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 :تؼتثش اىَؼطٞاخ اىَقتشزح فٜ ٕزا اىذىٞو إطاسا ػاٍا ٝستششذ تٔ األستار اىَظسر، ٗٝشاػٚ فٜ تقٌ٘ٝ إّداص اىَتششر

  تَاسل اىتظٌَٞ اىَْٖدٜ ىيَ٘ػ٘ع؛ 

  اىَؼشفٞح ٗاىَْٖدٞح ٗاىيغ٘ٝح اىَنتسثاخاستثَاس. 

 

سلم  ( وقطت 44) درش الىظىص : أوال

 التىقيط

 ..........................................................................................:ـ تأطير الىض

   :َٝنِ اإلشاسج فٜ اىتأطٞش إىٚ ٍا ٝأتٜ

 األدتٞح ٗاىْقذٝح ز٘ه اىقظح فٜ األدب اىؼشتٜ؛ـ اّتَاء اىْض إىٚ اىنتاتاخ اىْظشٝح 

ـ اىتس٘الخ اىتٜ شٖذتٖا اىنتاتح اىْثشٝح فٜ األدب اىؼشتٜ، ٍ٘امثح ىيتط٘ساخ االختَاػٞح 

ٗاىثقافٞح فٜ اىَدتَؼاخ اىؼشتٞح فٜ اىؼظ٘س اىسذٝثح، ّٗتٞدح ىالّفتاذ ػيٚ اٟداب 

 اىغشتٞح اىَؼاطشج؛

ظٞح اىؼشتٞح اىسذٝثح ػيٚ ٝذ سٗاد اىقظح ـ ّشأج فِ اىقظح ٗتط٘س اىتداسب اىقظ

 ...ٗأػالٍٖا

 وقطتان

 ...........................................:هاجها الىض، وجرد مكىواتالتي يعال ـ تحديد القضيت

 :أُ ٝتؼَِ إّداص اىَتششر ٍا ٝأتٜ َٝنِ

 ...تؼشٝف فِ اىقظح ٗتٞاُ أّ٘اػٖا ٗخظائظٖا :اىقؼٞح -

ائض تؼشٝف اىقظح ـ خشد إٌٔ  ٍقٍ٘اتٖا ـ تَٞٞض أّ٘اػٖا ـ تٞاُ خظ :ٍنّ٘اتٖا -

اّتشاسٕا ـ إتشاص تؼغ اىخظائض اىفْٞح اىقظح اىقظٞشج ـ تسذٝذ ػ٘اٍو 

 ...ىيقظح فٜ األدب اىؼشتٜ اىسذٝث

 وقطتان

 ....................................:اوطالقا مه الىضـ إبراز المميساث الفىيت للقظت القظيرة 

 : خظائض ٍَٗٞضاخ اىقظح اىقظٞشج زسة ٗسٗدٕا فٜ اىْض

االقتظاس ػيٚ خاّة ٍسذد ) اىتشمٞض أٗ اىتنثٞف ٗاالختضاه  ـ

 ...(ٗتسٞط ٍِ خ٘اّة اىسٞاج أٗ اىشخظٞاخ

 ـ ٗزذج االّطثاع؛

  ـ ق٘ج اىتأثٞش؛

 ...ـ قظش اىسدٌ ٗطغشٓ
 

 وقط 3

بعغ األساليب المىظفت  ورطدـ  بيان الطريقت التي اعتمدها الكاتب في بىاء الىض، 

 ......................................................................:في معالجت القضيت المطروحت

 :اىَتششر ز٘ه اىَؼطٞاخ اٟتٞح َٝنِ أُ ٝتَس٘س إّداص

 

 وقط 3
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 - وآدابها العربيت اللغت: ٍادج - عىاطر اإلجابت –  0202 االستدراكيتاىذٗسج - االٍتساُ اى٘طْٜ اىَ٘زذ ىيثناى٘سٝا
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فٜ ػشع اىقؼٞح اىَطشٗزح، خطح ٍْٖدٞح استْثاطٞح،  ناتةاػتَذ اى :اىطشٝقح *

اّطيق فٖٞا ٍِ اىؼاً إىٚ اىخاص ٍِٗ اىنيٜ إىٚ اىدضئٜ، إر قذً تؼشٝفا ٗخٞضا ىيقظح، 

ػْاطش اىقظح ٗخشد ٍقٍ٘اتٖا، ٗاّتقو تؼذ رىل إىٚ اىسذٝث ػِ أّ٘اع  استْثط ٍْٔثٌ 

ٗأسثاب اىفِ اىقظظٜ، ٗسمض ػيٚ خظ٘طٞاخ اىقظح اىقظٞشج ٍَٗٞضاتٖا، 

اّتشاسٕا، ٗػ٘اٍو ّشأتٖا ىذٙ اىؼشب خاطح، ىٞخيض فٜ اىْٖاٝح إىٚ اىسنٌ ػيٚ 

 ... اإلّتاج اىقظظٜ اىؼشتٜ اىسذٝث تأُ ٍؼظَٔ تغية ػيٞٔ اىْضػح اى٘اقؼٞح

 : ٗٝقثو ٍِ اىَتششر أٛ تظٌَٞ ٍْاسة ى٘طف طشٝقح اّتظاً اىْض ٗتْائٔ، ٍِ ٍثو  -

 ؛تؼشٝف اىقظح :ـ مقدمت

ٗخظائض اىقظح اىقظٞشج  ،ٗأّ٘اػٖا ٍقٍ٘اخ اىقظح :عرع ـ

 ؛ٗظشٗف ّشأتٖا ٗاّتشاسٕا

 ...ٍالزظاخ ػيٚ اإلّتاج اىقظظٜ اىؼشتٜ :خاتمت -

      

اىْض ٍدَ٘ػح ٍِ األساىٞة اىيغ٘ٝح ٗاالستذالىٞح ىَؼاىدح اىقؼٞح  ٗظف :األساىٞة* 

 : اىَطشٗزح

 ...اػتَاد ىغح تقشٝشٝح ٍثاششج: اللغتـ    

 .. (َٗٝنِ إخَاىٖا... ٗٝشتَو ٕزا اىتؼشٝف... اىقظح فِ: ) شرح والتفسيرالـ    

 ...(ٗأخٞشا غاٝاتٖا ٗإٔذافٖا... ٗأخٞشا اىغاٝح ٗاىٖذف: ) التقسيم والترتيبـ    

 ....(دُٗ أُ ٝنُ٘... دُٗ اىخ٘ع...دُٗ أُ ٝؼْٜ رىل: ) التكرارـ    
 

تتضمه مىاقشت مدي قدرة فه القظت علً  ـ  طياغت خالطت تركيبيت لىتائج التحليل،

 ..................................................:التعبير عه الىاقع، مع االستشهاد بما يىاسب

ىَْاقشح  ،استثَاس ّتائح اىتسيٞو ٗتشمٞثٖا ٍِاىَتششر  تَنِفٜ تقٌ٘ٝ ٕزا اىَطية  ٝشاػٚ

 .ٍذٙ قذسج فِ اىقظح ػيٚ اىتؼثٞش ػِ اى٘اقغ
 

 

 وقط 4

 

 (وقط  6)  درش المؤلفاث :ثاويا  
 

 

 (وقطتان )................................. ........................................ربط المقطع بمسار أحداث الروايتـ 

شاسج إىٚ أُ اىَقطغ ٗاسد فٜ اىفظو األٗه ٍِ اىشٗاٝح، تؼذ خشٗج سؼٞذ ٍٖشاُ ٍِ اىسدِ ٗت٘خٖٔ إىٚ اإل -

 .ٗإّقارٕا ٍَِ ٗطفٌٖ تاىخّ٘ح ،اىقذٌٝ الستشخاع اتْتٔ سْاء إىٚ زؼْٔ تٞتٔ

 ( وقط 4 )................................قىة فاعلت، في ومى أحداث الروايت وتطىرها ، باعتباريإبراز دور الحبـ 

 :يمكن اإلشارة إلى دور الحب في نمو أحداث الرواية، وذلك بالوقوف على ما يأتي -

 ...زة سؼٞذ التْتٔ سْاء تاػتثاسٕا سٍضا ىيثشاءج ٗاىطٖاسج *     

 ...زة سؼٞذ ىْ٘س تاػتثاسٕا سٍضا ىي٘فاء  *    

 .زة سؼٞذ ىْث٘ٝح قثو خٞاّتٖا، تاػتثاسٕا رمشٙ ىؼالقح ػاطفٞح خَٞيح *     

ٔ ٖػِ ٗخ مشفشؼ٘سٓ تَشاسج اىخٞاّح، ٗ ، ٗػاػفزشك سدٗد فؼو سؼٞذ ٍٖشاُـ اإلشاسج إىٚ أُ اىسة 

 ...اإلّساّٜ 


