
 

 

موقع قلمي... لمزيد من دروس، ملخصات، امتحانات  

 :انكفاٚاخ انًغرٓذفح 
. انمذسج ػهٗ ذٕظٛف انًؼاسف ٔانًكَٕاخ انهغٕٚح فٙ عٛالٓا انرٕاطهٙ:  ـ ذٕاطهٛح 

. ذٕظٛف انًؼاسف انصمافٛح فٙ ٔضؼٛرٙ انرهمٙ ٔاإلَراض :  ـ يُٓجٛح   

. انرًكٍ يٍ دًٕنح فكشٚح يغرخهظح يٍ انظاْشج انًذسٔعح:  ـ شمافٛح     

  :خطٕاخ انذسط

. ذمٛٛى ػاو نخظائض انهغح انشؼشٚح : انرًٓٛذ     

 :َض اإلَطالق
 :ـ لال تذر شاكر انسياب1

رحَم انىهار  

ه اوطفأخ رتانره عهى أفٍك ذىهَج دوَن وار   ها إوـَـّ

فار   و جهسِد ذىرظريَه عىدج سىذتاَد مَه انسـِـّ

.  و انثحُر يصرُخ مه ورائِك تانعىاصِف و انرعىد

هَى نه يعىد،  

أوما عهمِد تأوهُ أسرذهُ آنهح انثحار  

.  في لهعٍح سىداَء في جزٍر مه انذِو و انمحار

هى نه يعىد، 

 "رحم انىهار                      "

:ـ لال أدوويس 2  

 ألسمد أن اكرة فىق انماء

ألسمد أن احمم مع سيزيف 

صخرذه انصماء 

ألسمد أن أظم مع سيزيف 

اخضع نهحمى ونهشرار 

اتحث في انمحاجر انضريرج 

عه ريشح أخيرج 

ذكرة نهعشة ونهخريف 

لصيذج انغثار 

ألسمد أن أعيش مع سيزيف 

 "إنى سيزيف                   "

 :يالدظح األيصهح- 

 :انًصال األٔل
ظاْشج " انُٓاس"فؼم يرؼهك تكائٍ دٙ ٔ"سدم"َجذْا ذًصم اَضٚادا دالنٛا نرُافش " سدم انُٓاس"تًالدظح جًهح 

ٍٔل  انز٘ ٚؼُٙ انؼًش ٔانذٛاج ػُذ انغٛاب، فانُٓاس ٚشيض " انُٓاس"فٛضٚائٛح غٛش ػالهح ،ٔالخرضال انرُافش ََإ

. نهؼًش 

 كًا أٌ انغُذتاد فٙ انمظض انؼشتٛح سيض نهشدهح ٔانًغايشج ٔٚرماطغ يغ انشاػش فٙ طٕل سدهرّ ػثش انذٛاج ئال 

. أَّ نٍ ٚؼٕد نهذٛاج كًا كاٌ ٚؼٕد انغُذتاد يٍ سدالذّ انثذشٚح انًذفٕفح تانًخاطش

 :انًصال انصاَٙ

َجخ تأخز اإلرٌ تانؼٕدج ئنٗ انذٛاج !ٔاٌٜ ْٕ يٛد . شؼش عٛضٚف تالرشاب انًٕخ فألُغ صٔجرّ تأٌ الذذفُّ"

ٔتؼذ أٌ ٔػذ تانشجٕع ئنٗ ػانى انًٕذٗ دٛس ْٛذٚظ انًهك ، نٛطهة يٍ صٔجرّ أٌ ذذفُّ تطشٚمح طذٛذح ، 

ٔ ػاػ درٗ أطثخ ْشيا ٔيٍ ! نكُّ ػُذيا سأٖ ضٕء انشًظ ٔجًال انذٛاج ، تذأ ٚخادع ٔال ٚفكش تانشجٕع 

." نكٍ انؼماب تشفغ انظخشج كاٌ تانًشطاد جضاء نخذاػّ. شى ياخ 

ْزِ األعطٕسج سدٚفح نًؼُٗ االعرًشاس ٔانؼًم ٔانرفاؤل ٔذكشاس انفؼم ٔلذ ٔسدخ فٙ انُظٕص كًا نذٖ 

. أدَٔٛظ تًصاتح ئػادج دٔسج انذٛاج كم طثاح ػهٗ أيم انخالص

ْٔزِ األعطٕسج ٚؼثش تٓا انشاػش ػٍ يٕلفّ انفشد٘ يٍ انُضال فٙ انذٛاج ،كًا ٚؼثش ػٍ يٕلف انجًاػح أأليح 

. انؼشتٛح فٙ َضانٓا ضذ انظهى ٔاإلدرالل

 :خالطح

 فٙ األدب تاعرؼًال كهًح ذذًم دالالخ يشرشكح تٍٛ يجًٕػح ٔرنك نهرؼثٛش ػٍ ذجشتح شؼٕسٚح ٚؼشفـانشيض 1

. تكم دلح ،ٔاخرضال نًؼاَٙ دالنٛح ػًٛمح 

 ػُذيا يشكثا، أٔ ٚأذٙ (انًٛضاٌ سيض نهؼذل) ػُذيا ٚذٛم ػهٗ يذنٕل يثاشش يفشدا :َٕػٍٛ ٔانشيض لذ ٚأذٙ ػهٗ 

. ٚكٌٕ انًذنٕل يرؼذدا ٔٚرطهة يُا انرأٔٚم تذغة يماو انُض

أٔ يغرٕداج (انُٓاسـ دًايح ـ يٛضاٌ) ػادٚح كهًح يرؼذدج فٛكٌٕ يظادسٔٚؼرًذ انشيض ػهٗ 

. األعطٕسج أٔ انذٍٚ أٔ انرشاز أٔ انراسٚخيٍ 

.  نهمظٛذج انجًانٛح انفُٛح ،كًا ٚضٚذ يٍ أتؼاد ئغُائٓا انظٕسج انشؼشٚح ٔ  ذكصٛف ئنٗٔظٛفرّٔانشيض ٚغؼٗ فٙ 

ـ األعطٕسج لظح ذجًغ تٍٛ ٔانٕالغ ٔانخٛال فرذٕل انظٕاْش ٔاألشخاص ئنٗ كائُاخ غٛش ػادٚح ذظم ئنٗ دذ 2

. انخشافح 

ٔلذ اعرًذ انشاػش ٔانًثذع ػايح أعاطٛش يٍ انراسٚخ انؼانًٙ ٔٔظفٓا نًا ذذٛم ػهٛٓا يٍ يؼاٌ ٔدالالخ 

ٔسيٕص نهرؼثٛش ػٍ ذجشترّ ،ٔلذ ٚشذُٓا تًؼاٌ ٔدالالخ جذٚذج ذرًاشٗ يغ سؤٚاِ 

 


