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أَال :درص الىظُص( 41وقطت)
انزضو انشعشاء اإلحٛبئ ٌٕٛطشٚك انمذيبء ف ٙيعبَٓٛى ٔطٕسْى ،غٛش أَٓى ثطجٛعخ انحبل ،نى ٚغهكٕا
انطشٚك كًب عهكّ انمذيبء رًبيبٔ ،إًَب شبءد ظشٔف عظشْى أٌ ُٚزٓجِٕ رجعب نٓزِ انظشٔف ،فٕضحذ
عُذْى انشغجخ ف ٙانزم هٛذ؛ ٔلذ لبدرٓى يحبٔنخ انزمهٛذ ـ كم ثحغت ظشٔفّ ـ إنٗ انُظش ف ٙيعبَ ٙانمذيبء
ٔطٕسْىٚ ،مهذَٔٓب ٕٔٚنذٌٔ فٓٛب.
فًُٓى يٍ كبٌ ٚأر ٙثبنظٕسح ٔٚضعٓب أيبو عٚ ،ُّٛٛكذّ رُّْ حزٗ رغزمٛى نّ طٕسح جذٚذح ،نٛظ فٓٛب يٍ
انجذح عٕٖ رحٕٚش أٔ رغٛٛشيٍ حزف أٔ صٚبدحٔ ،ال رذل ،ثعذ انُظش إنٗ انظٕسح األطهٛخ ،عهٗ شبعشٚخ
يجذعخٔ ،كم يب ٚخشج ثّ انًزأيم ْٕ يحبٔنخ غبٚخ ف ٙانفشم ،نإلرٛبٌ ثظٕسح جذٚذح ،لبدد إنٓٛب انشغجخ
ف ٙيُبفغخ انمذيبءٔ ،إظٓبس رفٕلٓى ٔالزذاسْى.
ٔيُٓى يٍ لبدرّ انمذسح عهٗ انُظى ٔانفٓى األكثش عاليخ نهعًهٛخ انشعشٚخ إنٗ رٕنٛذ طٕس ،ثغٛخ االلزذاس
ٔانزفٕق عهٗ انمذيبءٚ ،غزطٛع انًزأيم فٓٛب أٌ ٚجذ يحبٔنخ أكثش َجبحب ٔألم اعزغشالب ف ٙانزمهٛذ انحشفٙ؛
ٔلذ خضعذ انظٕس عُذ ْزِ انفئخ نكثٛش يٍ انزحٕٚش ٔانزغٛٛش ،غٛش أٌ شعشاء ْزِ انفئخَ ،بدسا يب ارجٕٓا
إنٗ انظٕس انزشكٛجٛخ ،انز ٙرُى عٍ ٔع ٙثبنزٕنٛذ ٔانزمهٛذ.
ٔأيب انفئخ األخٛشح ،فٓ ٙرزجّ ف ٙانغبنت إنٗ انزأثش ثبنمذيبء ،رأثشا يزًثال ٚمٕو عهٗ اإلعبغخ ٔانٓضى
أكثش يُّ عهٗ انزذلٛك ٔانزحمٛكٔ ،كذِ انزٍْ ٔانشغجخ ف ٙانزفٕق؛ حٛث لبو ثُبؤْى عهٗ أعبط لٕ٘ ٔيز،ٍٛ
فشاحذ طٕس انمذيبء رُـزـثـش دٌٔ ٔعٔ ،ٙرزظم ثزذاع ٙانًعبَٔ ٙانظٛغ انًخزضَخ ف ٙانزاكشح.
د .ئبزإٌم الظعبفٕه ،مدرطت اإلحٕبء َالتزاث(دراطت فٓ أثز الشعز العزبٓ القدٔم علّ مدرطت اإلحٕبء فٓ مظز) ،
دار األودلض ،الطبعت األَلّ 4894ص( 399 :بتظزف)

اكتب مُضُعب ئوشبئٕب متكبمال تحلل فًٕ ٌذا الىض الىظزْ ،مظتثمزا مكتظببتك المعزفٕت َالمىٍجٕت
َاللغُٔتَ ،مظتزشدا بمب ٔأتٓ:






رأطٛش انُض داخم عٛبلّ انثمبفٔ ٙاألدثٙ؛
رحذٚذ انمضٛخ انًشكضٚخ انزٚ ٙطشحٓب انُض ٔإثشاصعُبطشْب األعبعٛخ؛
ٔسد ف ٙانُضَ " :قد قبدتٍم محبَلت التقلٕد ـ كل بحظب ظزَفً ـ ئلّ الىظز فٓ معبوٓ
القدمبء َطُرٌمٔ ،قلدَوٍب َُٔلدَن فٍٕب " ،رٕعع ف ٙرحهٛم ْزِ انفكشح؛
ثٛبٌ انطشٚمخ انز ٙاعزًذْب انكبرت ف ٙثُبء انُضٔ ،إثشاص األعبنٛت انًٕظفخ ف ٙعشع
انمضٛخ انًطشٔحخ؛
رشكٛت خالطخ رٕضح فٓٛب يذٖ إعٓبو انشعشاء اإلحٛبئ ٍٛٛف ٙإحٛبء انشعشانعشثٔ ٙرطٕٚشِ.
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ثبوٕب  :درص المإلفبث (  6وقط )
جبء ف ٙسٔاٚخ ( انهض ٔ انكالة ) نُجٛت يحفٕظ يب ٚأر: ٙ
"  ...آالف َ آالف ٔتأملُن طُرتً اٖن بغزابت َ خُف .قضٓ علًٕ بال جدَِ  ،مطبرد
َ طٕظل مطبردا ئلّ آخز لحظت مه حٕبتًَ ،حٕد ،علًٕ أن ٔحذر حتّ طُرتً فٓ المزآة ،حٓ
بال حٕبة كجثت محىطت ،طٕجزْ مه جُحْـز ئلّ جحز كفأر ٔتٍددي الظّم َ القطط ٌَزاَاث
المشمئشٔه ،كل ٌذا َ أعداؤي ٔمزحُن " ...
َجٛت يحفٕظ ،انهض ٔانكالة  ،داس انششٔق ،انطجعخ األٔنٗ ،6002 ،ص .26

اَطهك يٍ ْزا ( انًمطع ) ٔ يًب اكزغجزّ يٍ لشاءرك انشٔاٚخ  ،ثى أَجض يب ٚأر: ٙ
ـ تحدٔد ( المقطع ) داخل طٕبق أحداث الزَأت ؛
ـ ئبزاس مظبٌز المطبردة َ دَرٌب فٓ ومُ األحداث .
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