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أوال :درس النصىص (41نقطت )

الكىمت
ً إٌ ٗ١وأشثاغ عٛد ؼٍ٠ٛح ٚلص١شج رٚاخ
وأد اٌؼرّح ذٍف أشعاس اٌؽذ٠مح اٌؼاِح ٔٚثاذاذٙا ،فرـُخ١ــَّـ ُ
أرسع ِرؼذدج ِرؽشوح ِصً أخؽثٛغ ٘ائً داوٓٚ .وأـد أِؽاس اٌٍـٍ١ح اٌّاظ١ح ػـٍ ٝاألسض لـذ
ذعـّذخٕ٘ ،ا ٕ٘ٚان ،صم١ؼا ٠رىغش ذؽد ٚلغ لذِٚ .ٗ١ػصفد س٠اغ شٍع١ح ذخرشق اٌمٍٕغٛج اٌرٟ
٠ؼرّش٘اٚ ،ذٍغغ أرٔٚ ٗ١أٔفٗ ٚشفر ٗ١فرؽٍٙ١ا ؼّشاء لأ١ح وؼشف اٌذ٠هٚ .أخـزخ أٔفاعٗ اٌال٘صح اٌّرالؼمح
ذرٕاغُ ِغ اصؽىان أعٕأٗ ٚاسذعاف أٚصاٌٗٚ .تّٕ١ا ٘٠ ٛعشِ ٞغشػا ِىذٚدا ،الؼد ٌٗ وِٛح لاذّح
ػٍ ٝظأة اٌّّش٠ ٌُٚ .ىٓ ٌذِ ٗ٠رغغ ِٓ اٌٛلـد ٌّ١ؼٓ إٌظش أ٠ ٚؽـ ٍٗ١ف ٟذٍـه اٌىـِٛح ،فاوـرف ٝتأْ
ؼغثــٙا ِعشد وِٛح أؼعاس ظٍُثد ٌــرشِ ُ١ع١اض اٌؽذ٠مح اٌؼـاِح ،أ ٚسوـاَ أغصـاْ ذعَّغ ِٓ ظــشاء
ذشز٠ة األشعاس .ال .ُٙ٠
ف ٟفعش اٌ َٛ١اٌصأ ،ٟأؽٍك وؼادذٗ وً ّ٠ َٛ٠اسط س٠اظح اٌؼذ ٚف ٟاٌؽذ٠مح اٌؼاِح اٌّعاٚسج ٌّٕضٌٗ.
ٚف ٟاٌغٍظ ٌّػ اٌىِٛح ِا ذضاي فِ ٟىأٙا ػٍ ٝظأة اٌّّشٚ .ػٕذِا الرشب ِٕٙا ٘زٖ اٌّشجٔ ،ذَخ ِٕٙا
ؼشوح ِش٠ثح٠ ٌُٚ .ىٓ ٌذ ِٓ ٗ٠اٌٛلد اٌىاف١ٌ ٟذلك إٌظش أ٠ ٚؽ ً١اٌرأًِ ،إر واْ ػٍ ٗ١أْ ٠ؼٛد إٌٝ
إٌّضي ِثاششج ٌالعرؽّاَٚ ،ذٕاٚي ؼؼاَ اٌفؽٛسٚ ،اٌرٛظٗ إٌِ ٝمش ػٍّٗ ف ٟاٌّصٕغ لثً اٌغاػح اٌغاتؼح
صثاؼاٌٙٚ ،زا اورف ٝتافرشاض أْ اٌؽشوح صادسج ِٓ ٚاؼذ ِٓ اٌىالب أ ٚاٌمؽػ اٌغائثح اٌر ٟذرخز ِٓ
اٌؽذ٠مح ٍِعأ .ال .ُٙ٠
ف ٟاٌ َٛ١اٌصاٌس ٚتّٕ١ا ٘٠ ٛشوط ِمرشتا ِٓ اٌىِٛح راذٙا ف ٟاٌّىاْ ٔفغٗ ػٍ ٝظأة اٌّّش ،ذشاءٌٗ ٜ
ِا ٠شثٗ اٌ١ذ ِّذٚدج ِٕٙاٚ .تؼذ تعغ خؽٛاخ ذٛلف ػٓ اٌعش١ٌ ٞؼٛد اٌمٙمش ٜإٌٙ١ا ٠ٚؽذّق فٙ١ا ،فإرا
تٙا اِشأج ػعٛص ِرٍفؼح تؼثاءج عٛداء ،ذغٕذ ظٙش٘ا إٌ ٝشعشج وث١شج ِٓ أشعاس اٌؽذ٠مح .ظً ِؽشلا
ٌٙ١ٕٙح ،شُ دطّ ٠ذٖ ف ٟظ١ثٗ ٚأخشض تؼط إٌمٛدٚٚ ،ظؼٙا ف ٟاٌ١ذ اٌّّذٚدج ف ٟاٌؼشاء؛ ٌٚىٕٙا ٌُ ذمثط
إٌمٛد ،فغمؽد ػٍ ٝاألسض .اٌرمػ إٌمٛدٚ ،ؼؽٙا ِشج أخش ٜف٠ ٟذ٘أٚ ،ثٙٙا تإٌّاداجٌٚ ،ىٕٙا ظٍد
صاِرح  ٌُٚذمثط إٌمٛدٌّ ،ظ وفٙا ٚؼشّوٙا تٍؽف ٌؼٍٙا وأد غاف١ح  ٟ٘ٚظاٌغحٌٚ ،ىٓ تشٚدج ِش٠ؼح
عشخ ِٓ ٠ذ٘ا إٌ ٝأصاتؼٗ ٚأشاػد ف ٟظغذٖ لشؼـش٠شج ٚذٛظُغاٚ .لــثً أْ ُ٠ـراغ ٌٗ اٌمـٍِٓ ً١
اٌـرفى١شِ ،اي ظغُُ اٌّشأج تأوٍّٗ ِغ ذٍه اٌؽشوح اٌخف١فح ٌرغمػ ػٍ ٝاألسض ظصح ٘اِذج.
علي القاسمي :أوان الزحيل – قصض
دار ميزيج – القاهزة  -الطبعت األولى  – 7002الصفحت 32
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اكخب مىضىعا إنشائيا مخكامال ححلل فيه هذا النض ،مسخثمزا مكخسباحك المعزفيت والمنهجيت واللغىيت،
ومسخزشدا بما يأحي:

 ذأؼ١ش إٌص ظّٓ ع١اق ذؽٛس األشىاي إٌصش٠ح اٌؽذ٠صح؛ ذٍخ١ص أؼذاز اٌمصح ٚسصذ ذؽٛس٘ا ٚفك ٚظؼ١اخ اٌخؽاؼح اٌغشد٠ح ( ٚظؼ١حاالٔؽالق ٚاٌثذا٠حٚ -ظؼ١ح اٌٛعػ ٚاٌرؽٛي ـ اٌٛظؼ١ح إٌٙائ١ح)؛
 ذؽذ٠ذ شخص١اخ اٌمصح ٚإتشاص عّاذٙا؛ سصذ ِىٔٛاخ اٌضِاْ ٚاٌّىاْ  ٚت١اْ دٚس٘ا ف ٟذؽٛس أؼذاز اٌمصح؛ ذشو١ة ٔرائط اٌرؽٍ ً١إلتشاص اٌثؼذ االظرّاػ ٟف ٟإٌصٚ ،إتذاء اٌشأ ٞاٌشخص ٟفِ ٟذ ٜلذسجفٓ اٌمصح ػٍ ٝاٌرؼث١ش ػٓ تؼط اٌظٛا٘ش االظرّاػ١ح.
ثانيا :درس المؤلفاث (  6نقط )
ورد في روايح " انهص ٔانكالب " ما يأتي:
" ٔأخيشا حٕقفج سياسة أياو باب انقصشٔ ،ساح انبٕاب يفخح انباب عهٗ يصشاعئّ ...أضيئ
ح فغًش انُٕسُ انًذخمَ كهّ .أخشج سعيذ يسذسّ ٔصٕبّ َحٕ انٓذفٔ .فــُخح باب انسياسة.
انًصبا ُ
َٔضل سؤٔف عهٕأٌ ،صاح سعيذ:
 سؤٔف !اَخبّ انشجم إنٗ يصذس انصٕث في دْشت ،فصاح سعيذ:
 أَا سعيذ يٓشاٌ ..خـُز..غيش أَّ في انٕقج َفسّ اَطهقج َحِٕ يٍ انحذيقت سصاصت أصاب أصيضْا صًيى أرَّ"...
نجية محفوظ  :اللص والكالب – دار الشزوق  .الماهزج
طثعح  - 6002الصفحح  99:وما تعدها
انطلك من هذا الممطع ،ومن لزاءتك الزوايح ؛ ثم أنجز ما يأتي:
 ححذيذ يٕقع انًقطع داخم يساس أحذاد انشٔايت؛
 سصذ األسباب انخي دفعج سعيذ يٓشاٌ إنٗ انخفكيش في االَخقاو يٍ سؤٔف عهٕاٌ؛
 جشد انقٕٖ انفاعهت انٕاسدة في انًقطع ،بانخشكيض عهٗ انشخصياث اآلدييتٔ ،إبشاص انعالقاث
انقائًت بيُٓا.

