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 ص ــنــال

  ناラ الヨــヘـقــودـالح

まلヴ أラ جاء クلك الرجل وبدれ أمه ضバيヘة ا حメヲ لヰا وا  ،أبدار أباロ ــكاラ يحب أمه، وكانت أمه تحらه ، لم ي      

حتヴ صحا يヲما فヲجد الرجل قد أخグ أمه تヨاما ... ヤب أمه ـق د عنه يتらاعهグムا أحس وドل يحس، كل يュヲ .قヲة أمامه

رة التي كانت تربトه بグلك الらيت قد ـأキرポ أラ الشバ...وحين أثヨر الゴواァ الイديد ヘヅا  .أخグ الれヲヨ أباロ مヨヤんا

واستغاゐ باأュ مジتنイدا، ولم يヘاجほ أبدا وهي . انバトボت، وأجらرロ الرجل عヴヤ ترポ الヨدرسة والヨバل كヨتヤバم نイار

 . ظ الرضيع ــتصيح في وجヰه صارخة ヅالらة منه أラ يガرサ حتヴ ا يヲق

 . ـ  النイارة عヴヤ اأقل تヨヤバك حرفة   

أュ ) فボرر الヰرゆ قاصدا شイرة جグعヰا من جグور ويヲヨジنヰا   ،ولムن النイار كاラ قاسيا مバه وكاラ يツربه       

فグイورها في الヲヰاء ، تヤتحم مバا وتイف مヤتحヨة وتصنع ساقا وجグعا ، تتヲلヴ عشراれ الジنين تガツيヨه ( الشヲバر 

 . メヲヰヨوتらムيرロ ليتحヨل عبء الشイرة ال

クاれ ليヤة، وهヲ سائر بائس وكاラ الヤيل قد بدأ يトヨر، ثم بغゴارة راحت الヨジاء تصب سيヲا تヘرパ الشヲارネ من        

من الジيメヲ التي بヤヤته  وتヤガق في النサヲヘ شヲバرا قヲيا بالヲガف، لま ほイلヴ الشイرة يحتヨي ، الناサ والدنيا من اأنس

تحة واقترゆ ، وبバينيه راゥ فـعキヲヨ نヲر ساヅع الヲツء  رأヨ ンه ، وعヴヤ الヲツء الボاュキ من ـヌـنガاネ عحتヴ وصヤت 

مイرま キحジاسه أラ و .يتヘحصヰا واستغرゆ حين وجد لヰا عボヨا وكほنه كヰف، キخل وكほنه まلヴ سرキاゆ سバاキة キخل

دベ فベヲ رأسه واختراベ أسヨاله ، وأنه قد أصらح في مほمن ، مイرま キحジاسه بグヰا ، ـقグائف اأمトار قد كヘت عن ال

ンرらرته فرحة كヨاء قد أهدته قصرا آمنا   غヨジال ラほأبدا. ، وك ロرヨاقه في عク ما ュヲم لنヤジب فاستイنه هنا ليس في . عま

رュ منه عヴヤ . مヤك أحد كي يトارロキ أحد، وليس قريらا من مラゴガ أو キكاラ ليほخグوロ بالشヰらة راゥ يジتヨتع بشيء ح⊥

ماラ والدفء والحヨاية من كل شرور الدواュ منグ أラ كاラ له بيت وكاラ له أゆ وكانت له أュ ّ حنラヲ يイد في حツنヰا اأ

انتヴヨ لヤشイرة وأصらحت مロほイヤ وماロク من الバالم الガارجي الشرير، وأصらح يほوま ヵليヰا في عــゴ النヰار هربا . الらشر

 .ائヤة وكل ما يヨت まليه في الدنياأحヰらا أكんر مヨا أحب أمه، لボد كانت الحツن والらيت والバ. من الボيظ  
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ومن جヲفヰا  الشイرة  أنه لم يジتトع أラ ينتネゴ نジヘه من في محل، まا" متヨヤバا" バة وأصらح ورغم أنه قد وفق まلヴ صن

    .ラヲـنـالح

سيボانه وأクرعه حتヴ جاء اليュヲ  ولムن شيゃا فشيゃا بدأ يحس أラ الヲイヘة تツيق عヤيه؛ クま كاラ قد كらر وكらرれ مバه        

الヵグ لم يバد يボدر أラ يحشر نジヘه キاخヰヤا، فムاラ عヤيه أラ يヨイع حヲائイه التي خほらها في ثنايا فヲイتヰا ويグهب ليボاسم 

ロا الصديق وحدヰنトボي ラح التي كاトジال ベヲرة∠ فイه الحボحل وصديヨه في الヤميコ. 

     ュرف كيف يناバاها ا يツة قヤيヲヅ ∃メلياグال ヲوه スفرا ヴヤرةعイن الشツح ヴヤع キヲバت ヵ  هバوض ヴヤالحي، وع

شاヲヅ ベاメ النヰار ويتキヲバ الرقاキ∠ فベヲ فراス ويボارゆ سن الパヲヤら، ويヰヤيه الヨバل ال اأياュ،  تツヨيو .الヨريح キاخヰヤا

 .أصحابه حتヴ نジيヰا، بل نジي الشارネ كヤه والヰジر الヲトيل مع

       ヤمن الحاف ゴヘボه يジヘوجد ن ュヲي れاクويو ،ネاية الشارヰرة ة عند نイالش ヴلま ネرジاヰらا . مشدوها يرقヰكانت أوراق

ガة تヨديボديدة والイا الヰّت وأغصانヘا قد جヰヤراء كツガتـش  ــالら، كانت قد ماتت ヲا لヨاتي اندثر كらا النヰوأحس  ،وباب

 . بغصة ما قらل الムらاء وبヴム أمه
 

 .(بتصرف) بعدها  وما ソ351 -  1991الطبعة اأولى   س 1ج  .دار الشروベ  -اأعヨاメ الムاملة: يوسف  إدريس 

 

 

 :حلل النص تحليا أدبيا متムاما مسترشدا بヨا يأتي
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 بداية النص ونヰايتهو الバنヲاラ :صياغة فرضية  لボراءة النص انトاقا من الぽヨشراれ اآتية -2

  .تتらع أحداゐ الボصة  -3

 .ヅريボة الحムي سالرぼية الジرキية  -الムヨاラوالゴماラ  سالشガصياれ : لتركيゴ عヴヤ تحヤيل النص با  -4

 .تركيب نتائج التحヤيل وتヨحيص فرضية الボراءة  -5

 .ربط النص بالイنس اأキبي الヵグ ينتヨي まليه  -6

                                 



2    
1
  

 

 المركز الوطني لヤتボويュ واامتحゅنれゅ والتوجيه

 اامتحاラ الوطني الヨوحد للبムالوريا
 2015 استدراكيةلدورة اا  

  - عناصر اإجابة  -
 RR 4ヱ 

ゆاأد 

 るالشعبるالشرعي ュوヤالع ポヤاأصيل مس ュيヤتع 

المゅدة
 

るأو الشعب ポヤالمس 

 مدة اإنجゅز

 المعゅمل

ヲ 

4 

 لصفحるا

 

 

        

   

  

  

 

 

 

 دليل التصحيح

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

           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
اإشゅヰديる، أنゅヰ تتوج مسゅرا طويا  من تحصيل المترشحれゅ والمترشحين من جるヰ، وأنゅヰ تعزز كل 

وفي إطゅر الجヰود المبذولる إحكュゅ تدبير كل محطれゅ . سゅبるボ من جるヰ أخرىعمヤيれゅ اامتحゅن ال
 ゅボيボإجراء التصحيح، وتح るوالمصداقي るن الموضوعيゅى ضمヤع ゅوحرص ،ゅجيヰومن ゅن تنظيميゅاامتح
 るموضوعي れديراボوالمترشحين، ومن أجل الوصول إلى ت れゅفؤ الفرص بين المترشحゅلمبدإ تك

تボويュ عمヤيる التصحيح لヤسنواれ المゅضيる، واستحضゅرا لヤتحول والتطور ومنصفる، واستثمゅرا لنتゅئج 
الヤذين يعرفヰمゅ التدريس، وأخذا بعين ااعتبゅر سيベゅ تصريف المنゅヰج عمヤيゅ، ومن أجل أن يكون 
اامتحゅن فرصる  لتボويュ اأداء الفعヤي، ممゅ يستヤزュ ضرورة تكييف مボتضيれゅ اإطゅر المرجعي في 

كونれゅ الوضعيる ااختبゅريる في وضع ااختبゅر، وإعمゅل المرونる في تصحيحه، التボدير الكمي أوزان م
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ｨｯ ヰجｬﾁء تصحيح ガﾊガ｀ﾝｬع  وتعزيزا لヰذا التوجه

ｱآتيｬ ｲｭヴجيガتﾝｭｯ ｿｭﾆﾁاستｬ:  

 إ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｀ﾝｬ グﾝｧ ｿｭヱاستｬ ｲｬءｬﾁج
 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

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

 ｿعي أガﾊガ｀ﾝｬ ﾁيｿﾚتﾝｬ グﾞع ﾇﾁحﾝｬ 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
 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
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 ｱｯｭإجｬ ﾁصｭヱع ﾁｭｯعتｬ ع｀ ،  ｲ

 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؛

 ؛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جعｬﾁ｀ グﾞع ﾇﾁحﾝｬ 
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 ｬ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. 
 عــناصر اإجابة وسلم التنقيط: ثانيا 

 ラ  3.....................................................................................تأطيرالنص وبناء فرضية القراءり: تقديم  -1

 ؛التعريف بヘن القصة وتطورロ في اأدゆ العربي الحديث -

محヨود : هم رواد فن القصة في اأدゆ الヨغربي واأدゆ  العربي ودورهم في النヰوチ بグヰا الヘن من  مんلأ -

مبارポ ربيع ، ابراهيم بوعلو، محヨد برادり ، أحヨد بوコفور، محヨد ド،  وヘسヰيل إدريس، نجيب مح، تيヨور

 ؛الخ...コفـゴاف،

  ؛دور سヰيل إدريس في تطوير الヘن القصصي -

-  りايته صياغة: فرضية القراءヰوبداية النص ون ラانطاقا من العنوا りفرضية القراء. 

 الヨوضوع -2

 ラ 3.............................................................................................................تتبع أحداゐ القصة -أ

 .تعلق الطヘل بأمه -
 .コواج اأュ وبداية الヨشاكل مع コوجヰا -
 . قسوり النجارعلى الطヘل -
 التجاء الطヘل لجグع شجرり قصد ااحتヨاء به  -
 .مغادرり الطヘل لجグع الشجرり بعد أラ ضاベ عليه ولم يعد يسعه -
 .....コيارり الطヘل للشجرり التي -

 ゆالتحليل  س 

 れصياガ2....... ...............................................................................................................الش ラ 

التجاロぼ إلى جグع شجرり  سعاملته عند نجار أساء م هعヨل  -متعلق بأمه عانى من قسوコ りوج أمه : الطヘل -
 حتヨي بヰا من شر الناサ وقسوり الطقس يل
- ュل منه: اأヘا لطヰاني وإنجابんا الヰواجコ ا لولدها بعدヰمعاملت れتغير. 

ュوج اأコ :سيطرته على اأ ュل  سヘوقسوته على الط. 
          ラاムヨوال ラماゴ2.............................................: ....................................................................ال  ラ 

 クاれ يوュ  سسن البلوパ  ساأياュ سلياメ  طويلة  سالربيع  -النヰار سة クاれ ليل سعشراれ السنين : الゴماラـ    
   الヨحل  سثنايا فجوتヰا  سجوفヰا  سبيت  سقصر دكاラ  سكヰف  سالشوارع  سجグع شجرり  سالヨدرسة : الムヨاラـ   

 りالسطح  سالحجر ベسفو  スفرا ベاية الشارع  سالشارع  سفوヰن. 
 ラ  2......................................................................:..............................................الرぼية السردية  

 (الرぼية من خلف )  ارد يعرف كل شئ عن شガصياれ القصة السـ   

 : طريقة الحムي

 .....كاラ يحب أمه: السرد -
 ラ  2. ................................................................................حرفة ك النجارり على اأقل تعلヨ: لحوار ا -
 ラ  2.... ...............................شجرり جグعヰا من جグور ويسヨونヰا أュ الشعور ، فجグورها في الヰواء: الوصف -

 ラ  2........... ....................................................تركيب نتائج التحليل والتحقق من فرضية القراءり: التركيبج ـ   

 ヨ ............... :...........................................................................2 ラاء النص إلى فن القصةانتالガاتヨة   -3


