي الحديث

صعيد ヱاسゲヨわاケ الヘレس الわقヤيدヵ عヴヤ عキゅヨわ نظュゅ السゲト الشعヱ ヵゲتヲレيع القゅفيヱ るالヵヱゲ ا :شムا

 りケヲالص 

 ゅونヨمض : るヤムمش メヱゅレني تゅاإنس キヲجヲاأمل،الヱ サاليأ るئيゅレث ゲらع ، ゥゲヘالヱ قヤالق ... 
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ゅنيゅث : れゅؤلفヨال るراسキ (6  ラ).   

 (ラ  2) : التقديم        

 ラ  1 ............................................................................الわعゲيف بゅلヱゲايヱ るصゅحゅヰら، - أ

 ゆ-  るايヱゲال ベゅن سيヨع ضトقヨقع الヲمس : مゅガصل الヘف : الヱぼケ فيا るقゲفي س ラاゲヰفشل سعيد م

 ヅゲبش ゅله مسدس ゲفヲي ラأ ゲا اأخيグب سعيد من هヤヅ حيث ،ラاコゲヅ مヤعヨال りヲヰق ヴته إلキヲعヱ ラاヲヤع

 ラ 1............تأキيる ثレヨه في ヱقت احق ، لムن الヨعヤم コゲヅاケ ラفض クلك ، ヱلらヤヅ ヴらه بدラヱ أヵ مقゅبل 

 チゲ: (3  ラ)ـعـال

ヱمケゲら لヤثأケ من في مヲاجるヰ اأثゲيゅء قらل تゲイبる السイن،  عヨل مشネヱゲ : مヲقف سعيد مゲヰاラ من السゲقる -أ

ゆاムالヱ るنヲガن  الイجه من السヱゲبعد خ ( ラاヲヤف عヱぼケ فيا るقゲس ) مهゅقわان グيヘレわل るヤسيヱヱ  (1.1  ラ) 

 ゆس  ラاコゲヅ مヤعヨلゅب ラاゲヰسعيد م るعاق :ゅتع るعاق ゅله مسدس ュه، حيث قدわレلسعيد في مح りندゅمسヱ عمキヱ فヅ

 ヱ ( .1.1  ラ)فゅًء لゅヨヤضي الヨشヱ ポゲわ مثゅا لヱ りヲわヘヤكラゅ يロゲらガ بわحゲكれゅ الゲらガヨين

 るヨتゅガال (1  ラ ) 

 . حメヲ الヲヨضネヲ الشガصي ヱضع خاصれゅ مع إبداء الゲأヵ:  تゲكيب ヱتقヲيم


