
 : الموضوع األّول

 ًّ    إّن تعّدد مصادر القّص وتنّوعها فً رحلة الغفران لم ٌمنعا المعّري من كتابة نّص قصص
.   متناسق البناء، مترابط األجزاء

. ك فٌهحلّل هذا القول وأبد رأي

 

ُينتظر من المترّشح أن يكتب مقاال من مقّدمة وجوهر وخاتمة، يتضّمن أبرز 
. األفكار الّتي يقتضيها هذا الموضوع

 

( 3 إلى 0مجال األعداد من ): المقّدمة

. الّتمهيد وبسط الموضوع والّطرح اإلشكالّي لمراكز االهتمام الّرئيسّية: تتكّون من ثالثة أقسام

ٌُنجز بفكرة تكون وثٌقة الّصلة بالموضوع وُتّتَخذ مدخال عاّما إلٌه، من قبٌل:الّتمهيد .1  : 

ة وما تستدعٌه من تنّوع المصادر - ٌّ  ...الكتابة القصص
ا - ٌّ ة لقسم الّرحلة من رسالة الغفران شاغال نقد ٌّ  ...البنٌة القصص

ة الوحدة والتنّوع فً قسم الّرحلة من رسالة الغفران - ٌّ  ...جدل
 :من قبٌل. وٌكون إّما بالُمحافظة على لفظه، وإّما بالّتصّرف فٌه: َبسط الموُضوع .2

إّن تعّدد مصادر القّص وتنّوعها فً رحلة الغفران لم ٌمنعا المعّري من كتابة نّص  -
ًّ متناسق البناء، مترابط األجزاء  .  قصص

ٌُحافظ على بنٌة الّتقرٌر  ) ٌُقبل من المترّشح أن ٌتصّرف فً الموضوع عند َبسطه شرط أن 
 .والّتوكٌد فٌه

ة ونعرضها فً شكل أسئلة أو فً شكل : الّطرح اإلشكاليّ  .3 ٌّ نتدّبر من نّص الموضوع إشكال
 :ُجمل ُمثبتة لتكون برنامج العمل فً الجوهر، من قبٌل

 .تعّدد مصادر القّص وتنّوعها فً قسم الّرحلة من رسالة الغفران -
 .تمّكن المعّري من كتابة نّص متناسق البناء، مترابط األجزاء -
 . حدود هذه األطروحة -

( 10 إلى 0مجال األعداد من ): الجوهر

 

أحدهما لتحليل أطروحة الموضوع، والّثاني : يتكّون جوهر هذا الموضوع من قسمْين كبيرْين
. إلبداء الّرأي فيها

I. الّتحليل: 
 :من قبٌل: تعّدد مصادر القّص وتنّوعها في رحلة الغفران .1

 - ًّ .  (...األحادٌث/ القرآن ): المصدر الّدٌن
ًّ اللّغويّ -  .  (...الّشعر، الّنثر، البالغة، العروض): المصدر األدب
 - ًّ . (...العالقات/ المذاهب / المعتقدات / القٌم ): المصدر ااجتماع

... - 



: كتابة نّص متناسق البناء، مترابط األجزاء رغم تعّدد المصادر وتنّوعها. 2

: تناسق األجزاء- أ

 فً مستوى األحداث: 

ًّ قادحا للقّصة اإلطار  - وهذه : "(قّصة ابن القارح فً الجّنة)توظٌف المصدر الّدٌن
ة بقوله ٌّ بة كؤّنها المعن ٌّ بة كشجرة : الكلمة الط ٌّ ألم تر كٌف ضرب هللا مثال كلمة ط

بة أصلها ثابت وفرعها فً الّسماء تإتً أكلها كّل حٌن بإذن رّبها؟ ٌّ  "...ط
ن - ًّ مولّدا القصص اإلطار والمضمَّ اجتماع ابن / أدب الترّسل : توظٌف المصدر األدب

من أنتما، رحمكما هللا؟ وقد فعل، : فٌسلّم علٌهما وٌقول... "القارح إلى شعراء
 ".نابغة بنً جعدة ونابغة بنً ذبٌان: نحن الّنابغتان: فٌقوان

ًّ مولّدا القّصة اإلطار والقصص المضّمن  - وصف إطار )توظٌف المصدر ااجتماع
 .(/ ...الخصومات فً المجالس / الجّنة 

 ٌّات  :فً مستوى الّشخص

ة  - ٌّ ٌّات دٌن ًّ استدعاء شخص / إبلٌس / الّزبانٌة / المالئكة )توظٌف المصدر الّدٌن
تها (...آل البٌت/ الّرسول / الحور العٌن  ٌّ عّز – وتلك لّذة ٌهبها هللا . "وتوجٌه دافع

 ". وفٌها ما تشتهً األنفس وتلّذ األعٌن وأنتم فٌها خالدون: "بدلٌل قوله– سلطانه 

ا فً الجّنة  - ٌّ ٌّات وتصنٌفها طبق ًّ فً تشكٌل جّل الّشخص توظٌف المصدر األدب
ة مختلفة ) ٌّ ٌّون من حقبات تارٌخ وفً إدارة الحوار  (طبقات متفاوتة/ شعراء ولغو

/ رواٌته / أغراضه / مفهوم الّشعر )بٌنها، وإثارة قضاٌا هاّمة فً الّشعر والّنقد 
 ".الّشعر كالم موزون تقبله الغرٌزة على شرائط "(/ ...نقده / تؤوٌله / عٌوبه 

ٌّات  - ًّ فً استدعاء شخص مثل حمدونة وتوفٌق )توظٌف المصدر ااجتماع
ة : معالجة قضاٌا هاّمة (...الّسوداء ٌّ ة / اجتماع ٌّ ة/ سٌاس ٌّ ... عقد

  ًّ ًّ والمكان ن الّزمان ٌْ  :فً مستوى اإلطار

-  ًّ ًّ فً تحدٌد اإلطار الّزمان ة : توظٌف المصدر الّدٌن ٌّ اإلطالق )انتفاء المعاٌٌر الّدنٌو
ة ٌّ ًّ ..."فً ٌوم كان مقداره خمسٌن ألف سنة "(والّسرمد انتفاء : ، واإلطار المكان

ة ٌّ كّل شجرة منه تؤخذ ما بٌن المشرق والمغرب بظّل : "اإلطالق: المعاٌٌر الّدنٌو
 ".غاطّ 

ًّ فً إنشاء بعض أطر الجّنة  -  .(/ ...الكثبان / القصور )توظٌف المصدر األدب
ًّ فً تشكٌل إطارْي الّزمان والمكان  - المجالس )توظٌف المصدر ااجتماع

ة ٌّ  .(...الخمر

: ترابط األجزاء- ب

 .سكون/ حركة فً أرجاء الجّنة / سكون : ترابط مراحل قّصة الجّنة -
ته - ٌّ  .ترابط أحداثها وفق حركة البطل ونفس
ًّ وفق  (قّصة ابن القارح فً الجّنة)ترابط القّصة اإلطار  - وسائر القصص الفرع

 ًّ  .على سبٌل الّتفسٌر والّتبرٌر والّتخفٌض من الّنسق (قّصة فً قّصة)منطق تضمٌن

ة إلى أخرى  - ٌّ ًّ تقتضٌه الّرحلة من شخص ًّ وفق منطق استتباع ترابط القصص الفرع
ًّ (قّصة ثّم قّصة) ًّ (قّصة تفضً إلى قّصة)، ومنطق سبب ، ومنطق تناوب
 .(المراوحة)

-  ...
II. من قبٌل: إبداء الّرأي: 

ًّ متناسق البناء، مترابط األجزاء لم ٌمنع من وجود توّفق المعّري   : إلى كتابة نّص قصص



ة أساسا)قطع لنسق القّص بااستطرادات الكثٌرة  - ٌّ ة اللّغو ٌّ  . (األدب
 .نزوع إلى الّنقد والّتعلٌم على حساب القصّ  -

 .خضوع األحداث للخواطر العابرة -
فٌسٌر فً الجّنة على غٌر ... ٌخطر له حدٌث شًء كان ٌسّمى الّنزهة فً الّدار الفانٌة"

". منهج
- ... 

:  من قبٌل:الّتأليف بين قسمْي الّتحليل والّتقويم

ًّ متناسق  - تمّكن المعّري من توظٌف مصادر متعّددة متنّوعة فً أنتاج نّص قصص
 .البناء، مترابط األجزاء

ًّ متناسق البناء، مترابط األجزاء - ة تمّكن المعّري من كتابة نّص قصص ٌّ  .نسب
- ... 

 

 (2 إلى 0مجال األعداد من ): الخاتمة

:  تتكّوُن ِمْن ثالثة أقسام

 :من قبٌل:  جمع الّنتائج .1

ًّ ُمْفَرد فً اّتساقه وَجْمع فً مصادره -  ...قسم الّرحلة من رسالة الغفران بناء قصص
- ... 

  :من قبٌل:  إبداء الموقف .2

 .بنٌة رسالة الغفران استجابة لطبٌعة الكتابة فً عصر المعّري -

ة معاصرة - ٌّ  .البحث عن تجلٌّات القّص فً رسالة الغفران محكوم بآراء نقد

- ... 

 :من قبٌل:  فتح األفق .3
ة محكومة بالمضامٌن والمقاصد - ٌّ  .اختٌارات المعّري الفن

- ... 

 
( 5 إلى 0مجال األعداد من ): اللّغة

 

 5 4،5 4. لغة سلٌمة مإّدٌة للغرض بدّقة

 3،5 3 2،5. لغة متعّثرة أحٌانا ولكن مإّدٌة للغرض

 2 1،5 1. لغة متعّثرة أحٌانا ومإّدٌة للغرض بعسر

 0،5 0.  لغة متعّثرة كثٌرا وغٌر مإّدٌة للغرض

 

 

 

 : الموضوع الّثاني

ته     ٌّ تناولُت هّما ": مغامرة رأس المملوك جابر"ٌقول سعد هللا وّنوس متحّدثا عن مسرح
ا جدٌدا ٌتٌح للمتفّرج الّدخول فً الّتجربة والّتحاور معها ٌّ لُت شكال مسرح ٌّ ا، وتخ ٌّ ". سٌاس



. حلِّل هذا القول وأبد رأيك فيه

ُينتظر من المترّشح أن يكتب مقاال من مقّدمة وجوهر وخاتمة، يتضّمن أبرز 
. األفكار الّتي يقتضيها هذا الموضوع

( 3 إلى 0مجال األعداد من ): المقّدمة

. الّتمهيد وبسط الموضوع والّطرح اإلشكالّي لمراكز االهتمام الّرئيسّية: تتكّون من ثالثة أقسام

ٌُنجز بفكرة تكون وثٌقة الّصلة بالموضوع وُتّتَخذ مدخال عاّما إلٌه، من قبٌل:الّتمهيد .1  : 

 .ارتباط الّتجدٌد فً مسرح سعد هللا وّنوس بمقصد الّتسٌٌس -
-  ًّ ة دور المتفّرج فً مشروع سعد هللا وّنوس المسرح ٌّ  .محور
-  ... 

 :من قبٌل. وٌكون إّما بالُمحافظة على لفظه، وإّما بالّتصّرف فٌه: َبسط الموُضوع .2

ته  - ٌّ مغامرة رأس المملوك جابر إّنه تناول هّما "قول سعد هللا وّنوس متحّدثا عن مسرح
ا جدٌدا ٌتٌح للمتفّرج الّدخول فً الّتجربة والّتحاور معها ٌّ ٌّل شكال مسرح ا، وتخ ٌّ  .سٌاس

ٌُحافظ على مقول القول  ) ٌُقبل من المترّشح أن ٌتصّرف فً الموضوع عند َبسطه شرط أن 
 .فٌه

ة ونعرضها فً شكل أسئلة أو فً شكل : الّطرح اإلشكاليّ  .3 ٌّ نتدّبر من نّص الموضوع إشكال
 :ُجمل ُمثبتة لتكون برنامج العمل فً الجوهر، من قبٌل

ة - ٌّ ة فً المسرح ٌّ  .تجلٌّات الّشواغل الّسٌاس
ًّ الجدٌد وعالقته بالمتفّرج -  .مقّومات الّشكل المسرح
 .إبداء الّرأي -

( 10 إلى 0مجال األعداد من ): الجوهر

يتكّون جوهر هذا الموضوع من قسمْين كبيرْين أحدهما لتحليل أطروحة الموضوع والّثاني 
. إلبداء الّرأي فيها

 :الّتحليل .1
 :تجلّيات الّشواغل الّسياسّية في المسرحّية - أ

ًّ ماضٌا وحاضرا - ًّ اإلسالم سقوط بغداد على ٌد ): هّم الخٌبات والهزائم فً الّتارٌخ العرب
 (.1967ما بعد هزٌمة )المغول بما ٌماثل واقع زبائن المقهى 

ة - ٌّ ومن ! العاّمة: الوزٌر... "الّظلم، ااستبداد، ااستخفاف بالعاّمة: العالقة بٌن الحاكم والرع
ة مخاوف... ٌبالً بالعاّمة؟ ٌّ ٌكفً أن تلّوح لهم بالعصا حّتى ٌّمحوا ... هإاء ا ٌثٌرون أ

 ...". وتبتلعهم ظلمات بٌوتهم

ة والخنوع - ٌّ ، الّسلب ًّ سنشتري خبزنا ونترّوى مع أهلنا : المرأة الّثانٌة: *غٌاب الوعً الّسٌاس
نحن : المجموعة". *من ٌتزّوج أّمنا ننادٌه عّمنا... طرٌق مؤمون من قدٌم الّزمان... فً بٌوتنا

 .  عاّمة بغداد، آثرنا الّسالمة واألمان
 (سٌرة الّظاهر بٌبرس)الحنٌن إلى زمن البطوات واانتصارات  -

ة  - ٌّ ة والخٌانة)نقد القٌم الّسائدة فً الحٌاة السٌاس ٌّ ة والوصول ٌّ لكّل ُعملة : جابر"، (اانتهاز
 ".  وجهان، والمهّم أن تمٌل فً الوقت المناسب إلى الوجه الكاسب

ًّ من أجل الّسلطة - إّن الّصراع على : منصور: "الّصراع بٌن الخلٌفة والوزٌر: الّتناحر الّسٌاس
 ".أشّده بٌن الخلٌفة والوزٌر



-  ًّ إّما أن نقبل تصفٌتنا أو نطلب عونا : الوزٌر"استنجاد الوزٌر بالّروم، : ااستقواء باألجنب
ا ٌحسم لنا الّصراع ٌّ  ".خارج

ة - ٌّ ، : عالقة المثّقف بالّسلطة الّسٌاس ًّ الّرجل "رمز الوعً واالتزام بمتابعة الّشؤن الّسٌاس
طرٌق ... وحّق هللّا من الّضرورّي أن نسؤل عن سبب الخالف، وأن ٌكون لنا رأي فٌه: الّراٌع

 ". الخبز واألمان ٌمّر من هذا الّسإال
ة من قبٌل ٌّ ة قوامه جملة من القٌم اإلنسان ٌّ ًّ مضمون مركزّي فً المسرح :  الهّم الّسٌاس

ة والعدالة ٌّ  ... الحر
 

 :مقّومات الّشكل المسرحّي الجديد وعالقته بالمتفّرج - ب
  ٌّات ًّ الجدٌد، وذلك " الّتغرٌب"اعتماد تقن باعتبارها أبرز مظهر من مظاهر الّشكل المسرح

 :من قبٌل

ًْ المقهى والّصالة  -  . (المسرح داخل المسرح)كسر الجدار الّرابع، والّتداخل بٌن ركح
 .اضطالع الممّثل الواحد بؤكثر من دور -

 .قٌام الممّثلٌن بتركٌب الّدٌكور وتغٌٌره أمام الّزبائن -
ٌّزة  - ٌّات من أسمائها ومالمحها المم  .(...الّرجل األّول/ 1زبون)تجرٌد الّشخص
-  ًّ ًّ )التداخل بٌن المحك ًّ  (خطاب الحكوات  .(العرض)والمرئ
-  ًّ  .اعتماد نظام اللّوحات والمشاهد الّتً ترد منفصلة دون ترابط منطق

 ًّ .  هذه الّتقنٌات جمٌعها من مقّومات المسرح الملحم

 ٌّات ًّ من " الّتغرٌب" تقن ة ٌسعى بها وّنوس إلى الخروج بالنّص المسرح ٌّ هً اختٌارات فن
ة  ٌّ بغٌة إقحام المتفّرج طرفا فاعال فً  (الّتسٌٌس)إلى وظٌفة جدٌدة  (الّتطهٌر)وظٌفته الّتقلٌد

ًّ / المسرح ظاهرة : العرض . حدث جماع

 من مظاهر تفاعل المتفّرج مع الّتجربة: 

ة  - ٌّ ٌّات وأحداث المسرح ة الّشخص ٌّ تعلٌق )تفاعل جمهور الّزبائن المتفّرج، وتحاوره مع بق
ة ٌّ ة الحركة المسرح ٌّ ٌّات المسرح ٌّات واألحداث، مشاركتهم الّشخص  .(...الّزبائن على الّشخص

ة، وفً الحوار - ٌّ ن فً الحركة المسرح ٌْ ٌّات الّركح ٌّاف: "مشاركة شخص ثّم ... تنفجر قهقهة الس
تظهر زمّرد فً الّطرف اآلخر، فٌناولها / ٌرمً الّرأس للحكواتً فٌلتقطه وٌضعه بٌن ٌدٌه 

ًّ راس المملوك جابر  ...". الحكوات
ة  - ٌّ ة والفكر ٌّ ة وٌتفاعل مع أبعادها الجمال ٌّ ٌمكن للمتفّرج أن ٌتحاور مع هذه الّتجربة المسرح

ة ٌّ  .والسٌاس

ة مشروعا ٌتجّدد بتجّدد الجمهور الّذي ٌمأل المساحات الفارغة ٌّ .  اعتبار المسرح

إقحام المتفّرج فً العرض قصد تورٌطه وتسٌٌسه  .

 للمترّشح أن ٌجمع بٌن مظاهر الّتجدٌد ودور المتفّرج أو أن ٌفصل بٌنهما. 
 :من قبٌل: إبداء الّرأي .2
-  ًّ ة قدٌمة : حدود الجّدة فً الّشكل المسرح ٌّ  . (حكاٌة جابر، الحكواتً)استلهام أشكال تراث

ًّ الّتقلٌدّي الّتراجٌديّ  - ة تجاوز الّشكل المسرح ٌّ ة : محدود ٌّ حضور الفاجعة فً نهاٌة المسرح
ا  ٌّ ا  (مقتل جابر)فرد ٌّ  .(سقوط بغداد)وجماع

ًّ أحٌانا فً ضرب من المباشرة  - ة أوقع الخطاب المسرح ٌّ الّتركٌز على الّشواغل السٌاس
ة)والّتلقٌن  ٌّ  .(نهاٌة المسرح



ة - ٌّ ة مواقف الّزبائن من القّصة : حدود تفاعل المتفّرج مع الّتجربة المسرح ٌّ ٌعود إّما لسطح
تجدٌد طلبهم سرد قّصة الّظاهر )وانصرافهم إلى البحث عن المتعة والّتسلٌة فً الحكً 

ة ٌّ ة (بٌبرس فً خاتمة المسرح ٌّ ة إلى الّنخبو ٌّ  .أو لنزوع المسرح

ة بل كان أٌضا مناسبة لتجرٌب  - ٌّ ًّ مجّرد قالب إلثارة الّشواغل السٌاس لم ٌكن الّشكل الفن
 ًّ  .(/...اإلمتاع والّتسلٌة/ تقنٌات جدٌدة تهدف على تؤصٌل المسرح العرب

- ... 

:  من قبٌل:الّتأليف بين قسمْي الّتحليل والّتقويم

ة فً األثر  - ٌّ ة  (دور الجمهور/ الّتغرٌب )الّتالزم بٌن ااختٌارات الفن ٌّ ومقاصد الكتابة المسرح
 . (الّتسٌٌس)عند وّنوس 

-  ًّ ًّ / استلهام الّتارٌخ )تضافر الّرافد الّتراث ًّ  (...تقنٌة الحكوات تقنٌات الّتغرٌب )والّرافد الغرب
ًّ عند برشت/  ة (...المسرح الملحم ٌّ  .فً تشكٌل تجربة وّنوس المسرح

-  ...

 (2 إلى 0مجال األعداد من ): الخاتمة

:  تتكّوُن ِمْن ثالثة أقسام

 :من قبٌل: اإلجمال .1

ة تغٌٌر الواقع على الّنحو  - ٌّ ة من وّنوس إلقامة الّدلٌل على إمكان ٌّ ة محاولة فن ٌّ المسرح
 . الّذي أنجزه هو بالمسرح وفٌه

 :من قبٌل: الموقف .2

ته ٌمّثل وجهة نظر المبدع فً نّصه الّتً قد تختلف عن وجهة  - ٌّ كالم وّنوس على مسرح
 .نظر المتلّقً

 :من قبٌل: األفق .3
-  ًّ ًّ والّسٌاس ن الّتارٌخ ٌْ شروط الّتفاعل الّناجح بٌن الجمهور والعرض، وصلته بالّسٌاق

ا)وأفق اانتظار  ٌّ ا وفكر ٌّ . (جمال

( 5 إلى 0مجال األعداد من ): اللّغة

 5 4،5 4. لغة سلٌمة مإّدٌة للغرض بدّقة

 3،5 3 2،5. لغة متعّثرة أحٌانا ولكن مإّدٌة للغرض

 2 1،5 1. لغة متعّثرة أحٌانا ومإّدٌة للغرض بعسر

 0،5 0.  لغة متعّثرة كثٌرا وغٌر مإّدٌة للغرض

 

 

: (تحلٌل نصّ ): الموضوع الّثالث

َعنَّ لسٌف الّدولة أن ٌغزو، وبٌنما هو منشغل بغزوه ورده خبر مهاجمة العدّو لبالد :    تمهٌد
: المسلمٌن، فاعترضه وهزمه وأسر قائده ابن الّدمستق، فقال المتنّبً ٌصف المعركة

ْرَب ِبالُجــــــــــــــــْردِ  ( 1)َرَمى الدَّ
إلــى الِعــــــــدا  (2)الِجٌــــــــــــــــــادِ 

َومــــــــــــــــا َعلِمـــــــــــــــــــوا أّن  
ــــــــــــــــــــــهاَم ُخــــــــــــــــــــــٌوُل  السِّ

َتـــــــــــــْشـــــــــــواَل  (3)َشــــــــــواِئـــــــــــلَ 
الَعـــــــــقــــــــــــاِرِب ِبــــــالَقـــــــــــــــــــــنا 

لَــــــــــــها َمـــــــــــــــــــــَرٌح  
ِمــــــــــــــــــــْن َتـــــــحــــــــِتــــــِه 

َوَصـــهٌـــــُل 



ًَ إِاّ  َومـــــــــــــــــــــــا ِهــــــــــــ
َخــــــْطـــــــــــــــَرةٌ َعــــــــــــــــــــَرَضــــــت 

لَـــــــــــــــــُه 

انَ   ( 4)ِبـــــــــَحـــــــــــــــــرَّ
ـــــــــــْتـــها َقــــــــــًنـــا  لَـــــــــــبَّ

َوُنــــــــــــــصوُل 
ُهــــــــــــــــمـــــــــاٌم إِذا مـــــــــــــــا َهـــــــــــــــمَّ 

أَْمـــــــــــــــَضـــــــى ُهـــــــُمـــــــــوَمــــُه 
َوْطُء  (5)ِبـــــــــــؤَْرَعــــــــــــــــنَ  

الَمــــــــــــــــــوِت ِفــــٌــــــِه َثــــِقٌُل 
ـــــــــٍل َبــــــــــــــــــَراَها ٌْ ( 6)َوَخــــــ

ْكــــــــــــــــُض ِفـــــً ُكـــــــــلِّ َبــــْلــــــــَدٍة  الرَّ
َســـــــــتْ   ِفــــــٌــــــَها  (7)إَِذا َعـــــــرَّ

َس َتـــــِقــٌلُ  ٌْ ( 8)َفـــــــلَـــــــ
َفــــــَمـــــــــــــــــــا َشــــــــــــــــــــَعـــــــــُروا 

ـــــى َرأَْوَهـــــــــــــــــــــــــا  َحــــتَّ
ُمـــــــــغٌــــــــــــَرًة 

ِقـــــــــــــــــــــَبـــــــــــــــــاًحــــــــــــــا  
ــــــــــــــــا َخــــْلـــــقُــــــَها  َوأَمَّ

َفــــَجــــِمٌـــُل 
َســــــــَحــــــــــاِئـــــــــــُب 

ٌُــــــْمـــــــــِطــــــــــــــــْرَن الـــــَحـــــــــِدٌــــــــَد 
ـــــِهـــِم  ٌْ َعـــــلَـــــــ

َفـــــــــُكـــــــــــلُّ َمـــــكــــــاٍن  
ـــــــٌـــوِف َغـــــــســـــٌـــلُ  ( 9)ِبــــــــالسُّ

ٌِــــــــــــــــــُرهــــــــــــــا  ُتـــــــــــــسا
الّنــــــٌـــــــــــــــراُن ِفـــــــــــً ُكــــــــــــــلِّ 

َمـــْســــلَــــٍك 

ِبـــــــِه الَقــــــــْوُم َصــــــــْرَعــــــى  
ٌـــــــــــاُر ُطــــــلُــــــولُ  ... َوالدِّ

ـــــــــــــــِهـــــــْم  ٌْ َطــــلَـــــــــــــْعـــــــَن َعــــــلَـــــ
ــــــْعـــــــــِرفُــــــــــــوَنــــــــَها  ٌَ َطــــــــْلَعــــــــًة 

َمــــــا َتــْنـــَقـــِضً  (10)لََهـــــــا ُغــــــَررٌ  
( 11)َوُحُجولُ 

ِمَن  (13)َرْزَحى (12)َوِبْتَن ِبِحْصـِن الّرانِ 
( 14)الَوَجى

َوُكـــــــــــــــــــــــــلُّ  
َعـــــــــــــــــــــــــِزٌـــــــــــــــــــٍز 

لأِْلَِمــــــٌــــــــِر َذلِـــــٌـــــــُل 
َع َقــــــــــْتـــــــــــــالَُهــــــــــــْم  َفــــــــــــــــــــَودَّ

ــــهُـــــــــمْ  ـــــــــــــَع َفـــــــــــلّـَ ٌَّ ( 15)َوَشـــــــــ
ٌْض (16)ِبَضـــْرٍب ُحــــُزونُ   ِفٌِه  (17)الَب

ُسهُــوُل 
ًّ . الّدٌوان.                        المتنّبً ، بٌروت. شرح البرقوق ًّ  – 221 / 3. دار الكتاب العرب

228 . 

(  2. / )جمع أجرد، واألجرد من الخٌل السّباق، ا عٌب فٌه: الُجرد (1): شرح المفردات
َنب شوا: شوائل (3). / سرٌع الجري، ٌقال فرس جواد أي سرٌع: ج جواد: الجٌاد : من شال الذَّ

رفعه، وقد شّبه الخٌل الّراكضة، والّسٌوف والّرماح ُمشرعة فوقها بالعقارب المسرعة الّرافعة 
ن: حّران (4). / أذنابها ٌْ الجٌش الكثٌر : األرعن (5. / )مدٌنة قدٌمة فً تركٌا ما بٌن الّنهر

تقٌم : تقٌل (8/ )بالمكان، أقامت به لٌال : عّرست (7. / )هّزلها: براها (6). / المضطرب
البٌاض فً وجه : ج غّرة: الُعرر (10. / )بمعنى مغسول: غسٌل (9). / بالمكان وقت الهاجرة

( 13. / )من حصون الّروم: الّران (12. / )بٌاض فً قوائم الخٌل: ُحجول (11). / الفرس
. / الحفى، حفٌت قوائمها مّما كلّفها األمٌرُ : الوجى (14). / ساقطة هزاا من اإلعٌاء: رزحى

( 17. / )ما غلُظ من األرض، ضّد الّسهل: الُحزون (16./ )المنهزمون: جمعه فلول: فلّ  (15)
ٌْض ج بٌضة، وهً الخوذة، وٌقصد أّن كثرة الخوذ المتساقطة تجعل الحزون مستوٌة بفعل : الَب

 .تراكم الخوذات والّرإوس والجثث

: المطلوب

: حلّل الّنّص تحلٌال مسترسال مستعٌنا بما ٌلً

 كٌف صّور الّشاعر الخٌل فً الّنّص؟ وما صلة ذلك بصورة البطل؟ -



نها مبرزا . فً الّنّص مراوحة بٌن اإلعالء من صورة البطل وازدراء صورة أعدائه - ٌّ تب
 .أبعادها

ًّ فً القصٌدة؟ - ة الّتً وّظفها الّشاعر فً إذكاء الّنفس الحماس ٌّ  ما أثر األدوات الفن

إلى أّي حّد تبدو القصٌدة معّبرة عن خصائص شعر الحماسة عند المتنّبً؟  -

 

ِمْن مقّدمة وجوهر وخاتمة، يتضّمن أبرز للنّص ُينتظر من المترّشح أن يكتب تحليال
ندُ   .األفكار الّتي يقتضيها هذا السَّس

 

( 3 إلى 0مجال األعداد من ): المقّدمة

 

. الّتمهيد والّتقديم المادّي ومحاور االهتمام: وتتكّون من ثالثة أقسام هي

ٌُنجز بفكرة تكون وثٌقة الّصلة بالنّص وُتّتَخذ مدخال عاّما إلٌه، من قبٌل:الّتمهيد .1  : 

ة - ٌّ ة فً تشكٌل القصٌدة الحماس ٌّ ة وصف المعارك الحرب ٌّ  .أهم
 .ارتباط جانب هاّم من شعر الحماسة فً قصائد المتنّبً بمعارك سٌف الّدولة -
- ... 

ًّ الُموجز : الّتقديم الماديّ  .2 وٌكون بَتحدٌد َنوع النّص، وَضبط َمصَدره، والّتعرٌف الَوظٌف
 :من قبٌل... بالكاتب، ووضعه فً سٌاقه من األثر

ة، انتصر فٌها سٌف الّدولة انتصارا ساحقا، وبطش بؤعدائه -  ٌّ ٌصف الّشاعر معركة بطول
 .بطشا ذرٌعا

ٌّات ونعرضها فً شكل أسئلة أو فً شكل ُجمل : محاور االهتمام.3 نتدّبر من النّص الّسند إشكال
ًّ فً الجوهر، من قبٌل ًْ تكون برنامج العمل الّتحلٌل  :ُمثبتة ك

 .صورة الخٌل وإسهامها فً إبراز صورة البطل - أ
 . الّتقابل بٌن البطل وعدّوه، وأبعاد ذلك - ب
ًّ  - ت ة فً إذكاء الّنفس الحماس ٌّ  . أثر األدوات الفن

 
( 10 إلى 0مجال األعداد من ): الجوهر

 

أحدهما للّتفكيك وتقسيم الّنّص الّسند، والّثاني :    يتكّون جوهر الّتحليل من أربعة أقسام
للّتحليل، والّثالث للّتقويم وإبداء الّرأي في النّص وقضاياه، والّرابع للّتأليف وتجميع 

. االِستنتاجات الكبرى

ا استنادا إلى أطوار المعركة: الّتفكيك.1 ٌّ  :ٌمكن تقسٌم القصٌدة تقسٌما ثالث

 .طور الهجوم: (5)إلى البٌت (1)من البٌت: القسم األّول -
 .طور المواجهة: (9)إلى البٌت (6)من البٌت: القسم الّثانً -
 .طور الّنصر: (11)إلى البٌت (10)من البٌت: القسم الّثالث -



 ًة حافظت على تواشج عناصر الّنّص، إذ تنامى الحدث ف ٌّ  ارتبط الوصف ببنٌة سرد
من ): ، وفً اإلنجاز(من حّران إلى الّران): ، وفً المكان(ما بعد/ أثناء / ما قبل ): الّزمان

 .(الهجوم إلى المواجهة، ثّم اانتصار

 ٌمكن للمترّشح اعتماد معٌار آخر فً الّتفكٌك شرط الوجاهة . 
 
 .نتناول فٌه عناصر الّتفكٌك الواحد تلو اآلخر: الّتحليل.2

 :طور الهجوم: المقطع األّول - أ

ته الخٌل"رمى"فعل : قادح الهجوم - ٌّ  .، ومط
ة - ٌّ الخٌل، وقد رسمها موّظفا أدوات متنّوعة : تركٌز الّشاعر فً هذا الّطور على المط

 :(المعجم، اإلٌقاع، الّصورة)
 المعجم: 

الُجرد، )استعمال صٌغ الجموع المحٌلة على الّتكثٌر  :الّداّل على الخٌل تنوٌع المعجم -
   .(الخٌول، خٌل/ الجٌاد 

الّركض، ااضطراب، الّصهٌل، مرح، فً كّل : حضور الخٌل فً المكان والّزمان -
 .بلدة، عّرست، تقٌل

 من قبٌل: اإليقاع: 
ة - ٌّ  .ُتقٌل/ تشوال، ثقٌل / جٌاد، شوائل / جرد : المجانسة الّصوت

 .تردٌد بعض األصوات -
 .تواتر المدّ  -
-  ًّ  . الّتشقٌق اللّفظ

 الّتركيب: 
مفعول ٌفٌد )بخٌل براها الّركض ... أمضى... / بالُجرد الجٌاد... رمى: الّتعدٌة -

 .(الوسٌلة
لدى البطل ًّ  . الخٌل مفتاح الفعل الحرب

-  ًّ ًّ  (...رمى، ما علموا، عرضت)المراوحة بٌن الّتركٌب الفعل لها )والّتركٌب ااسم
 .(...مرح، ما هً إاّ خطرة

التدّرج من نقل الفعل إلى تمحٌص الّصفة .  
 من قبٌل: الّصورة الّشعرّية: 

تشبٌه مقلوب ٌجعل وجه الّشبه أرسخ فً ": ما علموا أّن الّسهام خٌول: "الّتشبٌه -
 .المشّبه
تؤكٌد الّسرعة وتمكٌن المعنى  . 

 .دالة الموت: شوائل بالقنا: ااستعارة -
ة للخٌل ٌّ .  رافعة للّضٌم، محّررة من القهر، فاعلة فً قلب الموازٌن:  القٌمة الّرمز
ة:  تتماهى الخٌل مع البطل ٌّ ته وبطواته وقدرته الحرب ٌّ إّنها تجّسم إرادة . شاهدة على فروس

. البطل فهً ٌده الّطولى
 ة غالبا، باستثناء ٌّ . ، إذ تضطلع الخٌل بتجسٌدها"رمى" أفعال البطل ذهن
 ًّ  . الخٌل امتداد للبطل وتجسٌد لفعله الحرب

 
 :طور المواجهة:  المقطع الّثاني - ب

ة واضحة  - ٌّ ة فً القصٌدة)اقتران الوصف ببنٌة سرد ٌّ : توّفر أهّم مقّومات البنٌة الّسرد
ٌّات / (الّدٌار– كّل مسلك )األمكنة  ، (...الجٌش، الخٌل)لواحقه + البطل : الّشخص



 (...ٌمطرن، تساٌرها، طلعن)كالّسرد : أسالٌب القصّ  / (القوم الّصرعى)لواحقهم 
 .والوصف

ة الموصوف ٌّ  . نماء الّصورة بفعل حرك

ة والجملة )تنّوع أسالٌب الوصف  - ٌّ ن، الجملة الفعل ٌْ المقابلة أو المقارنة بٌن الجٌش
ة ٌّ ة، الّصٌغة الّصرف ٌّ ة، الّصورة الّشعر ٌّ  .(...الّصفة المشّبهة، اسم الفاعل: ااسم

فً ) (الخٌل والجٌش والّسالح)الّتقابل بٌن صورة البطل الفاعل من خالل لوازمه  -
صرعى، طلول، احتراق )وصورة خصومه المتؤّثرٌن بفعله  (صدور األبٌات

ٌّات ( فً األعجاز)، (المسالك سحائب / نار ≠  ماء / جمٌل ≠ قباحا )من خالل ثنائ
 .(غسٌل بالّسٌوف/ مطرها حدٌد 

 .(رّد الغزو)تحوٌل فعل القتل على بشاعته إلى فعل تطهٌر  -

تحوٌل الواقع المرعب البشع إلى مشهد جمٌل:  فّنٌا .

ا ٌّ إلى فعل مشروع درءا  (القتل واإلحراق والّتدمٌر)تحوٌل فعل البطش :  مضمون
 .   لضٌم ونصرا لإلٌمان على الكفر ورّدا لغزو

 :طور الّنصر:  المقطع الّثالث - ت

 .المراوحة بٌن األفعال واألحوال لبٌان مآل المعركة -
 .التوّجه بالمعركة إلى الحسم -

الّتؤثٌر فً المكان  / (ذلٌل)إذال العدّو  / (رزحى)إعٌاء الخٌل : لفعل البطل آثار -
 .(وإخضاع الحصن" الحزون سهول"تغٌٌر شكله )

ًّ مباشر : للمعركة مآان - ، (إعٌاء الخٌل وإذال العدّو وإخضاع الحصن)مآل ظرف
علّو الهّمة وحسن القٌادة = إعٌاء الخٌل )تؤسٌس صورة البطل الخارق )ومآل مطلق 

 . (المجد والّسإدد= إخضاع الحصن / البطش والعّزة والعظمة = إذال العدّو / 

 المطلق ًّ ًّ المحدود إلى الكون  .الّتعمٌم ٌحّول الوقائع

 

 :من قبٌل: الّتقويم.3

تضافر المعجم )تعبٌر هذه القصٌدة عن أهّم خصائص شعر الحماسة عند المتنّبً  -
والّتركٌب والّصورة والقّص فً رسم المعركة وإذكاء الحماسة، تحوٌل بشاعة الحرب 

ًّ جمٌل  .(إلى مشهد فن
-  ًّ ًّ الخاّص إلى المطلق اإلنسان قٌم البطولة، الّذود عن )التدّرج فً فعل البطل من الّظرف

. (...الحمى، المنعة
 : من قبٌل:الّتأليف بين قسمْي الّتحليل والّتقويم

ًّ : تعّدد أبعاد القصّ  - ًّ (التغّنً)الفن ًّ (تسجٌل المعركة)، الّتارٌخ إعالء قٌم )، القٌم
 .(البطولة وعطف القلوب علٌها

 

 (2 إلى 0مجال األعداد من ): الخاتمة

:  تتكّوُن ِمْن ثالثة أقسام

 :من قبٌل: اإلجمال.1
ة متنّوعة  - ث ٌّ ة، سرد وقائع)تضافر أسالٌب فن ٌّ ، صورة شعر ًّ فً إبراز  (معجم حرب

 .(الخٌل أساسا)مالمح البطل من خالل لوازمه 



 :من قبٌل: الموقف.2

 .تلّطف المتنّبً فً اشتقاق الحٌاة والجمال من بشاعة الموت -

 .تجسٌم الّنّص لبعض خصائص شعر الحماسة فً دٌوان المتنّبً -
 :من قبٌل: األفق.3

ة فً بناء غرض المدح وتلوٌنه - ٌّ  .أثر المعانً الحماس

 
( 5 إلى 0مجال األعداد من ): اللّغة

 

 5 4،5 4. لغة سلٌمة مإّدٌة للغرض بدّقة

 3،5 3 2،5. لغة متعّثرة أحٌانا ولكن مإّدٌة للغرض

 2 1،5 1. لغة متعّثرة أحٌانا ومإّدٌة للغرض بعسر

 0،5 0.  لغة متعّثرة كثٌرا وغٌر مإّدٌة للغرض

 

 

 

 

 

 

 


