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  بتصرف عن المطالعة والنصوص للسنة التاسعة من التعلٌم األساسً 164الدكتور محمد منذور من كتابه فً األدب والنقد ص       

 

 - (ن8 ):أسئلة النص القرائي    

:   اقرأ النص قراءة متمعنة ثم اجب عن األتي   

 

  
 

ن0.5: حدد اإلطار األدبً للنص - 1  

ن0.5: ما المجال الذي ٌنتمً إلٌه النص- 2  

       ن0.5. اقترح عنوانا مناسبا للنص من خالل قراءة الفقرة األولى- 3

 
 
  

           ن1ما وظٌفة المسرح فً نظر أرسطو؟  - 1

 ن1أي الرسالتٌن فً نظرك تعد وظٌفة للمسرح الرسالة النفسٌة، أم الرسالة االجتماعٌة ؟ - 2

 

 
ن 0.5: استخرج من النص كلمتٌن دالتٌن على مجاله- 1  

ن1ما القٌمة المستخلصة من النص، مبٌنا فٌم تتجلى؟ - 2  

ن1: استخرج من الفقرة الثانٌة طباقا - 3  

ن        2: لخص أفكار النص فً فقرة ال تتجاوز فٌها ثالثة أسطر- 4  

 

:النص   

 نفسٌة، هً تطهٌر النفس من شهواتها وذلك بتحرٌك عاطفتٌن أساسٌتٌن فً النفس وظٌفةللمسرح " أرسطو"وضع-  1 

.الرحمة والخوف ولكن هذه الوظٌفة لم تكن ٌوما ما وظٌفة المسرح الوحٌدة: البشرٌة هما  

عندما قال ذلك كان قد نسً أو تناسى األصول الدٌنٌة لنشؤة المسرح، فالمسرح نشؤ عند الٌونان " أرسطو"وال شك أن 

وذلك بتمثٌل حدث أو معنى فً حٌاة ذلك اإلله، وكان هذا التمثٌل ٌؤخذ " دٌونٌسوس"قدٌما بمناسبة األعٌاد التً تقام لإلله 

.نمطٌن من التوجه، اهتم األول بتصوٌر المآسً الحزٌنة، فً حٌن انصرف الثانً إلى المهازل الضاحكة  

: فالمعركة التً نشبت حول المسرح ، وما تزال حتى الٌوم ناشبة هً " أرسطو"ولعل اإلنسانٌة لم تنس قط ما ذكره  - 2

هل وظٌفة المسرح نفسٌة فحسب أم له رسالة أخالقٌة اجتماعٌة قومٌة ٌإدٌها ؟ وهذه هً المشكلة الجوهرٌة فً األدب 

.المسرحً  

فمن ٌقولون بتوفر المسرح على شق الحجب عن الحقائق النفسٌة ، ٌرون فً ذلك زٌادة لفهمنا لنفسنا، ونحن فً أشد 

ثم إنه .الحاجة إلى هذا الفهم، والمسرح عندئذ ال ٌعدم أن ٌلهٌنا عن همومنا الٌومٌة، ونحن فً أشد الحاجة إلى هذه الملهاة

ومن ٌقولون أن للمسرح رسالة أخالقٌة أو اجتماعٌة ٌرٌدون أن .  من المشاهدةحٌواتبتحرٌكه للخٌال ٌضٌف إلى حٌاتنا 

؟   . فإلى أي حد ٌستطٌع المسرح أن ٌنجح فً أداء تلك الرسالة إذا أودعناها بٌن ٌدٌه. ٌتخذوا منه مدرسة قومٌة  

 

 

  

: فهم النص -  II  

 

: تأطير النص –ا   
 

III - تحليل وتركيب : 

 



 
 -ن6): أسئلة التطبيق على قواعد اللغة 

 
 ن0.5:             أشكل ما تحته خط داخل النص:  الشكل – 1

 ن2:         استخرج من الفقرة األولى ما تجٌب به عن اآلتً  - 2

 : ...........االسم المعطوف :............/أداة العطف: ........./المعطوف علٌه 

 : ..................نوعه : ..................../ النعت :.........../ المنعوت 

 ن  1.5 : .أنشئ جمال تتوافق والمطلوب - 3

 الجمل المطلوب

 بدل اشتمال- 
 توكٌد معنوي- 
 نعت سببً - 

 

 

 ن5 .0: مٌز فً اآلتً بٌن المإنث الحقٌقً أو المجازي   - 4

 مربٌة / حرب  

 ن0.25: بٌن معنى حرف العطف فً الجملة التالٌة - 5

 . لم أنظم إال ثالث قصائد أو أربعا

 ن0.75: أعرب ما تحته خط فً اآلتً - 6

 .دورا وعشرٌن اثنٌنجسد الممثل * 

 .عبد الحلٌمجاء المطرب * 

 ن0.5: حدد اسم الظاهرة النحوٌة التً تتضمنها الجملة التالٌة- 7

 .الذهاب إلى المسرح ٌزٌدك تثقٌفا * 

 

  (ن6): التعبير و اإلنشاء///- 

 

قرر تالمٌذ فصلك الخروج من رتابة الدراسة، فعزموا على مشاهدة فٌلم سٌنمائً أو مسرحٌة، غٌر أن البعض فضل 

 .فٌلما سٌنمائٌا، البعض اآلخر انحاز إلى مشاهدة مسرحٌة، ولكل فرٌق أسبابه

أكتب موضوعا تبرر فٌه موفق كل فرٌق، معززا بما تراه مناسبا من العناصر االقناعٌة، ثم عبر عن موفقك 

 .الشخصً

 




