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النص
قال الشاعر محمد بن إبراهيم مخاطبا الشباب بمناسبة صدور جريدة "الوحدة المغربية " سنة :7391
َــي فيها إلـــى
ِّ
ح

حـَـــيِّ فــيها اإلخـــالصَ واإلقــــــــــداما

المَسيــرِ أَمـَامَـــــــــــــا

هِيَ ُأغْـرودةُ الضَّمي ِر بِـروضِ الـــــــــــ

شدُ
ب الحَــقِّ يـُـنـ ِ
واجـ ِ

األنـْـغـامـــــــــــــــا

هِـيَ للشَّ ْعبِ صوتُه في شُعـــــــــــــوبٍ

لِـمَـنْ يَـتَسـامــــــى

ح الـمُـنىى
وجــــنا ُ

ن وقــو ُل الـــــــــــــــ
هِيَ للشَّعب تُـرْجما ٌ

كـانَ لـِــزامــــــــــــــــا

صِّـدْقِ للــتُّــرجمانِ

** **
حــدةٌ مَغـربيــــــــــــة لَـوْ عَـــرَ ْفنـــــــــــــــا
وَ ْ
هـا لَــكُـنَّا األسيــــادَ والـحُــــــكَّــامــــــــــــــا

وحدةٌ مغربيةٌ هي سِــــــــــــــــرُّ الـــــــــــــ
بِالـقَـصْـدِ ،فالـوِئـامَ الـوِئــــــامــــــا

الوئا َم الوئــامَ ُترضي بِهِ اللَّـــــــــــــــــــــ

وتُـــرضـــــي اإليـمــانَ واإلســـــالما

ـــــهَ

الوئامَ الوئامَ مِـــنْ ُكـــلِّ َفـــــــــــــــــــــــرْدٍ
َف ْردٍ ،يَ ْزهـــو الضميرُ دَوامَــــــــــــــا
* * **

يَـا شباباً أضْحـى مَـحَـطَّ رَجَــــــــــــاءٍ

َفــوْزِ

حــوَ
َن ْ

حَـقـِّــــــ ُقـوا

حــــالمــــــــا
مِـنَّـا فـيـكـُــــــمُ األَ ْ

طــنُ الــعَـزيزُ دَعـاكُـــــــــــــــــ ْم
إنَّــهُ الـوَ َ
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َفـاسْـمَعُــــــــــوه ،وال تَــكــونــوا نِــيَــــامــا

وانْـشُـروهَـــا صَحائـفـاً ناطقــــــــــــــاتٍ

2

ن
بِـبَـيـا ٍ

ســكِـتــوا اللَّــــــــــوَّامَــــــــــــــــــــــا
وأَ ْ

جــدَ مَ ْغرِبِ َنا ،المجـــــــــــ
س َتعيدينَ مَ ْ
مُ ْ

ـــــــدَ الَّـــذي

َفـــاقَ عَـــــدُّهُ األَ ْر َقـــامَــــــــا

يا شَبَاباً إلــى العُـــــالَ في طَريـــــــــقٍ

َثـــبَّـــتَ اللـــهُ

مِــنْـكُــــــــ ُم األَ ْقــدامَـــــــــــــــا

محمد بن إبراهيم – ديوان شاعر الحمراء ضبط وتنسيق وتعليق أحمد شوقي بنبين
مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء – الطبعة األولى  2222ص  233وما بعدها ( بتصرف ).
صاحب النص :محمد بن إبراهيم (  )7814 -7981شاعر مغربي من مواليد مدينة مراكش ،درس بكلية ابن يوسف بمراكش وكلية
القرويين
محمد الحلوي

بفاس ،عُرف بثقافته الشعرية المتينة .يعتبر من أبرز شعراء التقليد المغاربة في العصر الحديث إلى جانب شعراء آخرين مثل

وعبد الكريم بن ثابت وعالل الفاسي ...ساهم في إغناء الشعر المغربي الحديث بتجربة شعرية فريدة.

شروح لغويّة :الوئام :االتحاد والتالحم  ،صحائف .ج .صحيفة :يقصد بها جريدة "الوحدة المغربية" ،الَّلوَّام :الذي ينكر الجميل.

اكتب موضوعا إنشائيا متكامال تحلل فيه النص تحليال أدبيا مسترشدا بما يأتي :
 وضع النص في سياقه التاريخي واألدبي. وضع فرضية لقراءة النص انطالقا من البيتين األول والتاسع. تحديد وحدات النص وإبراز مضمون كل وحدة. تحليل النص انطالقا مما يأتي: معجم النص ( األلفاظ والعبارات الدالة على حقل اإلشادة بجريدة "الوحدة المغربية" و حقل استنهاض همم
الشباب ) ،مع إبراز داللة هذا المعجم في سياق النص.
 الصور الشعرية ووظيفتها.
 اإليقاع الخارجي والداخلي.
 األسلوب.
 تركيب نتائج التحليل والتحقق من فرضية القراءة. -إثبات مدى تمثيل النص للتيار األدبي الذي ينتمي إليه .
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دليل التصحيح
أوال :توجيهات خاصة بعملية التصحيح
تقديم:
تعتبر محطة التصحيح محطة حاسمة في مسار عملية التقويم ،خاصة في االمتحانات اإلشهادية ،ألنها
تتوج مسارا طويال من تحصيل المترشحات والمترشحين من جهة ،وألنها تعزز كل عمليات االمتحان السابقة من
جهة أخرى .وفي إطار الجهود المبذولة إلحكام تدبير كل محطات االمتحان تنظيميا ومنهجيا ،وحرصا على ضمان
الموضوعية والمصداقية إلجراء التصحيح ،وتحقيقا لمبدإ تكافؤ الفرص بين المترشحات والمترشحين ،ومن أجل
الوصول إلى تقديرات موضوعية ومنصفة ،واستثمارا لنتائج تقويم عملية التصحيح للسنوات الماضية،
واستحضارا للتحول والتطور اللذين يعرفهما التدريس وأخذا بعين االعتبار سياق تصريف المنهاج عمليا ،ومن أجل
أن يكون االمتحان فرصة لتقويم األداء الفعلي للمترشحات والمترشحين ،مما يستلزم ضرورة تكييف مقتضيات
اإلطار المرجعي في التقدير الكمي ألوزان مكونات الوضعية االختبارية في وضع االختبار ،وإعمال المرونة في
تصحيحه ،و تعزيزا لهذا التوجه يرجى من السيدات والسادة األساتذة المكلفين بإجراء تصحيح الموضوع
االسترشاد بالتوجيهات اآلتية:

 االستناد إلى المسطرة المؤطرة لعملية التصحيح في مختلف مراحلها ،وااللتزام باإلجراءات الخاصة بهذه
العملية ،وإنجازها على النحو الذي يحقق مبادئ الموضوعية واإلنصاف وتكافــؤ الفرص؛

 الحرص عــلى إيالء أوراق التحرير العناية المستحقة والحيز الزماني الكافي توخيا للدقة
والموضوعية في تقدير أداء المترشحات والمترشحين؛

 الحرص على التقدير الموضوعي ألداء المترشحات والمترشحين ،ومراعاة أوزان المستويات المهارية
كما هي محددة في دليل التصحيح؛

 اعتبار الصيغ الممكنة لإلجابات المفترضة عن األسئلة المطروحة أو المستجيبة لمطالب محددة  ،مع
اعتبار عناصر اإلجابة المقترحة في دليل التصحيح أرضية يستأنس بها في تقويم أداءات المترشحات

والمترشحين؛

 الحرص على تفادي التنقيط اإلجمالي للموضوع ،وتقدير األداء بحسب وزن كل عنصر من عناصر
الوضعية االختبارية ،كما هو مثبت في سلم التنقيط ،وإثبات ذلك في ورقة التحرير؛

 الحرص على مراجعة احتساب النقط الجزئية بكل دقة قبل وضع النقطة اإلجمالية.
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ثانيا :عناصر اإلجابة وسلم التنقيط
 -1التقديم 3.................................................................................................................................................ن
-

يمكن للمترشح اإلشارة إلى:
أ ـ شروط النهضة وعوامل ظهور حركة البعث واإلحاا ي المرر  :االتصال بالرر واالنفتاح على الثقاية الررباة ،والتأثر بالحركة
األدباة ي المشرق والتشبع بالثقاية األدبالة األصالة؛
ـ منحى شعر التقلاد ي المرر  :محاكاة النماذج الشعرية التراثاة واالرتباط بقضايا العصر( الموضوعات االجتماعاة والوطناة.

-

فرضية القراءة :يبرز المترشح انطالقا من المؤشرات الموجهة تجسيد النص للقصيدة التقليدية في المغرب شكال ومضمونا.
 -2العرض
أ -الفهم 3.......................................................................................................................................... :ن

-

الوحدة األولى (  1ـ  ) 4اإلشادة بجريدة " الوحدة المررباة" ،وباان دورها واعتبارها صوت الشعب؛

-

الوحدة الثاناة (  5ـ  ) 8اعتبار وحدة المراربة أساس تحقاق طموحهم؛ و دعوتهم إلى االتحاد والتالحم؛

ـ

الوحدة الثالثة ( 9ـ  ) 13مناداة الشبا وتوجاهه لتحقاق آمال األمة وأحالمها واالستجابة لندا الوطن.
ب – التحليل :



الحقول المعجمية4 ........................................................................................................................... :ن

الحقل الدال على اإلشادة بجريدة " الوحدة المغربية"

الحقل الدال على استنهاض همم الشباب

اإلخالص واإلقدام ـ أغرودة الضمار ـ للشعب صوته ـ

محط رجا ـ حققوا األحالم ـ دعاكم ـ ياسمعوه ـ

جناح المنى ـ وحدة مررباة ــ سر الفوز بالقصد ـ

ال تكونوا نااما ـ يا شبابا إلى العال...ثبّت هللا ـ

ترض

اإليمان واإلسالم ....

األقدام

داللة المعجم ي سااق النص  :الجريدة تجساد للوحدة الوطناة و استنهاض لهمم الشبا من أجل تحقاق وحدة األمة وأحالم الشعب
المررب ي الحرية والتقدم..


الصورة الشعرية2........................................................................................................................... :ن
المزاوجة بان الصورة القائمة على:
المشابهة ( التشباه واالستعارة) :أغرودة الضمار ،روض الواجب ينشد األنرام ،ه للشعب صوته ،جناح المنى،
يزهو الضمار ،صحائفا ناطقات ،أنت الروح ،أضحى محط رجا ...
المجاورة ( الكناية ) :التكونوا نااما( كناية على الخمول).
هامنة الصورة القائمة على المشابهة مما يبرز أهم سمات النفس التقلادي ي النص .هامنة الوظافة التأثارية واإلقناعاة
( النزعة التوجاهاة والتعلاماة للنص)..
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البنية اإليقاعية 2..............................................................................................................................:ن



اإليقاع الخارجي :بحر الخفاف ،وتوال حروف المد المساهمة ي بط اإليقاع ،ونظام الشطرين المتناظرين والقاياة المطلقة،

3

والروي ( حرف المام الموصول بألف الوصل).


اإليقاع الداخلي :التكرار :ـــ تكرار األصوات :حروف الهمس ( الشين ،السين ،الهاء )...المزاوجة بين األسلوب اإلنشائي والخبري :تأكيد
المنحى التوجيهي اإلرشادي؛
ـــ تكرار األلفاظ :ح ّ  ،ه  ،الشعب ،وحدة ،شبا  ،الوئام ....



اللغة واألسلوب2................................................................................................................................ :ن
تنوع األسالاب :اإلنشا ( األمر  ،النه  ،الندا )  :البعد التوجاه للنص؛
حضور األسلو الخبري ومال مته للمقام :اإلخبار والتقرير.


3

التركيب :تجماع نتائج القرا ة انطالقا من المستويات السابقة 2......................................................................ن

ـ الخاتمة :يبرز المترشح انتما النص إلى تاار الشعر التقلادي على صعادي الشكل ( نمط القصادة العمودية) والمضمون
(التعبار عن قضايا العصر ويق رؤية إصالحاة ذات طابع أسلو تعلام ) 2 ..................................................ن

