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أوال :النصوص (  40ن )
عرضتَ لشاعــر من الشعراء وأردتَ أن تقرأ شعره وتفهمه ثم تنقده؟ تقص ُد فيما أظن إلى
إال َم تقصد إذا
ْ
أحس ما
شيئين  :األول أن تَــص َل إلى شخصية الشاعــر ،فتفه َمها وتُحيطَ بدقائق نفسه ما استطعتَ  ،فتعرف كيف
َّ
أحس ،وكيف شعر بما شعر به ،ثم كيف وصف إحساسه ،وأعرب عن شعوره .والثاني أن تتخ َذ هذه الشخصيةَ وما
َّ
يؤلــفها من عواطف وميول وأهواء ،وسيلةً إلى فهم العصر الذي عاش فيه هذا الشاعر ،والبيئ ِة التي خضع لها هذا
لنفسه  ،وإنما تقص ُد إلى فهم الشاعر
الشاعر ،والجنسي ِة التي نجم منها هذا الشاعر؛ فأنتَ ال تقص ُد إلى فهم الشاعر
ِ
من حيث هو صورة من الجماعة التي يعيش فيها.
ومهما ت ُكنْ مقتصدا ،ومهما تكن متواضعا ،فأنتَ  ،سواء أشعرتَ بذلك أم لم تشعر به ،ال تَ ْقنَع باألشخاص،
وإنما تطمع في الجماعات؛ فأبو نواس وحـــدَه ال يَعــنيك ،وإنما يعــنيك أبو نـواس من حيث إنه كان يعيش في
جماعة .وقُ ْل مثل ذلك في أحمد شوقي ،وقُـــ ْل مثله في حافظ إبراهيم.
فالشاعــر ليس شاعرا ألنه يقول فيُ ْحسن ،وإنما هــو شاعــر ألن قوله الحسنَ هذا يمثل عواطف الذين
يسمعونه ويقرأونه ،فيرضيهم ويقع من نفوسهم موق َع اإلعجاب .إذن فأنت تنقد الشاعر لتفهم شخصيته أوال ،ثم
جماعته أو عصره أو بيئته  ،أو هذا كله ثانيا.
س ْل "سانت بوف
ومهما تختلف مذاهب النقاد المحدثين ومسالكهم ،فهم يقصدون إلى هذا كله أو بعضه؛ فَ َ
" ينبئْـك بأنه يُ ْعـنى قبل كل شيء إذا قرأ قصيدة من الشعر أو فصال من النثر بأن يجد شخص الشاعر أو الكاتب،
وبأن يحلل هذا الشخص ،ويصل إلى دقائقه ودخائله ،كما يفعل علماء التاريخ الطبيعي في مختبراتهم ،ولكن
س ْل " تيـن " يُنبئْـك
الشخص وحده ال يكفيه وال يعنيه ،وإنما هو يتخذ هذا الشخص وسيلة إلى النوع ( الجنس) .ثم َ
سه ،ال يَعنيه إال من حيث هو أَثر من آثار العصر
ـونُ نف َ
بأن شخص الشاعر أو الكاتب ومزاجه وعواطفه وكل ما يُ َك ِّ
الذي عاش فيه ،والبيئةَ التي خضع لها ،واألمةَ التي نجم منها؛ فالشخص عنده أثر من آثار هذا العصر ،وهذه البيئة
وهذه األمة.
ـود لو استطاع أن يُ َوفَّـق لهذا
والحق أن الناقد ال يقنع بما كان يقنع به " سانت بوف " أو " تيــن " ،وإنما يَ َ
كلِّه فيفه َم شخصية الشاعر أو الكاتب وعصره وفنه.
طه حسين:حديث األربعاءج ،2دار المعارف بمصر ،طبعة  .1591ص  92وما بعدها ( بتصرف ).
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صاحب النــــص :طه حسين )1591 -1885 ( :أديب ومفكر مصري  ،يعتبر من أبرز النقاد في القرن العشرين .
دافع عن ضرورة تجديد منهج دراسة اآلثار األدبية  .من أهم أعماله " :ذكرى أبي العالء" و" في الشعر
الجاهلي" و " حديث األربعاء" و " من حديث الشعر والنثر ".
التعريف باألعالم :أبو نواس  :شاعــر من شعــراء العصر العباتسي؛
شوقي وحافظ شاعران مصريان من شعراء البعث واإلحةاء؛
سانت بوف (  ) SAINTE - BEUVEوتين (  )TAINEناقدان فرنسةان عاشا في القرن الداتسع عشر.

اكتب موضوعــا إنشائيا تحلل فيه هذا النص النقدي تحليال أدبيا متكامال مسترشدا بما يأتي:
-

-

تأطير النص ضمن سياق تطور المناهج النقدية العربية الحديثة.
صياغة فرضية لقراءة النص انطالقا من الفقرة األولى.
تحديد مضمون النص.
تحليل النص بالتركيز على:
 طريقة تناول الكاتب للقضية المطروحة.
 خصائص المنهج التاريخي في دراسة األدب من خالل النص.
 الخصائص المميزة للغة النص.
تركيب نتائج التحليل والتحقق من فرضية القراءة.
إثبات انتماء النص للمنهج التاريخي في دراسة األدب.

ثانيا :المؤلفات (  6ن )
الموضوع :يقول أحمد المجاطي ( المعداوي):
" إن نقطة االنطالق األولى في الشعر الحديث كانت انطالقة تقليدية تلتفت إلى التراث العربي بأكثر مما تلتفت إلى

ذات الشاعر وإلى واقعه..

وعلى كل حال فقد كان لهذه العودة ما يبررها على عهد البارودي عندما كان األمر متعلقا باألساس الذي تقوم

عليه ثقافة هي في مرحلة البعث .لكن هذه الضرورة زالت  ،بعد أن أزيح شعار العودة إلى التراث ليقوم مقامه
شعار آخر ،هو البحث عن الذات الفردية وتوكيدها؛ فكان على شعراء هذا التيار أن يستجيبوا للنداء الجديد"...
أحمد المعـــداوي المجاطي :ظاهرة الشعر الحديث.
مكتبة المدارس .الدار البيضاء .ط.2002 1ص  43ـ  ( 40بتصرف )

انطلق من هذا المقطع ،ومن دراستك مُـــؤلَّـفَ " ظاهرة الشعــر الحديث " ،واكتب موضوعا تبرز فيه
ما يأتي:

 سياق المقطع ضمن المؤلّف؛
 بواعــث ظهور التيار الذاتي ودوره في تطور الشعر العربي الحديث؛
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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،
مما يستلزم ضرورة تكييف مقتضيات اإلطار المرجعي في التقدير الكمي ألوزان مكونات الوضعية
االختبارية في وضع االختبار ،وإعمال المرونة في تصحيحه ،وتعزيزا 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 وتكافؤ

الفرص؛

 الحرص على 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؛
 التقيد بالتوجيهات الواردة في دليل التصحيح.
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ثانيا :عــــناصر اإلجابة وسلم التنقيط
أوال :النصوص (  41ن )
التقديم2 .......................................................................................................................................... :ن





مواكبة النقد األدبي لحركة األدب العربي الحديث ،واعتماد مناهج نقدية في دراسة النصوص األدبية؛
طه حسين (  4881ـ  :)4191تنوع مصادر ثقافته ،تمكنه من مصادر الثقافة العربية القديمة ،وتأثره بالثقافة
الغربية ،وخاصة بأبرز أعالم النقد الفرنسي الحديث ( سانت بوف ،هيبوليت تين  ،غـــوستاف النسون)؛
إسهامه في إرساء أسس منهج تاريخ األدب نظريا وتطبيقيا من خالل دراسات عديدة ( ذكرى أبي العالء ،في األدب
الجاهلي ،حديث األربعاء ،حافظ وشوقي)...؛
افتراض حديث طه حسين عن مدار عمل الناقد حين يتناول شعر الشاعر باعتماد المنهج التاريخي .

الفهم 2 ......................................................................................................................:ن
تحــديد مضمون النص :
 تتمثل وظيفة الناقد األساس في الكشف عن مالمح شخصية الشاعر وكيفية التعبير عنها أوال ،ثم فهم خصائص
العصر الذي عاش فيه الشاعر والبيئة التي نشأ فيها والجماعة التي ينتمي إليها ثانيا من خالل شعره؛
 تقديم أمثلة من تاريخ الشعر العربي إلثبات رأيه ( أبو نواس  ،شوقي ،حافظ)؛
 استناد طه حسين إلى رأيـــــي سانت بـوف وتـــيـــن في دفاعه عن تصوره لمهمة الناقد ،ودعوته إلى التوفيق بين
منهجيهما.

التحليل:
 إبراز طريقة تناول الكاتب للقضية المطروحة  1 ...........................................................:ن
-

االنطالق من حكم عام أو فرضية تتمثل في كون اإلنتاج الشعري ينبع من بيئة الشاعـــر والجماعة التي ينتمي إليها وأن
الشخصية األدبية وسيلة لفهم العصر

-

االستدالل على صحة هذا االفتراض بأمثلة وظواهر من مثل :شعر أبي نواس ،وشوقي ،وحافظ

-

االستناد إلى حجية ناقدين مشهورين في تاريخ النقد الفرنسي ( :سانت بوف ،هيبوليت تين)؛

-

استخالص النتيجة وتأكيد صحة الفرضية  :البرهنة على أن العمل األدبي هو أثر ناتج عن تأثير الوسط والبيئة والعصر.

 خصائص المنهج التاريخي في دراسة األدب من خالل النص 2..........................................:ن
-

تحديد حقيقة العمل األدبي في كونه مرآة لشخصية األديب وعصره ( األديب ابن بيئته)؛

-

تفسير العمل األدبي بعوامل خارجية ( العصر ،البيئة الوسط ،التاريخ)....؛

-

اعتبار النص األدبي وثيقة تؤرخ لحياة األديب وعصر.

 الخصائص المميزة للغة النص  2............................................................................:ن
 استعمال لغة بسيطة وهيمنة الطابع التقريري اإلخباري للنص،ـ تواتر صيغ الشرط  ،واألمر والتوكيد ،والتعليل والنفي :مهما تكن ..ومهما تكن ،..قل مثل ذلك  ..وقل مثله ،ألنه،
ألن ،إنما ،ال يعنيه  ،ال يقنع...الخ ،
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 التعبير عن الفكرة نفسها بصيغ متعددة.ـ اعتماد أسلوب الشرح والتفسير واالستطراد في عرض الفكرة ،
 -توظيف أسلوب التفسير والتكرار ،واالستشهاد  ،والتفصيل ....

 التركيب2 ....................................................................................................... :ن
تلخيص نتائج التحليل :بيان الكاتب مقومات المنهج التاريخي في دراسة األدب وحرصه على إبراز طابعه العلمي وقيمته
في فهم اآلثار األدبية..
تمحيص الفرضية التي انطلق منها المترشح

الخاتمة 4 ................................................................................................................. :ن
 إثبات تمثيل النص للمنهج التاريخي في دراسة األدب،-

كما يمكن أن يشيرالمترشح إلى محدودية هذا المنهج ،وإلى كونه منهجا جعل من األدب وثيقة لتعرف شخصية األديب
وعصره وإغفال بنية النص نفسه ،كما عالج ذلك المنهج البنيوي.

ثانيا :المؤلفات (6ن)
تقديم4 ..........................................................................................................................................::ن
ينتظر من المترشح أن يشير إل ى:
 اإلشارة إلى مضمون الكتاب :دراسة الشعر العربي الحديث شكال ومضمونا اإلشارة إلى مضمون القسم األول من الكتاب :االتجاه الذاتي في الشعر العربي باعتباره انعكاساللتحوالت التاريخية وتجاوزا لحركة اإلحياء ،وأحد تجليات التأثر بالشعر الغربي.
الموضوع 1 .................................................................................................................................... :ن
 .4دور الحركة اإلحيائية:
 العودة بالشعر إلى ينابيعه األولى وتخليصه من رواسب عصور االنحطاط؛
 اقتفاء آثار األقدمين؛
 2ـ نشوء حركة البحث عن الذات


حركة جماعة الديوان:

 التقاء شعراء الجماعة عند فكرة "الشعر وجدان" وتباين مفهومه عندهم. التوجه الذاتي عند هذه الجماعة تعبير عن االنهيار التام وإعادة االعتبار للذات والتشبع بالفكر الحر.

جماعة الرابطة القلمية :توسيع مفهوم الوجدان :معرفة الذات وتأمل أعماقها -الهروب إلى الطبيعة
واللوذ بالخيال.

 التوجه الذاتي :بروز اإلحساس القوي بالذات وتأثير الشعر الغربي.

جماعة أبوللو:الشعر صدى للتجربة الذاتية ،وحضور معاني الحنين والشوق واليأس واألمل،
واالرتماء في أحضان الطبيعة ،والزهد في الحياة واالستسالم للموت.

 - 3اإلشارة إلى اعتماد الكاتب منهجا تكامليا ( تفسـيـر ظاهرة التحول في الشعر الحديث باإلحالة إلى عـوامل
ثقافية وتاريخية وتحليل المتن الشعري. )..
الخاتمة1 ................................................................................................................................... :ن

الصفحة
3

4

0

االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا  -الدورة االستدراكية  - 5102عناصر اإلجابة
 مادة :األدب  -شعبة التعليم األصيل مسلك اللغة العربيةالتحول من التقليد إلى البحث عن الذات كان ضرورة أملتها تحوالت الواقع.

RR 04

الصفحة
4

4

0

