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 المركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه

 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا

 2015 الستدراكيةلدورة اا  
  - الموضوع  -

 RS 02 

لغة العربية وآدابهاال  

 اب والعلوم اإلنسانية مسلك العلوم اإلنسانيةاآلدشعبة 

المادة

 

 المسلك أو الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل

3 

3 

 لصفحةا

 

 

        

  P a g e 

  

2          

    

  

  

 

 

 

 (نقطة 41)درس النصوص : أوال

 أغنية حب للكلمات
 فِيَم َنخشى الكلمات  
من ورودِ  وهي أحياناً أُكف    

ر ت عذبًة فوق خدودِ  باردات الِعط  مرَّ  
 وهي أحياناً كؤوٌس من رحيٍق ُمنِعشِ 

ـفَ ــرشَ  ها، ذاَت صيٍف، َشفٌة في عطشِ ت   
           *    *   *  

 فِيَم َنخشى الكلمات  
هإن  منها كلماٍت هي أجراٌس خفي    

ُعها ُيعلن من أعمارنا الُمنفعالت  َرج 
 فترًة مسحورة الفجِر سخي ه

ا وحياة  قط ا وحب  َرت  حس   
؟  فلماذا نحن نخشى الكلمات 

                 *    *   *  
نا بالسكونِ   نحُن لُذ 

 وَصَمتنا، لم نشأ أن تكشف السرَّ الشفاهُ 
نا أن  في األ لفاظ غوالً ال نراهُ وحِسب   

بُئُه األحرُف عن سمع القرونِ   قابعاً ُتخ 
ل نا الحروف الظامئه  نحن كبَّ
ها تفرش الليلَ لنا  لم َنَدع 

 ِمسَنداً يقُطُر موسيقى وعطراً وُمَنى
 وكؤوساً دافئه

                    *    *   * 
 فِيَم َنخشى الكلمات  

فإنها باُب َهو ُذ منهاى خلفيٌة ين   
نا الُمبَهم، فلنرفع  ستاَرالصمت عنهاغدُ   

 إن ها نافذةٌ ضوئيٌة منها ُيطل  
 ما كتمناهُ وغلَّفناهُ في أعماقنا

 من أمانينا ومن أشواقنا
 فمتى يكتشُف الصمُت الممل  

نا ُعدنا نحب  الكلمات؟  أنَّ
                                                 

.وما بعدها 684: ـ ص 7991 ديوان نازك المالئكة ـ المجلد الثاني ـ دار العودة، بيروت                                                      
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   الموضوع   - 5102  ستدراكيةاال الدورة  - االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
  اب والعلوم اإلنسانية مسلك العلوم اإلنسانيةاآلد شعبة – اللغة العربية وآدابها: مادة -
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 الصفحة
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اكتب موضوعا إنشائيا متكامال، تحلل فيه هذا النص، مستثمرا مكتسباتك المعرفية واللغوية   

 :والمنهجية، ومسترشدا بما يأتي

 وصياغة فرضية لقراءته ،بيتأطير النص ضمن سياقه الثقافي واألد. 

 تكثيف المعاني الواردة في النص. 

 والمعجم المرتبط بها، وإبرازالعالقات القائمة بينها لحقول الداللية المهيمنة في النصتحديد ا . 

 الشعرية، مع تحديد  د الخصائص الفنية للنص، بالتركيزعلى البنية اإليقاعية والصوررص
 .وظائفهما

 لبيان أثر تكسير بنية القصيدة العربية  في تطور الشعر الحديثتركيب نتائج التحليل ،.  

 

 (نقط 6)درس المؤلفات : ثانيا

 :ألحمد المعداوي المجاطي ما يأتي" ظاهرة الشعر الحديث"ورد في مؤلف      

 والحق أن نزعة االنطواء والهروب من مواجهة الحياة، كانت صفة بارزة في شعر)    

وذلك ما حدا ببعض النقاد إلى القول بأنه عندما انفصل مؤسس هذه ... جماعة أبولو

كانت جماعته قد سبقته إلى االنفصال عن "الجماعة أحمد زكي أبو شادي عن الحياة العامة، 

  .(..."الحياة

 "  ر الحديثظاهرة الشع" أحمد المعداوي المجاطي                                                       
 .اوما بعده 33البيضاء، ص ،7001الطبعة الثانية شركة النشر والتوزيع المدارس، 

    

  :تنجز فيه ما يأتيانطلق من هذه القولة ومن قراءتك المؤلف النقدي، واكتب موضوعا متكامال  

 ربط القولة بسياقها داخل المؤلف. 

  جماعة أبولوفي شعر  الذاتي مضمونالرصد خصائص . 

  التيار الذاتي نهج الذي اعتمده الكاتب في دراسةبيان الم . 

   ظاهرة الشعر الحديث"صياغة خالصة تركيبية تبرز فيها قيمة مؤلف". 
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المركز الوطني للتقويم واالمتحانات 

 والتوجيه

 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا

 2015 الستدراكيةلدورة اا  
  - عناصر اإلجابة  -

 RR 02 

لغة العربية وآدابهاال  

 سانيةاب والعلوم اإلنسانية مسلك العلوم اإلناآلدشعبة 

المادة

 

 المسلك أو الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل

3 

3 

 لصفحةا

 

 

        

  P a g e 

  

3          

   

   

  

  

 

 

ليس من الضروري أن تتطابق إنجازات المترشح مع المعطيات المقترحة في هذا الدليل، ألن وظيفته تنحصر             

في تقديم اإلطار العام لألجوبة الممكنة في معالجة النص؛ من أجل ذلك، تبقى لألستاذ المصحح صالحية رصد مدى 

والتعبيرعنها بأسلوب  ،وتحليلهعرفية والمنهجية واللغوية لفهم النص قدرة المترشح على استثمار مكتسباته الم

  ...مع الحرص على حسن تنظيم  ورقة التحرير ،سليم خال من األخطاء

سلم    (ن 41)درس النصوص : أوال

 التنقيط

 .................... ............................................وصياغة فرضية لقراءته ،ــ تأطير النص ضمن سياقه الثقافي واألدبي
 :اإلشارة بإيجاز إلى ما يأتي      

التحوالت الثقافية والفكرية التي شهدها المجتمع العربي في النصف الثاني من القرن العشرين، وانعكاسها على مسار الشعر ـ    

 ...العربي الحديث

ببعض التجارب األدبية والشعرية الغربية الحديثة، وعمدت إلى تكسير ـ ظهور اتجاهات أدبية جديدة في الشعر العربي تأثرت    

 ... بنية القوالب الجاهزة في القصيدة التقليدية

 ...ـ اإلشارة إلى الموقع الريادي لنازك المالئكة داخل تجربة تكسير البنية   

 .......لوضع فرضية مناسبة لقراءة النص( ..صاحب النص أو الشكل الهندسي للنص)ة ذات داللة ـ االنطالق من مؤشرات نصي   

 ن 4.1

 

 

 

 ن 5.1

 ......................................................................................................ــ تكثيف المعاني الواردة في النص
 :حول ما يأتي تكثيف المعاني يمكن أن يتمحور   

المفعمة بالحب  الخوف من الكلمات، وهي تنعش النفس وتذكر بلحظات العمر إلحاح عن دواعيتساؤل الشاعرة ب      

 واإلحساس بالحياة، وإقرارها بأن اختيار الذات اللجوء إلى الصمت سببه التوجس من أن تكشف الحروف المتعطشة إلى

حاجز الصمت الممل وهجره، وتعلن عن وفي تحول قوي لموقف الذات، تدعو الشاعرة إلى كسر . هاأسرار  والكالم  البوح

 ...تصالح الذات مع الكلمات

 ن 2

 ........ ..........................وإبراز العالقات القائمة بينها ،ــ تحديد الحقول الداللية المهيمنة في النص والمعجم المرتبط بها
 :يمكن التمييز في النص بين حقلين دالليين هما   

نخشى ـ أعمارنا ـ نحن ـ لذنا ـ لم نشأ ـ حسبنا ـ نراه ـ كبلنا ـ ندعها ـ لنا ـ غدنا ـ فلنرفع ـ ): نحن/ الذات ى الحقل الدال علـ  

 .(...ا ـ أمانينا ـ أشواقنا ـ عدناكتمناه ـ غلفناه ـ أعماقن

فاظ ـ األحرف ـ الحروف ـ ـ الشفاه ـ األل كف ـ هي كؤوس ـ هي أجراس ـ كلماتالكلمات ـ هي أ) :الكلماتالحقل الدال على ـ  

 ....(إنها باب هوى ـ إنها نافذة ضوئية

 

 ... بالدعوة إلى التصالح واالنتهاء، من الكلمات هاوتوجس هاوخوفالذات نفور : العالقاتـ     

 

 ن 3
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 :ــ رصد الخصائص الفنية للنص
 ...........................................................................: ...........................................البنية اإليقاعيةـ     

 اإليقاع الخارجي : 
 .ـ خرق نظام الشطرين واعتماد نظام األسطر الشعرية المتفاوتة من حيث الطول والقصر، مع تنويع القافية والروي       

بشكل متفاوت على ( فاعالتن)توزيع تفعيلة هذا الوزن ، وقد تم ـ اعتماد الشاعرة وزن الرمل وهو من األوزان الصافية       

 ...األسطر الشعرية، مع بعض التغييرات التي لحقتها

 اإليقاع الداخـــلي  : 
فيم " الالزمة ـ تكرار نفس )قاطع النص األربعة ة تحفل بها مالتكرار والتوازي لتوليد إيقاعات موسيقي كل منـ التوسل ب       

  ...ناغم اإليقاعي في النص الشعريمما يغني مستوى الت ("ات نخشى الكلم

 ...ـ التدفق اإليقاعي بين أسطر النص وتكسير نظام الوقفة العروضية      

فيم نخشى )ـ تكرار بعض الكلمات والعبارات ...( الفاء والقاف ـ الدال والشين ـ الراء)ـ تكرار بعض األصوات والمدود       

  ....(ات ـ وهي ـ كؤوس ـ نحن ـ إنها ـ الصمتالكلمات ـ الكلم

اإليقاعان الداخلي والخارجي في النص بنية إيقاعية تناغمت مع انفعاالت الشاعرة وأحاسيسها ودفقاتها ولد : الوظيفةـ       

 ... الشعورية

 ..................................................................................................: .............................لشعريةـ الصورا    

وهي كؤوس ... وهي أكف من ورود)الجزئية المتفاعلة فيما بينها  رـ توظيف صور شعرية مكثفة  تضم مجموعة من الصو     

 ...سك العضويتتدفق عبر مساحة النص، وتكسب النص مزيدا من الترابط والتما...( هي أجراس خفية... من رحيق

تنزاح فيه عن بعدا استعاريا التشخيص، مما يمنحها التجسيم و شعرية غنية باإليحاء، تقوم على خاصية ـ توظيف صور     

لم ندعها تفرش الليل لنا مسندا يقطر موسيقى ... نحن كبلنا الحروف الظامئة... ياةقطرت حسا وحبا وح)الوظائف المعجمية 

  .....(.إنها نافذة ضوئية... منها غدنا المبهم إنها باب هوى خلفية، ينفذ... وعطرا ومنى وكؤوسا دافئة

 ...   الصورة إيحائية وتعبيرية وظيفةـ     

 

 ن 4.1

 

 

 

 

 

 

 

 ن 4.1

 

 ............................................نتائج التحليل لبيان أثر تكسير بنية القصيدة العربية في تطور الشعر الحديثــ  تركيب 

لبيان أثر تجربة تكسير البنية ر مكتسباته استثموتمحيص فرضية القراءة، وا ج التحليلتقويم قدرة المترشح على تركيب نتائ     

 :هذا التطور الذي يتجلى في المستويات اآلتية في تطور الشعر الحديث، وذلك باإلشارة إلى مظاهر

الطول والقصر، حيث ع وخرق نظام األشطر، واعتماد السطر الشعري المتفاوت من اعتماد نظام المقاط: اإليقاعـ مستوى        

 .           القافية والرويوالتنويع في 

 .توظيف لغة متميزة باإليحاء الداللي: اللغة الشعريةـ مستوى        

 .يةاإليحائالشعرية ذات الوظيفة التعبيرية  تكثيف الصورة:  الصورالشعرية ـ  مستوى       

  ...ينفتح على التجربة اإلنسانية  بشكل عاماإلنسان وأعماقه و دواخلبمضمون جديد يلتصق : المضمون الشعريـ مستوى        

 

 

 ن 1
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 (ن 6)المؤلفات  درس:  ثانيا                                                
                    : كتب المترشح موضوعا متكامال، يتناول فيه العناصر اآلتيةينتظر أن ي                                   

سلم 

 التنقيط
 .....................................................................................................ـ ربط القولة بسياقها داخل المؤلف

وذلك  ،لى موضوعه وأهم القضايا التي تناولها، وربط القولة بسياقها داخل المؤلفالتعريف بالمؤلف واإلشارة باقتضاب إ

خصصه الكاتب للتعريف ( التطور التدريجي في الشعر الحديث)ية القسم األول من الفصل األول باإلشارة إلى ورودها في نها

وبروادها وخصائص مضامينها ( القلمية وجماعة أبولو جماعة الديوان وتيار الرابطة) باالتجاهات األدبية المرتبطة بالتيار الذاتي

 ...  الشعرية

 ن 4

 

 ............................................................................جماعة أبولوـ رصد خصائص المضمون الذاتي في شعر  

 : يمكن إجمالها في ما يأتيو

هو الشعر الوجداني الذاتي الصرف  ،ي والقومي، إال أن ما يعتد به في شعر هذه الجماعةـ توزع أشعار هذا التيار بين الذات      

واالرتماء بين أحضان الطبيعة أو  ،س واألملنها من معاني الحنين والشوق واليأوما يثيره الحديث ع ،الذي يدور حول المرأة

 ...الزهد في الحياة واالستسالم للموت

  أحمد زكي أبو شاديعناية )در ما ينتج من شعره، فهو ال يعترف من شعره إال بما يعبر عن ذاته  ـ اعتبار ذات الشاعر مص     

على  كامل الصيرفيإلى الحب جعل أكثر شعره يدور حول المرأة ـ انكفاء  إبراهيم ناجيبخيباته واختالط شخصيته بفنه ـ ظمأ 

بالطبيعة واستشراف  عبد المعطي الهمشريعشقه للحرية والحب ـ ولع بالجمال و أبي القاسم الشابيذاته والتغني بآالمها ـ هيام 

 ...(.في متع الحياة واحتفاؤه بمظاهر البهجة والمسرة علي محمود طهما وراء الحياة ـ انغماس 

 ن 3

 

 .........................................................................لتيار الذاتينهج الذي اعتمده الكاتب في دراسة ابيان المـ   

 :االجتماعي ين التاريخي واإلشارة إلى توظيف الكاتب في دراسته  التيار الذاتي المنهج من المنتظر      

عشرينيات القرن الماضي، والذي كان رد فعل على تعرض تاريخيا ظهور هذا التيار في حيث اس: التاريخي نهجمالـ      

 .  الحركة اإلحيائية

اإلشارة إلى الظروف االجتماعية التي أسهمت في بروز التيار الذاتي ودفعت شعراءه إلى االرتباط : االجتماعي نهجمالـ      

 ... ببيئاتهم وتفاعلهم مع قيم الحرية والفردية

 

 ن  4

 

 

 

 

 

 ............................................................. .ـ صياغة خالصة تركيبية تبرز فيها قيمة مؤلف ظاهرة الشعر الحديث

 ...النقديةوأهميته األدبية والمؤلف في صياغة الخالصة التركيبية إلى قيمة اإلشارة  
 ن  4
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