
 

 اللغـــــة العربيـــــة
 2018 / 2017الثانوي  األول

 التعبري الكتابي:                                حترير نص شعري
 : الدخْل إىل حتسِٓس اليَّصِّ: ُٓطتفاُد ممَّا ّزد يف مدخِل القصٔدٗ.املقدمة

ُ٘ اليت تياّهلا اليصُّ.  -: أالعرض  ذكُس القطَّ

ّْىت اليصَّ، ّتياّل أٍهِّ ما ّزد يف كّل مقطع، مع اذتسِص علٙ اإلجياش. -ب  تياّل الِفَلس السٜٔطُ٘ اليت ك

 االىتقال إىل املطتْٚ الفين: َتياّل الْضاٜل الفئ٘ اليت تّْضل بَا الػاعس إلظَاز معاىُٔ. -ج

 بني املطتْٓني الفلسٖ ّالفين. االىتباِ إىل الرتابط -د

  الوسائل الفنية:

 اعتناد الينط الطسدٖ أّ الْصفٕ أّ غري ذلم. - 

ّٖ ّتسكٔصِ علٙ الفعل املاضٕ. -  اضتدداو األضلْب ارترب

 اضتدداو األضلْب اإلىػاٜٕ أّ األضلْبني معًا، مع املثال املياضب. -

 اضتدداو أضلْب التقدٓه ّالتأخري ّالػسض ميُ. -

 الصْز البٔاىٔ٘ ّّظاٜفَا مع املثال املياضب. -

 احملطيات البدٓعٔ٘ ّقٔنتَا الفئ٘ مع املثال املياضب. -

 اإلقياع بصدق املعاىٕ ّصدق اذتال٘ الػعْزٓ٘. -

: ٍّلرا ميلً القوْل: أدٚ كولم موً املطوتْٓني الفلوسٖ ّالفوين دّزِ يف التعوبري عوً مقْلو٘ الويص، يػولَّ  اليطؤ              اخلامتة

ِّىاتُ، عيد اليظس إىل اليص بْصفُ لْح٘ متلامل٘ األزكاٌ.اللػْ  ٖ الرٖ ال ميلً الفصل بني مل

*** 

 حترير نص: عرس اجملد،  للصاعر: عمر أبو ريصة

ٓتػيَّٙ الػاعس يف قصٔدتُ عسع اجملود بوركسٚ ءو ٛ املطوتعنس الفسىطوٕ عوً بو دِ ضوْزٓ٘، ّٓوازِّت الىتصوازاتَا بعقود موً  لو               

 صدّز الػَداٛ الرًٓ ضخَّْا مً أءل حسٓ٘ الْطً. الػعس، ُٓصًِّٓ

ٌَّْ ٍرا املْضْع ِيَلٌس زٜٔط٘؛ إذ عبَّس عً يسحتُ باذتسٓ٘ ّالتطخٔات  عّبس يف ٍرِ األبٔات عً يسح٘ الْطً باالضتق ل، ّقد ك

خابُ يف مْاءَوو٘ يف ضووبٔلَا يف املقطووع األّل، ّقوود اىطووْٚ علووٙ ضوودط غوودٓد علووٙ املطووتعنس البوواغٕ، ّإميوواٌ بوواذت  ّ بووات أصوو 

ّٕ الورٖ هلول اهلودٚ ّارتوري ّاذتو  ّادتنوال للػوعْب، ميودِّدًا موً              الطػاٗ، أمَّا يف املقطع الثاىٕ يقد تقصَّٙ صوفات الفواتا العسبو

ّٕ، ّيف املقطوع الثالوع عواد لٔػؤد بتطوخٔات غوباب الوْطً ّموا          خ ل ذلم بْحػٔ٘ املطتعنس الػسبٕ ّءساٜنُ حب  الػعب العسب

 حسٓ٘ الْطً الرٖ أحبََّه ّأحبُِّْ.برلِْ مً أءل 

ّٖ الوورٖ  ل ووٙ باضووتعنال األضوولْب    ّقوود اضووتعاٌ الػوواعُس إلٓصووال معاىٔووُ بْضوواٜل يئوو٘؛ كوواٌ يف مقوودمتَا اعتنوواد الووينط الطووسد

يجَّستوُ  ارتربٖ غالبًا، ّتسكٔصِ يف األيعال املاضٔ٘، ممَّا أتاح للػاعس التعبري عً ذكسٓوات االضوتعناز األلٔنو٘، ّمْاءَتوُ، ّموا      

 يف ىفطُ مً ضدط علٙ املطتعنس، ّاعتصاش بالػَداٛ، ّيسح بادت ٛ.

ّاتلأ الػاعس علٙ الصْز البٔاىٔ٘ مطتنّدًا عياصسٍا مً الْاقع احملطْع حٔيوًا ّارتٔوال احملل و  حٔيوًا ،خوَس، ّمثوال ذلوم تػوبُٔ         

ّل باملطوتعنس موً ءوسَّاٛ املقاّمو٘، ّتثَّلوت أمواو       ب دِ بالعسّع اليت ختتال ّتطخب أذٓال  ْبَا األبٔض، ّصوْزٗ الطوعا الورٖ حو    

أعٔييا صْزٗ ّحؼ ضاٍز، غدا ضعٔفًا زتسَّدًا مً أضلختُ، ّقد أدَّت الصُْز دّزًا يف تفجري الطاقو٘ الػوعْزٓ٘ لويفٍظ أحبَّوت ّطيَوا      

ًَ للويص اإلقيواع بصودق املعواىٕ الويت غو       دت ٓقٔيوًا ال ٍّوه ئوُ،    ّعػقت حسٓتُ، ّىَطت بْظٔف٘ غسح املعيٙ ّتْضٔخُ، ممَّا ضن

 ّصدق اذتال٘ الػعْزٓ٘ اليت ءعليا الػاعُس حنٔاٍا، حتَّٙ غدت ءصًٛا مً  سبتيا االىفعالٔ٘.

ّمل ٓطتعنل الػاعس احملطيات البدٓعٔ٘ يف ىص ٓفٔض صدقًا اضتعنااًل تصٓٔيًا، ّإىَّنا اىودزءت ضونً ىطؤ  الويص ّبياٜوُ، توادِّٖ       

إبساش التياقض بوني موْقفني لوتلفني؛ مْقوا مطوتعنس مَوصّو، ّمْقوا غوعب ميتصوس ٓطورتّد           دّزٍا يف خدم٘ املعيٙ ّإٓطاحُ، ّ

 حسٓتُ املطتلب.

                                               ّزتنل القْل: تآشز املطتْٓاٌ الفلسٖ ّالفين يف إبساش يلسٗ اليّص العام٘، ّتلام  تلامً  مً الصعب أٌ تفصل ئُ بٔيَنا.            
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