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 (ن  41) النصوص : أوال             

 : النص                

 

 نخــلــــة على الــجـــدول

 !قال شيخ محجوب "   ! هللا يفتح"  ــ    

 :قال التاجر      

كبش  ر بعد  ت  ـش  ـت  وغـدا العيد، وأنت لم  ،ن ، وتصلح بها حالكي  ما عليك من د  منها  د  د  س  عشرون جنيها يا رجل ، ت  "ــ      

 ."تساوي عشرة جنيهات وأقسم لوال أنني أريد مساعدتك، فإن هذه النخلة ال  ! األضحية

والحق أن حسين التاجر، بثيابه البيضاء الفضفاضة، وعباءته السوداء، وحذائه األحمر، وحماره األبيض البدين         

. ان يبدو في وقفته تلك كالمشدوه، يرنو إلى أفق بعيدولكن شيخ محجوب، ك. الالمع، كان صورة مجسمة للكبرياء

 . طوا بين التاجر وشيخ محجوب ـوس  الذين تجمعوا ليت  " أهل الخير " ورويدا رويدا خفتت في أذنه ضوضاء 

ي  شيخ محجوب        الناس والبهائم وغابة النخيل وأحواض . ولف ضباب  الذكريات معالم  األشياء الممتدة أمام ناظر 

كل ذلك تحول إلى أشباح يتراقص في وسطها جريد  ،بعد، واألحواض الجرداء العارية د  ص  ح  لذرة الناضجة التي لم ت  ا

ف استعرض الرجل  حاضره. نخلة محجوب أجل غدا عيد األضحى حين يخرج الناس مع . وفي أقل من لحظة الط ر 

وإذ يعودون إلى  ،ن على مقربة من ضريح الشيخ صالحيون مجتمعـل  ص  ـشروق الشمس في ثيابهم النظيفة الجديدة، وي  

ِر والسعادة ، وتسيل دماء األضاحي ح وجوههم بالبِش  أما هو فال يملك ثوبا نظيفا يخرج به إلى الصالة،  .بيوتهم ت ن ض 

ف ت ت قلبه أما ابنته خديجة فقد كانت ت  . وليس عند زوجته غير  ثوب باٍل اشتراه لها قبل شهرين وتراكمت عليه األوساخ

ي د  به يوم العيد نيهات ثالثة يشتري بها خروفا يضحي به ؟. ببكائها من أجل ثوب جديد ت ع   ومن أين له ج 

لقد كان . وعاد بعقله خمسة وعشرين عاما إلى الوراء  ".يفتح هللا : " وتمتم شيخ محجوب في صوت ال يكاد يسمع      

وفي ذات صباح مشرق من أيام . بعد، يعمل في ساقية أبيه مقابل كسوته وشرابهيومئذ شابا قويا أعزب لم يبلغ الثالثين 

 .ة صغيرة رماها ابن عمه إسماعيل بعيدا فالتقطها ونفض عنها التراب وغرسهال  ت  الصيف، وقع نظر محجوب على ش  

ناً بِ تزوج من ابنة عمه، ورزق منها بنتا أسماها آمنة ت  " النخيلة " بعد ستة أشهر من غرسه       ها ووفاًء لذكرى مِ د  ـق  م  ي م 

إنها زوجة البن أخته اآلن، وقد كانت ت بِر  به وتعطف عليه، وليت حسنا كان . وتذكر آمنة  فترقرق في عينه الدمع. جدته

ابنه الوحيد، سافر قبل خمسة أعوام إلى مصر، ومن وقتها لم يرسل لهم خطابا واحدا يطمئنهم  !حسن . مثلها عطوفا بارا

 .فيه على صحته 

 : لقد قطع عليه ذكرياته صوت صاحب الحمار وهو يقول 

 يا رجل لماذا أنت ساكت؟ " ـــ   

 :وكان رمضان قد جاء من طرف الساقية، وقال لمحجوب

 ".إن عشرين جنيها ثمن معقول" ـــ   

قوية ه ب ت تتالعب بجريدة  ولكن ريحا. وفكر الرجل برهة مترددا بين الرفض والقبول، خاصة وهو أحوج إلى المال  

ِت النخلة  لمحجوب في وقفتها تلك رائعة أجمل  من أي شئ في الوجود وهفا قلبه البنه في مصر، ت رى هل . النخلة وب د 

ِحم ؟ هل تؤثر في قلبه الدعوات التي أرسلها محجوب في هدأة الليل؟، وأحس الرجل بفيض من األمل يمأل  يحن لنداء الر 

  :على إحساسه ، وترقرق في عينه دمٌع حبسه جاهدا، وتمتمكيانه ويطغى 

 " .ي ال أبيعهاتِ ر  م  يفتح هللا أنا ت  "ـــ    

                                                                        :نان حماره ، وقال في صوت باردوجذب التاجر عِ        

 " . يفتح هللا ، يفتح هللا  "ـــ   

 أبصر محجوب ابنته الصغيرة تهرول نحوه مضطربة فرحة، فتحرك في قلبه أمل ،وقبل أن ينطلق الحمار بعيدا     
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ولم ينتظر الطفلة ريثما تصل، بل أسرع نحوها يسألها عن الخبر، وحاولت الصبية أن ت ف ض  إليه النبأ بصوت 

ت ك س ر   : م 

 " جواب من حسن أخي" ـــ  

وانطلق الرجل كالمجنون ال يفكر وال يعي بنبض قلبه وابنته الصغيرة تمسك بطرف ثوبه المتسخ جواب من حسن ؟ 

وفي غمرة اضطرابه لم . تسرع جاهدة لكي تمشي معه وهي أثناء ذلك تتباكى محتجة على خطوات أبيها المسرعة

ن السفر، ويتكلم لهجة غريبة على شيخ تخطئ عينه الشاب الذي عاد من مصر، يرتدي مالبس نظيفة ككل عائد م

 :وقال له. فدلف نحوه مبتسما وشعر الرجل بالضيق والحرج إذ تحولت كل األبصار نحوه ،محجوب

 ".مالبس  د  ر  ـوط   ه  نيِ ـحسن مبسوط ، قال لك تعفي عنه، أرسل لك ثالثين جِ " ـــ 

في طرف ثوبه ، ثم غرس أصابعه في الطرد وفي الطريق إلى بيته تحسس الرجل رزمة المال التي صرها جيداً   

إلى غابة النخل الكثيفة الممتدة عند أسفل البيوت، ومي ز في وسطها نخلة،  السمين تحت إبطه، وانحدر طرفه من علٍ 

 : وخيل إليه أن سعف النخلة يرتجف مسبحاً . ممشوقة جميلة تتالعب بجريدها نسمات الشمال

 ".يفتح هللا ، يفتح هللا "  
 (بتصرف) وما بعدها  179ص .4991طبعة . دار العودة بيروت. الطيب صالح األعمال الكاملة                                

 
          

ل دراسته الجامعية فيها، ولد في شمال السودان ، ثم انتقل إلى الخرطوم، وأكم ؛(9001 -9191) كاتب سوداني الطيب صالح :  التعريف بالكاتب 

، " عرس الزين " ، " موسم إلى الهجرة الشمال: " الروائية من أعماله . ك انتقل إلى لندن ،  وعندما عاد إلى السودان اشتغل مديرا لإلذاعة ذلبعد 

  الخ... "حفنة تمر"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :رشدا بما يأتي تحليال أدبيا متكامال مستاكتب موضوعا إنشائيا تحلل فيه النص 

 .تأطير النص ضمن تطور فن القصة في األدب العربي الحديث -

 .صياغة فرضية لقراءة النص انطالقا من مؤشرات دالة -

 .تتبع أحداث القصة -

 –الزمان  –( صفاتها، العالقات فيما بينها ) الشخصيات : تحليل مكونات القصة وذلك بالتركيز على العناصر اآلتية -

 .اللغة واألساليب -الحوار ووظيفته  –الوصف  -المكان 

 تركيب نتائج التحليل  -

 .إبراز مدى تمثيل النص للجنس  األدبي الذي ينتمي إليه -

                                       (ن6) تدراسة المؤلفا: ثانيا 
 ":اللص والكالب" ورد في بداية الفصل السابع من رواية    

ى الحساب مع نبوّية وعليش، وما فوق ذلك يصفَّ: معا قتالقمة النجاح  أن ُي"     
ولكن َمْن يبقى لسناء؟ الشوكة . الهرب إلى الخارج إن أمكن، رؤوف علوان ثم الهرب

اآلن ال فائدة من االنتظار، أنت ....أنت تندفع بأعصابك بال عقل. المنغرسة في قلبي
 ".علم باإلفراج عنك وأنت مطارد ذمن ،مطارد

 51ص .   2007 2ط. دار الشروق: اللص والكالب : نجيب محفوظ                                                   

 :، واكتب موضوعا تتناول فيه ما يأتي"اللص والكالب" انطلق من هذا المقطع، ومن قراءتك مؤلف     
 وان ؛ــلــدوافع سعيد مهران لالنتقام من نبوية وعليش ورؤوف عــــ  
 .ةان ، وداللة ذلك في سياق الروايالمصير الذي انتهى إليه سعيد مهر ــــ 
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 دليل التصحيح 
 توجيهات خاصة بعملية التصحيح: أوال

 

 : تقديم   
تعتبر محطة التصحيح محطة حاسمة في مسار عملية التقويم، خاصة في االمتحانات اإلشهادية، ألنها           

ن السابقة من تتوج مسارا طويال  من تحصيل المترشحات والمترشحين من جهة، وألنها تعزز كل عمليات االمتحا

وفي إطار الجهود المبذولة إلحكام تدبير كل محطات االمتحان تنظيميا ومنهجيا، وحرصا على ضمان . جهة أخرى

الموضوعية والمصداقية إلجراء التصحيح، وتحقيقا لمبدإ تكافؤ الفرص بين المترشحات والمترشحين، ومن أجل 

ائج تقويم عملية التصحيح للسنوات الماضية، الوصول إلى تقديرات موضوعية ومنصفة، واستثمارا لنت

واستحضارا للتحول والتطور اللذين يعرفهما التدريس وأخذا بعين االعتبار سياق تصريف المنهاج عمليا، ومن أجل 

أن يكون االمتحان فرصة  لتقويم األداء الفعلي للمترشحات والمترشحين، مما يستلزم ضرورة تكييف مقتضيات 

ي التقدير الكمي ألوزان مكونات الوضعية االختبارية في وضع االختبار، وإعمال المرونة في اإلطار المرجعي ف

يرجى من السيدات والسادة األساتذة المكلفين بإجراء تصحيح الموضوع  تصحيحه، و تعزيزا لهذا التوجه
  :يةاالسترشاد بالتوجيهات اآلت

 
 وااللتزام باإلجراءات الخاصة بهذه تلف مراحلهالعملية التصحيح في مخستااد للى المسررة المطررة اال ،

 ؛وتكافط الفرصواإلاصاف  الموضوعية  ادئعلى الاحو الذي يحقق مب هالاجازالعملية، و
  الحرص على ليالء أوراق التحرير العااية المستحقة والحيز الزمااي الكافي توخيا للدقة والموضوعية

 ؛ات والمترشحينفي تقدير أداء المترشح
 ومراعاة أوزان المستويات المهارية   ،المترشحينالمترشحات و ص على التقدير الموضوعي ألداءالحر

 ؛كما هي محددة في دليل التصحيح
  مع المستجيبة لمرالب محددة اعتبار الصيغ الممكاة لإلجابات المفترضة عن األسئلة المرروحة أو ،

المترشحات يستأاس بها في تقويم أداءات   أرضية في دليل التصحيح اعتبار عااصر اإلجابة المقترحة
 ؛المترشحينو
  الحرص على تفادي التاقير اإلجمالي للموضوع، وتقدير األداء بحسب وزن كل عاصر من عااصر

 ؛الوضعية االختبارية، كما هو مثبت في سلم التاقير، ولثبات ذلك في ورقة التحرير
 بل وضع الاقرة اإلجماليةالحرص على مراجعة احتساب الاقر الجزئية بكل دقة ق. 
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 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط:ثانيا
 

 (ن41: )درس النصوص: أوال 

 

 ن 3.................................................................................................................................................: مقدمة .4

            ( ، اىمسرح ، اىقصة ، اىمقرىة اىشعر) تطوة األاشكرل األدبية  ضمن اىمحطرت اىتي عرفهر تطوة اىنثر اىعربي  اشرة  لى  اإل:تأطير النص -

من أعالم اىفن اىقصصي في اىعرىم اىعربي ومدى لسهرمهم في اىدفع برىتعريف بهذا اىفن  -تطوة فـن اىقصة في األدب اىعربي اىحديث –

 ( اىخ ... محمود تيموة،  نجيب محفوظ ، عبد اىكريم غالب ، اىطيب صرىح ) ه اىفني ومدى تطوة بنرئ

صالحية تقديراىمؤاشرات اىتي (  )اىمصحح (  )ىألسترذ. مالحظة اىمؤاشرات اىداىة عل  انتمرء اىنص لى  اىفن اىقصصي :فرضية القراءة -

 .ينطلق منهر اىمتراشح ىصوغ اىفرضية 

 :العرض .2
 ن3............................................................................................................................................  :تتبع الحدث -

 تقدم اىترجر ىشراء نخلة اشيخ محجوب مغرير ليره برىثمن اىممنوح ىه. 

  وصف اىمظهر اىخرةجي ىحسين اىترجر اىموحي برىكبريرء. 

 رة اشيخ محجوب ىلمرضي، وحرضره اىمزةي ىعدم قدةته عل  تلبية متطلبرت عيد األضح استحض. 

  استرجرع ذكريرت زواجه ولنجربه ابنته اىبرة ، وىلنخلة تذكراشيخ محجوب أيرم اشبربه وااشتغرىه في اىحقل مع أبيه ، وقصة غرسه

  .وابنه حسن اىذي انقطعت صلته به منذ خمس سنوات

 ممر جعله يمتنع عن بيع اىنخلة ،من اىمرل فرج عنه كربته قدةو توصله برسرىة من ابنه. 

 :التحليل -

 ن2.............................................................................................................................................: الشخصيات  -

 تعيش وضعر اجتمرعير صعبر جعله عرجزا عن تلبية حرجرت أسرته بمنرسبة  عيد  اشخصية ةئيسة في اىقصة:  شيخ محجوب ،

 .اشخصية متمسكة برىنخلة ومقرومة ىكل اإلغراءات اىمردية –تعيش مفرةقة بين مرضيهر وحرضرهر  –األضح  

 رء واىعجرفة اشخصية تتصف برىكبري –اشخصية ميسوة  اىحرل يظهر ذىك من خالل اىمالبس اىتي يرتديهر : حسين التاجر

 واستغالل اىظروف اىصعبة ىلفقراء 

 ابن عم اشيخ محجوب ، فالح :إسماعيل. 

 وةدت عرضر في اىنص: زوجته . 

 برىعطف واىحنرن عل  أبيهر تتصف : ابنته آمنة  

  سرفر ىلعمل في مصر وانقطعت صلته بأسرته مد :  االبن حسن. 

 ...........................................................................:............................العالقات بين الشخصيات  -

  عالقة قطيعة( اشيخ محجوب وابنته آمنة ) ، عالقة عطف (حسين اىترجر واشيخ محجوب ) عالقة استغالل : عالقرت متنوعة ، 

 ( اشيخ محجوب وابنه حسن )  .في اىبداية ، وانفراج في اىنهرية 

زمن عيد األضح ، خمسة وعشرون عرمر لى  اىوةاء، اىثالثين بعد ،ذات صبرح من أيرم اىصيف ، بعد ستة أاشهر ، قبل خمسة  :الزمان  -

 ن5.0...................................................................................................................................................أعوام ، 

 ن5.0...................تتوسطهر نخلة اشيخ محجوب ، ضريح اىشيخ صرىح ، اىبيوت،اىسرقية، مصر، غربة اىنخل ، أحواض اىذة  : المكان -

 ن2..............................................................................:...............................................................صيغ العرض -
 : وظف ألغراض منهر: الوصف ــ     

 وصف ىبرس اشخصية حسين اىترجر ، : وصف اىمالمح اىخرةجية ىلشخصيرت...... 

   اىوضع االجتمرعي اىمزةي ىشيخ محجوب وعرئلته وبرىمقربل تبيرن ثراء حسين اىترجر : لظهرة األبعرد االجتمرعية. 

 كبريرء وعجرفة حسين اىترجر، تمسك اشيخ محجوب برىنخلة، عطف االبنة مقربل جفرء االبن: قيةلظهرة األبعرد األخال 

  لبرت أفراد عرئلته بمنرسبة اىعيدلحسرس اشيخ محجوب برىتوتر واىحسر  أمرم عجزه عن تلبية متط:اىكشف عن األبعرد اىنفسية. 

  اىشعوة برىفرح وهو يتلق  مسرعد  ابنه حسن ..... 

 : ار ووظيفتهالحـوــ    

 بين اىشرب  –بين االبنة واشيخ محجوب  –بين ةمضرن واشيخ محجوب  –بين اشيخ محجوب وحسين اىترجر :  حواة خرةجي

 اىعرئد من مصر واشيخ محجوب 

 اشيخ محجوب : حواة داخلي 

 ردي واالجتمرعي اىوضع اىم - وسرطة / بيع واشراء ) االجتمرعية كشف عن اىعالقرت  – سرهم في تنرمي اىحدث: وظيفة الحوار

اىتعبير عن  –( اىحواة بين محجوب وابنته ) وتعميق دالىة اىقصة اىكشف عن اىبعد اىنفسي  –ىشيخ محجوب  اىمزةي

 .اىخ.....االنفعرالت واىمشرعر

 



 

 
 

  األصيل يمالتعل شعبة -األدب: مادة -اإلجابة عناصر–  2013  العادية الدورة- االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا 
 العربية اللغة مسلك

 

NR40 
 الصفحة

3   
3       

    

 

  

 ...........................:.......................................................................اللغة واألساليب                  

  توظيف  –ىغة تمتح من اىواقع بتوظيف صوة من اىمحيط االجتمرعي اىيومي اىذي تعيشه مختلف اىشرائح االجتمرعية

 كلمرت من اىلهجة اىعرمية ممر يعكس واقعية اىلغة 

  ل اىنداء واالستفهرم توظيف بعض األسرىيب اإلنشرئية مث) جلهر خبرية تنسجم وطبيعة سرد األحداث : األسرىيب 

 ن2................................................................................................................تركيب نترئج اىتحليل: تركيبال    

اىزمرن اىحواة،  ، سرد، اىوصفاى) ة واىقيم اىتي عبر عنهر اىكرتب من خالل تقنيرت فن اىقصينتظر من اىمتراشح أن يبرز اىمواقف      

 (.اىهجر   –اشيخ محجوب  –اىفواةق االجتمرعية، اىترجر ) اىتشبث برألةض ، وتشخيص واقع اىمجتمع اىسوداني  (واىمكرن، 

 : خاتمة .3

 ن1...................................................... ..................................................لثبرت انتمرء اىنص ىلقصة اىقصير  -

 

 

 (ن6)  :دراسة المؤلفات: ثانيا  

  (ن1 ): ـ التقديم 1
وأثره في  منظومة القيم   من خالل مسار 1591تشخيص الرواية للتحول االجتماعي والسياسي الذي شهده المجتمع المصري بعد ثورة   

 .شخصية سعيد مهران
 .يسترجع سعيد لحظات الخيانة باعتبارها مظهرا النحطاط القيم؛وتعلقه بابنته سناءورود المقطع ضمن الفصل السابع؛إذ  

 (ن 4) .:ـ العرض 2
 القيم والمبادئ، وتراجع ، والخيانة اإلحساس بالظلمنتيجة : ليش ورؤوف علوانـالنتقام من نبوية وعدوافع قرار سعيد مهران ا

 ن1 ............................................................................. االنتهازية، عبثية األقدار

 ن  1   ..................................................................................... المصير وداللته 

 الفشل واالستسالم والنهاية المأساوية لسعيد مهران؛ 

 ونقد الرؤية .الجتماعية والسياسية وانهيار القيمفشل الحلول الفردية لمواجهة  االختالالت ا

 .العبثية للوجود

 (ن 1):  ـ  الخاتمة 3
رؤية واقعية نقدية لمشروع اإلصالح القائم على روح االنتقام الفردية، واقتراح الحل الجماعي : الكشف عن الرؤية الموجهة للكتاب           

 ....ألزمة المجتمع
 


