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اﳌﺪة  04 :ﺳﺎ

ﲆ اﳌﱰﴊ أن ﳜﺘﺎر أ ﺪ اﳌﻮﺿﻮ ﲔ اﻟﺘﺎﻟﯿﲔ :
اﳌﻮﺿﻮع اﻷول :
ﺍﻟﻨﺺ :ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻮﺻﲑﻱ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ

ـﻼﹶﻡ ﺇﹺﱃﹶ
ـﺎ ﺍﻟﻈﱠـ
ـﻦ ﺃﹶﺣﻴـ
ـﻨﺔﹶ ﻣـ
ـﺖ ﺳـ
 -1ﻇﹶﻠﹶﻤـ

ﺃﻥﹾ ﺍﺷــﺘﻜﹶﺖ ﻗﹶــﺪﻣﺎﻩ ﺍﻟﻀــﺮ ﻣــﻦ ﻭﺭﻡﹺ

 -2ﻭﺭﺍﻭﺩﺗــﻪ ﺍﳉﺒــﺎﻝﹸ ﺍﻟﺸــﻢ ﻣــﻦ ﺫﹶﻫــﺐﹴ

ﻋــﻦ ﻧﻔﹾﺴِــﻪ ﻓﹶﺄﹶﺭﺍﻫــﺎ ﺃﹶﻳﻤــﺎ ﺷــ ﻤﻢﹺ

 -3ﻭﺃﹶﻛﱠــﺪﺕ ﺯﻫــﺪﻩ ﻓﻴﻬــﺎ ﺿــﺮﻭﺭﺗﻪ

ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻀــﺮﻭﺭﺓﹶ ﻻﹶ ﺗﻌــﺪﻭ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻌﺼــﻢﹺ

 -4ﻭﻛﹶﻴﻒ ﺗـﺪﻋﻮ ﺇﹺﱃﹶ ﺍﻟـﺪﻧﻴﺎ ﺿـﺮﻭﺭﺓﹸ ﻣـﻦ

ﻟﹶــﻮﻻﹶﻩ ﻟﹶــﻢ ﺗﺨــﺮﺝﹺ ﺍﻟــﺪﻧﻴﺎ ﻣــ ﻦ ﺍﻟﻌــﺪﻡﹺ

 -5ﻣﺤﻤــﺪ ﺳــﻴﺪ ﺍﻟﻜﹶــﻮﻧﻴﻦﹺ ﻭﺍﻟﺜﱠﻘﹶﻠﹶﻴـــ

ـﻦﹺ ﻭﹺﺍﻟﻔﹶـﺮﹺﻳﻘﹶﻴﻦﹺ ﻣـﻦ ﻋـﺮﺏﹴ ﻭﻣـﻦ ﻋﺠـﻢﹺ

 -6ﻧﺒﹺﻴﻨــﺎ ﺍﻵﻣــﺮ ﺍﻟﻨــﺎﻫﻲ ﻓﹶــﻼﹶ ﺃﹶﺣــﺪ

ﺃﹶﺑـــﺮ ﰲﹺ ﻗﹶـــﻮﻝﹺ ﻻﹶ ﻣﻨـــﻪ ﻭﻻﹶ ﻧﻌـــﻢﹺ

ـﻔﹶﺎﻋﺘﻪ
ـﻰ ﺷـ
ـﺬﱢﻱ ﺗﺮﺟـ
ـﺐ ﺍﻟـ
ـﻮ ﺍﳊﹶﺒﹺﻴـ
 -7ﻫـ

ﺤﻢﹺ
ﻟﻜﹸــﻞﱢ ﻫــﻮﻝﹴ ﻣــﻦ ﺍﻷَﻫــﻮﺍﻝﹺ ﻣﻘﹾــﺘ 

ـﺎ ﺇﹺﱃﹶ ﺍﷲِ ﻓﹶﺎﻟﹾﻤﺴﺘﻤﺴِـــﻜﹸﻮﻥﹶ ﺑﹺـــﻪ
 -8ﺩﻋــ

ﻣﺴﺘﻤﺴِــﻜﹸﻮﻥﹶ ﺑﹺﺤﺒــﻞﹴ ﻏﹶﻴــﺮﹺ ﻣﻨﻔﹶﺼــﻢﹺ

 -9ﻓﹶــﺎﻕ ﺍﻟﻨﺒﹺــﻴﲔ ﰲﹺ ﺧﻠﹾــﻖﹴ ﻭﰲﹺ ﺧﻠﹸــﻖﹴ

ﻭﻟﹶـــﻢ ﻳـــﺪﺍﻧﻮﻩ ﰲﹺ ﻋﻠﹾـــﻢﹴ ﻭﻻﹶ ﻛﹶـــﺮﻡﹺ

 -10ﻭﻛﹸﻠﱡﻬــﻢ ﻣــﻦ ﺭﺳــﻮﻝﹺ ﺍﷲِ ﻣﻠﹾــﺘﻤﺲ

ـﺎ ﻣ ـﻦ ﺍﻟﺒﺤ ـﺮﹺ ﺃﹶﻭ ﺭﺷ ـﻔﹰﺎ ﻣ ـﻦ ﺍﻟ ـﺪﻳﻢﹺ
ﻏﹶﺮﻓﹰـ

 -11ﻓﹶــﺈﹺﻥﱠ ﻓﹶﻀــﻞﹶ ﺭﺳــﻮﻝﹺ ﺍﷲِ )ﻟﹶــﻴﺲ ﻟﹶــﻪ

ﺣــﺪ (ﻓﹶﻴﻌــﺮﹺﺏ ﻋﻨــﻪ ﻧــﺎﻃﻖ ﺑﹺﻔﹶــﻢﹺ

 -12ﻟﹶــﻮ ﻧﺎﺳــﺒﺖ ﻗﹶــﺪﺭﻩ ﺁﻳﺎﺗــﻪ ﻋﻈﹶﻤــﺎ

ـﺎ ﺍﺳ ـﻤﻪ ﺣ ـﲔ ﻳ ـﺪﻋﻰ ﺩﺍﺭﹺﺱ ﺍﻟ ـﺮﻣ ﹺﻢ(
)ﺃﹶﺣﻴـ

ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺒﻮﺻﲑﻱ –ﺑﺘﺼﺮﻑ-
ﻣﻦ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﻮﺻﲑﻱ "ﺑﺮﺩﺓ ﺍﳌﺪﻳﺢ" ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺹ 10 - 9

ﴍح اﳌﻔﺮدات :ورم :اﻧﺘﻔﺎخ ﰲ اﳉ  ،اﻟﺸُ ﻢ :اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ،ا ّ ﱘ :ﻣﻄﺮ ﯾ ﺴﺎﻗﻂ ﰲ ﺳﻜﻮن ﺑﻼ ر ﺪ وﻻ ﺮق
اﻟﺮﱈ :اﻟﺮﱈ ﲨﻊ رﻣّﺔ وﱔ اﻟﻌﻈﺎم اﻟﺒﺎﻟﯿﺔ
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اﻷﺳﺌ :
أوﻻ  :اﻟﺒ ــــــــــــــــــــﺎء اﻟﻔﻜــــــــــــــــﺮي  10 :ﻧﻘﺎط
 -1ﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺼﯿﺪة ؟ وﻫﻞ ﻫﻮ ﻗﺪﱘ أم ﺪﯾﺪ؟
وﰣ ﻟﺘ ّﺪﻋﲓ ﻣﻦ اﻟﻨ ّﺺ.
ﺳﲅ :ا ّ ﯾﲏ أم اﳋﻠﻘﻲ؟ ّ
ﺻﲆ ﷲ ﻠﯿﻪ و ّ
 -2ﻣﺎ اﳉﺎﻧﺐ ا ي رﻛ ّﺰ ﻠﯿﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻣﺪﳛﻪ ﻠﺮّﺳﻮل ّ
 -3وازن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﲔ اﻟﻨﱯ ﶊﺪ و ﲑﻩ ﻣﻦ اﻷﻧ ﺎء ،ﳁﺎ ﻓﻀﻞ اﻟﻨﱯ؟ وﰣ ﺑﻌﺒﺎرات ﻣﻦ اﻟﻨﺺ؟
 -4ﺷﺎﻋﺖ ﰲ ﻋﴫ اﻟﻀﻌﻒ ﻏﺮض ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﯿﺪة .اذ ﺮ ﺳﺒ ﲔ أد إﱃ ﺷﯿﻮﻩ ﻫﺬا اﻟﻐﺮض
 -5ﺪد ﳕﻂ اﻟﻨﺺ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻊ ذ ﺮ ﻣﺆﴍﻦ ﻣﻊ ا ﳣﺜﯿﻞ
-6اﻧﱶ ﺑﯿﺎت اﻷرﺑﻌﺔ
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ﻧﯿﺎ  :اﻟﺒ ـــــــــــــــــــﺎء اﻠﻐــــــــــــــــــﻮي  06 :ﻧﻘﺎط
 -1أﻋﺮب إﻋﺮاب ﻣﻔﺮدات ﻟﻔﻈﺔ )ﺗﺪﻋﻮ( اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺒ ﺖ اﻟﺮاﺑﻊ و)ﻟﻮ( اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺒ ﺖ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﴩ وأﻋﺮب إﻋﺮاب اﶺﻞ
َارِس اﻟﺮﻣَﻢِ (
أﲰ ُﻪ ِﲔَ ﯾ ُﺪْ ﻋَﻰ د َ
ﻣﺎ ﺑﲔ ﻗﻮﺳﲔ :ﻟ)َ َْﺲ َ ُ ﺪ( أَ)،ﺣْ َﺎ ْ ُ
ّ -2ﺑﲔ ﻣﻌﺎﱐ ﺣﺮف اﳉﺮ "ﰲ" ﰲ ﻗﻮ ﻓََ :ﺎق اﻟﻨ َ ِﺒ ّﲔَ ﰲِ َﻠ ْﻖٍ وَ ﰲِ ُﻠ ُﻖٍ ،و ّﺑﲔ ﻣﻌﲎ ﺣﺮف اﳉﺮ "ﻣﻦ"ﰲ ﻗﻮ ُ :وَﳇﻬ ُْﻢ ﻣِﻦْ
َﻤِﺲ .و ّﺑﲔ دورﻫﺎ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﺺ
ُرَﺳﻮلِ ﷲِ ﻣُﻠ ْ ﺘ ٌ
 -3ﺪد اﳌﺴﻨﺪ واﳌﺴﻨﺪ إﻟﯿﻪ واﻟﻔﻀ ﰲ ﻗﻮ  :وَ رَ اوَ َدﺗ ْ ُﻪ اﳉِﺒَﺎلُ اﻟﺸﻢ
 -4اﺳﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﰟ ﺲ ﲨﻌﻲ ﻣ ﯿﻨﺎ ﻣﻔﺮدﻩ وﲨﻊ ﻗ ﻣ ﯿﻨﺎ وزﻧﻪ .
 -5ﺪد ﻧﻮع اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ ﰲ ﻗﻮ  " :اﺷﺘﻜﺖ ﻗﺪﻣﺎﻩ اﻟﴬ" اﴍ ﺎ ﻣ ﯿﻨﺎ ﴎ ﺑﻼﻏﳤﺎ

ﻟﺜﺎ :اﻟﺘﻘــــــــــــــــﻮﱘ اﻟﻨﻘـــــــــــــــــــﺪي  04 :ﻧﻘﺎط
ﻗﺎل ﺣ ّﺎ اﻟﻔﺎﺧﻮري " :ﻟﻘﺪ أﺻ ﺐ اﻟﺸّ ﻌﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ ﺑﻮ ء ا ﻟﺘ ّﳮﯿﻖ اﻠ ّﻔﻈﻲ ...ﻓﺈذا ﻣﺎ أزﺣﺖ ﻋﻨﻪ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱪّاﻗﺔ ﻻ ﺗﻘﻊ
ﺎﻟﺒﺎ إﻻ ّ ﲆ ﻣﻌﺎنٍ ﻣﻜﺮورة ﻣﴪوﻗﺔ ﻏﺜ ّﺔ "  .اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل و اﻋ دا ً ﲆ ﻣﺎ درﺳﺖ  ،ﺪّد:
 .1أﺳﺒﺎب ﺿﻌﻒ اﻟﺸّ ﻌﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﴫ.
 .2ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻀّ ﻌﻒ ﻣﻦ ﺣ ﺚ اﻟﺸّ ﲁ و ﻣﻦ ﺣ ﺚ اﳌﻀﻤﻮن.
 .3أﺷﻬﺮ اﻷﻏﺮاض اﻟﺸّ ﻌﺮﯾﺔ .
 .4ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ أ ﻼم ﻫﺬا اﻟﻌﴫ.
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ا ﳤﻰ اﳌﻮﺿﻮع اﻷول

اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺜﺎﱐ
 ...ﺭﺃﻳﻲ ﰲ ﺍﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ )-ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻋﺘﻘﺪ (-ﻛﺎﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ  ،ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺏ ﺻﻌﺐ ﺩﻗﻴﻖ ،
ﻷﻥ ﺍﳌﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﳚﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ  ،ﻗﻴﻮﺩ ﺻﺎﺭﻣﺔ  ،ﺑﻞ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﲡﻌﻞ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣـﻦ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﻠﻴﻼ  ،ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﺣﺮﺍ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ  ،ﻟﻴﺲ ﺣﺮﺍ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ  ،ﻟﻴﺲ ﺣـﺮﺍ ﰲ
ﺍﳊﻴﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺐ ﻓﻴﻪ ﻓﻨﻪ  ،ﻭﻻ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠﻪ .ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ
)ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ ﺍﳌﺴﺮﺣﻲ( ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﻨﻈﻢ ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ .ﻓﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﺟﻨﺤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﲪﻠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻠﻒ ﻭﺍﻟﺘﺜﺎﻗﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﻧﺢ ﲢﺖ ﻭﻗـﺮ
ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ  ،ﻓﻤﺜﻼ  :ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺸﻌﺮ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄﻦ  ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﻏﻄﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ  ،ﻛﻤـﺎ
ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺜﺮ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ  ،ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺍﳌﺴﺮﺣﻲ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﰿ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺇﻇﻬﺎﺭﻩ ﻋﻠـﻰ
ﻣﺴﺮﺡ ﳏﺪﻭﺩ  ،ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﳑﺜﻠﲔ ﻣﻦ ﺍﻵﺩﻣﻴﲔ ﻓﻤﺜﻼ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﰿ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻭﺻﻔﻴﺎ ﺗﻠﻌﺐ ﻓﻴﻪ
ﺍﳉﻤﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ  ،ﻓﻬﺬﺍ ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﳌﺮﻭﻳﺔ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ
ﺑﻪ ﻭﳑﺎ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﺔ ﺃﻥ ﺗﻈﻬﺮﻩ  .ﻻﺑﺪ ﺇﺫﻥ ﰲ ﺍﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻮﺿـﻮﻉ ﺍﳌﻤﻜـﻦ
ﺇﺑﺮﺍﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺮﺡ ﺍﻵﺩﻣﻲ.
ﻓﺎﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﳉﻴﺪ ﰲ ﺍﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﺍﺎ  ،ﺷﺄﻧﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻨﻐﻢ ﺍﳉﻴـﺪ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﻌـﺔ
ﺍﻟﺴﻤﻔﻮﻧﻴﺔ ..ﻓﻔﻲ ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ  ،ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻨﻐﻤﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ  ،ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﲢﻤﻞ ﰲ ﺟﻮﻓﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪﺍﺕ ﻋـﺪﺓ
ﻷﳊﺎﻥ ﻣﻮﻓﻘﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﳝﻸ ﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﲰﻔﻮﻧﻴﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ  ،ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻐﻤﺔ ﺍﻟﺮﺩﻳﺌﺔ ﺗﻮﻟـﺪ ﺻـﻤﺎﺀ
ﺟﻮﻓﺎﺀ ﻋﺎﻗﺮﺍ ﻋﻘﻴﻤﺎ  ،ﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺴﺮﺣﻲ ﺍﳉﻴﺪ  ،ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻐﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻠﻤﺴﻪ
ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺣﱴ ﻳﻔﻴﺾ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﺑﺎﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﳌﺘﺠﺪﺩﺓ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻄﺮﻳﻔﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ .
ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ "ﻓﻦ ﺍﻷﺩﺏ" ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺍﳊﻜﻴﻢ -ﺑﺘﺼﺮﻑ -ﺹ 135-134
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اﻷﺳﺌ :
أوﻻ  :اﻟﺒ ــــــــــــــــــــﺎء اﻟﻔﻜــــــــــــــــﺮي  10 :ﻧﻘﺎط
 -1ﻣﺎ ﱔ ﻧﻈﺮة اﻟﲀﺗﺐ ﻠﻤﴪﺣ ﺔ ؟ وﻣﺎ اﳌﻮﺿﻮع ا ي ﯾﺼﻠﺢ ﻠﺘﺄﻟﯿﻒ اﳌﴪ
 -2وازن اﻟﲀﺗﺐ ﺑﲔ اﻟﺸﻌﺮ واﳌﴪﺣ ﺔ ﻣﺎﱔ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟ ﺸﺎﺑﻪ ﺑ ﳯﲈ ؟
 -3ﻫﻞ ﯾﺼﻠﺢ أي ﻣﻮﺿﻮع ﻠﺘﺄﻟﯿﻒ اﳌﴪ ؟ ﻣﺎﱔ ﴍوط ﳒﺎح اﻟﻔﻦ اﳌﴪ
 -4ﲢﺪث اﻟﲀﺗﺐ ﰲ ﻧﺼﻪ ﻋﻦ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻔ ﻮن اﻟﻨﱶﯾﺔ  .ﻋﺮﻓﻪ؟ واذ ﺮ أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ.
-5ﻣﺎ ا ﳮﻂ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﰲ اﻟﻨﺺ ؟ اذ ﺮ ﻣﺆﴍﻦ ﻣﻊ ا ﳣﺜﯿﻞ
 -6ﳋﺺ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﳏﱰﻣﺎ ﺗﻘ ﯿﺔ اﻟﺘﻠﺨﯿﺺ.
ﻧﯿﺎ  :اﻟﺒ ـــــــــــــــــــﺎء ا ﻠﻐــــــــــــــــــﻮي  06 :ﻧﻘﺎط
 -1اﺳﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﺗ ﳣﻲ إﱃ ﺣﻘﻞ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ.
ّ -2ﺑﲔ ﻣﻌﲎ ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﺑﻞ ﰲ ﻗﻮ  ":ﻷن اﳌﺘﻌﺮض ﳚﺪ ﻧﻔﺴﻪ أﻣﺎم ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻘ ﻮد  ،ﻗ ﻮد ﺻﺎرﻣﺔ  ،ﺑﻞ
ﻋﻮاﺋﻖ ﻗﺎﺳﯿﺔ" و ّﺑﲔ ﻣﻌﲎ ﺣﺮف اﳉﺮ ﻣﻦ" ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷدب ﺻﻌﺐ دﻗ ﻖ".
 -3أﻋﺮب إﻋﺮاب ﻣﻔﺮدات ﻟﻔﻈﱵ :أﻣﺎ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﻮاردﺗﲔ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﱃ وﻟﻔﻈﺔ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ .
وأﻋﺮب ﻣﺎ ﺑﲔ ﻗﻮﺳﲔ إﻋﺮاب ﲨﻞ) :ﯾﺼﻠﺢ ﻠﺘﺄﻟﯿﻒ اﳌﴪ (-) ،ﻓ أﻋﺘﻘﺪ.(-
 -4ﲔ اﳌﺴﻨﺪ واﳌﺴﻨﺪ إﻟﯿﻪ ﰲ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ  :ﯾﺒﺪو ﻠﳱﺎ اﻟﺘﳫﻒ.
 -5ﺪد ﻧﻮع اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ ﻓ ﯾﲇ ﻣ ﯿﻨﺎ ﴎ ﺑﻼﻏﳤﺎ" :ﰲ ﲔ أن اﻟﻨﻐﻤﺔ اﻟﺮدﯾﺌﺔ ﺗﻮ ﺻﲈء".

ﻟﺜﺎ :اﻟﺘﻘــــــــــــــــﻮﱘ اﻟﻨﻘـــــــــــــــــــﺪي  04 :ﻧﻘﺎط
ﻣﻦ اﻟﻔ ﻮن اﻷدﺑﯿﺔ اﻟﱵ ﺷﺎﻋﺖ ﰲ اﻟﻌﴫ اﳊﺪﯾﺚ ﻓﻦ اﳌﻘﺎل ﻫﺬا اﻷ ﲑ ا ي ﻣﺮ ﺑﻌﺪة ﻣﺮا ﻞ ﺣﱴ ﺻﺎر ﲆ
ﻣﺎﻫﻮ ﻠﯿﻪ .
اﳌﻄﻠﻮبّ - :ﺑﲔ ﻧﻮع ﻣﻘﺎل اﻟﻨﺺ و اذ ﺮ أرﺑﻌﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻟﻔﻦ اﳌﻘﺎل
 ﺪد ﰲ اﻟﻨﺺ )اﻟﻌﺮض( وﻓﻜﺮﺗﻪ.ا ﳤﻰ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺜﺎﱐ
 إﱃ أي ﻣﺮ ﻣﻦ ﻣﺮا ﻞ اﳌﻘﺎل ﯾ ﳣﻲ اﻟﻨﺺ.ﺻﻔ ﺔ  4ﻣﻦ 4
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ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ  2017ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﻌﺒﺔ ﺁﺩﺍﺏ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﻭﻻ :ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ:
 -1ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻫﻮ ﻣﺪﺡ ﻭﺗﺒﻴﺎﻥ ﻓﻀﻞ ﻭﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﳋﻠﻖ ﻭﻫﻮ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺪﱘ
 -2ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻛﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻣﺪﳛﻪ ﻟﻠﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﳋﻠﻘﻲ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﺩ ﻣﻜﺎﺭﻡ
ﺍﺧﻼﻗﻪ ﻭﻓﻀﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ  :ﻧﺒﻴﻨﺎ ﺍﻵﻣﺮ ﺍﻟﻨﺎﻫﻲ ﻓﻼ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﺮ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻨﻪ  ،ﻓﺎﻕ ﺍﻟﻨﺒﻴﲔ ﰲ ﺧﻠﻖﹴ ﻭﰲ ﺧﻠﹸﻖﹴ
ﻣﻼﺣﻈﺔ ﳒﺪ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺘﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﲢﺘﺴﺐ ﻧﺺ ﻧﻘﻈﺔ ) (0,5ﳌﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﻳﲏ
ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮ.
 -3ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺃﻧﻪ ﻓﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺄﺧﻼﻗﻪ ﻭﻋﻠﻤﻪ ﻭﻛﺮﻣﻪ ﻭ ﺧﻠﹾﻘﹶﺘﻪ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ
ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ :ﻓﺎﻕ ﺍﻟﻨﺒﻴﲔ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻭﰲ ﺧﻠﹸﻖﹴ ﻭﱂ ﻳﺪﺍﻧﻮﻩ ﰲ ﻋﻠﻢ ﻭﻻ ﻛﺮﻡ.
 -4ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻏﺮﺽ ﺍﳌﺪﻳﺢ ﺍﻟﻨﱯ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻀﻌﻒ
 ﺍﺑﺘﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﲣﺎﺫﻩ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻮﻋﻆ ﻭﺍﻻﺻﻼﺡﻳﻜﺘﻔﻲ ﺍﳌﺘﺮﺷﺢ ﺑﺬﻛﺮ ﺳﺒﺒﲔ ﻭﳝﻜﻦ ﺫﻛﺮ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ
 -5ﳕﻂ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺻﻔﻲ ﻭﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ :ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﻀﺎﺭﻋﺔ ﻣﺜﻞ ):ﺗﺪﻋﻮ ،ﲣﺮﺝ  ،ﺗﺮﺟﻰ( ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺼﻮﺭ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺃﺣﻴﺎ ﺍﻟﻈﻼﻡ ﺍﺷﺘﻜﺖ ﻗﺪﻣﺎﻩ ،ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻨﻌﻮﺕ) ﺍﻟﺸﻢ  ،ﺳﻴﺪ(  ،ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻻﲰﻴﺔ) ﳏﻤﺪ
ﺳﻴﺪ ﺍﻟﻜﻮﻧﲔ  ،ﻫﻮ ﺍﳊﺒﻴﺐ (..
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺍﳌﺘﺮﺷﺢ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﺆﺷﺮﻳﻦ ﻓﻘﻂ
 -6ﻧﺜﺮ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﻣﻦ  9ﺇﱃ  12ﳛﺎﻓﻆ ﺍﳌﺘﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﳕﻮﺫﺝ ﻟﻺﺳﺘﺌﻨﺎﺱ:
ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻓﺎﻕ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﰲ ﺧﻠﻘﺘﻪ ﻭﺍﺧﻼﻗﻪ ﻭﻋﻠﻤﻪ ﻭﻛﺮﻣﻪ ﻭﻛﻠﻬﻢ ﺍﻟﺘﻤﺲ ﺧﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﻟﻪ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻑ ﺎ ﻓﻔﻀﻞ
ﺍﻟﻨﱯ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﺪ ﻭﻻ ﳚﺤﺪﻩ ﺟﺎﺣﺪﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺠﺰﺍﺗﻪ ﺗﺮﻗﻰ ﺇﱃ ﲰﻮ ﻗﺪﺭﻩ ﻭﻗﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻟﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﲨﻠﺘﻬﺎ
ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺳﻞ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺑﺎﲰﻪ ﻹﺣﻴﺎﺀ ﺍﳌﻴﺖ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ:
 -1ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ:
ﺗﺪﻋﻮ :ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎﺭﻉ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺭﻉ ﺍﻟﻀﻤﺔ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮﻩ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺜﻘﻞ
ﻟﻮ :ﺣﺮﻑ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﺒﲏ ﻋﻞ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﻻ ﳏﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ
 ﳏﻞ ﺍﳉﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ:) ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﺪ( ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﰲ ﳏﻞ ﺭﻓﻊ ﺧﱪ ﺇﻥ
) ﺃﺣﻴﺎ ﺍﲰﻪ ﺣﲔ ﻳﺪﻋﻰ ﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺮﻣﻢ( ﲨﻠﺔ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ
 -2ﻣﻌﺎﱐ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﰲ :ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺍﺎﺯﻳﺔ  ،ﻣﻌﲎ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ ﻣﻦ :ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺾ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ
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ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﳎﺰﺃﺓ
2×1
2×1

ﺍﻤﻮﻉ

10

2×0,5

3×0,5

3×0,5

02

2×0,5
2×0,5
3×0,25

06

ﺍﶈﺎﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺴﺎﻕ ﻭﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻨﺺ
 -3ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﻭﺍﳌﺴﻨﺪ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﻔﻀﻠﺔ :ﺭﺍﻭﺩﺗﻪ ﺍﳉﺒﺎﻝ ﺍﻟﺸﻢ
3×0,25
ﺍﳌﺴﻨﺪ :ﺭﺍﻭﺩﺕ  ،ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ :ﺍﳉﺒﺎﻝ  ،ﺍﻟﻔﻀﻠﺔ :ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﳍﺎﺀ ﻭﻟﻔﻈﺔ ﺍﻟﺸﻢ
 -4ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﺳﻢ ﺟﻨﺲ ﲨﻌﻲ :ﻋﺮﺏ ﻣﻔﺮﺩﻫﺎ ﻋﺮﰊ  ،ﻋﺠﻢ  ،ﺃﻋﺠﻤﻲ
4×0,25
ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﲨﻊ ﻗﻠﺔ  :ﺃﻫﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﺃﻓﻌﺎﻝ
3×0,5
 -5ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ
ﺍﺷﺘﻜﺖ ﻗﺪﻣﺎﻩ ﺍﻟﻀﺮ  :ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻗﺪﺍﻡ ﻭﺣﺬﻑ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻭﺗﺮﻙ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﻌﻞ
ﺍﺷﺘﻜﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﳌﻜﻨﻴﺔ ﺃﺛﺮﻫﺎ /ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﳉﺎﻣﺪﺓ ﺣﻴﺔ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ:
 -1ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻀﻌﻒ
 ﻋﺪﻡ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﻠﻮﻙ ﻭﺍﻟﺴﻼﻃﲔ ﻟﻠﺸﻌﺮﺍﺀ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﺇﱃ ﻣﻬﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺘﻜﺴﺐ ﺳﻮﺀ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻳﻜﺘﻔﻲ ﺍﳌﺘﺮﺷﺢ ﺑﺬﻛﺮ ﺳﺒﺒﲔ
 -2ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻻﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ :
 ﺍﻟﺰﻫﺪ ﻭﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﻏﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ -3ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻋﻼﻡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ
ﺍﻟﺒﻮﺻﲑﻱ  ،ﺍﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﺔ  ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻮﺭﺩﻱ  ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ

04
2×1

2×0,5

4×0,25

ﺍﻤﻮﻉ
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عناصر اإلجابة للبكالوريا التجريبية  2017يف اللغة العربية شعبة آداب وفلسفة
املوضوع الثاين
أوال :البناء الفكري:
 -1نظرة الكاتب للمسرحية هي كالقصيدة الشعرية وهي نوع من األدب صعب دقيق  .املوضوع الذي يصلح
للتأليف املسرحي هو ذلك املوضوع الذي ميكن ابرازه على املسرح اآلدمي .
 -2مواطن التشابه بني الشعر واملسرحية هي ان كالمها
 أدب صعب دقيق فيهما قيود وعوائق يكون األديب غري حر يف اختيار املوضوع فيهما غري حر يف الوقت الذي تعرضان فيه ليس كل املوضوعات تصلح فيهمامالحظة :يكتفي املرتشح بذكر أربعة عناصر
 -3ال يصلح أي موضوع للتأليف املسرحي وشروط جناح الفن املسرحي هي
 االبتعاد عن املوضوعات اليت يتعذر اظهارها على املسرح مثل معاةجة موضوع وصفي تلعب فيه اةجماداتوالنباتات دورا أهم من االنسان
 اختيار املوضوع اةجيد تنوع الشخصيات واألفكار يف العمل املسرحييكتفي املرتشح بذكر شرطني
 -4حتدث الكاتب يف نصه عن فن املسرحية وهي عبارة فن نثري يعاج قضية معنية بواسطة ممثلني على
خشبة املسرح
ومن خصائصه :
 املوضوع  ،الصراع  ،احلوار  ،الشخصيات ...ميكن للمرتشح ذكر تعريف آخر يتوافق مع خصائص املسرحية
 -5منط النص تفسريي ومن خصائصه  :معاةجة قضية ( نظرة الكاتب للمسرحية) االعتماد على الشرح
والتحليل االعتماد على ادوات التفصيل مثل أما االعتماد على ادوات التعليل مثل ألن واالعتماد على أدوات
التوكيد مثل أن ..

العالمة
جمزأة
ّ
2×1
4×0,5

2×0,5

0,5
4×0,25

3×0,5

يكتفي املرتشح بذكر خاصيتني من خصائصه
 -6تلخيص الفقرة األوىل
التقيد باملضمون الفقرة  ،سالمة اللغة والرتكيب
منوذج لإلستئناس
حتدث الكاتب يف الفقرة االوىل عن نظرته للمسرحية راها باهنا كالقصيدة الشعرية وباهنا من األدب الصعب
وذلك للعوائق اليت تعرتض االديب فيها ومن بينه هذه العوائق اختيار املوضوع فليس كل موضوع يصلح
للتايف املسرحي بل البد من اختيار املوضوع الذي ميكن ابرازه على املسرح البشري.
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ثانيا :البناء اللغوي:

 -1األلفاظ اليت تنتمي إىل جمال الفنون االدبية ( القصيدة الشعرية  ،األدب ،املسرحية  ،القصة )
 -2معىن حرف العطف بل  :نفي الحكم الثابت لما قبلها عما بعدها  ،معنى حرف الجر من :

4×0,25
2×0,25

التبعيض
 -3االعراب:

2×0,25

اعراب المفردات:
أما :حرف تفصيل وتوكيد وشرط مبني على السكون ال محل له من االعراب
الموضوع :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهر على آخره
الموضوع  :صفة مرفوعة وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره
مالحظة  :يعرب االسم المعرف بال بدال إذا كان جامد وصفة إذا كان مشتق ولفظة الموضوع مشتقة
وهي على وزن مفعول مشتق من الفعل وضع
محل الجمل:

06ن

0,5
2×0,5
2×0,5

فيما يعتقد :جملة اعتراضية ال محل لها من االعراب
يصلح للتأليف المسرحي :جملة فعلية في محل نصب اسم ليس
 -4تعيين المسند والمسند اليه:

3×0,5

المسند :يبدو  ،المسند اليه :التكلف
 -5نوع الصورة البيانية:في حين أن النغمة تولد صماء
شبه الكتاب النغمة باإلنسان فحذف المشبه به وترك قرينة تدل عليه على سبيل االستعارة المكنية
بالغتها :تشخيص المعنوي في المحسوس لتوضيح المعنى
ثالثا :التقويم النقدي:

 -1نوع مقال النص :أديب نقدي
خصائصه :الدقة والوضوح  ،تسلسل األفكار  ،االعتماد على الشرح والتحليل ،اللغة البسيطة  ،االعتماد
على املنهجية املقال ( مقدمة  ،عرض  ،خامتة)
يكتفي املرتشح بذكر ثالثة خصائص فقط
 -2حتدد العرض يف النص وفكرته:
يبدأ العرض من قوله" أما املوضوع فليس كل موضوع يصلح للتأليف املسرحي.....إىل غاية املسرح اآلدمي"
فكرة العرض :تبيني امهية اختيار املوضوع بالنسبة للمسرحية .
 -3املرحلة اليت ينتمي أليها هذا النص هي املرحلة الثانية واملتمثلة باالهتمام باملعىن على حساب اللفظ حيث
ركز الكاتب على املعىن اكثر من تركيزه على الزخرفة اللفظية

0,5
3×0,5

0,5
0,5
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اجملموع

3as.ency-education.com

 04ن

20

