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النص
قال محمود سامي البارودي :
ق إالَّ أنْ يَـــحِــــ َّ
ـن
 -1أبـــَــى الـــشَّــــ ْو ُ
ضَـــمِـــــــيـــــــــرُ

وكـُــــلُّ مَــــشُــــــوقٍ

بـــالــحــَـــنِــيــــن جـــَــــــديــــــــــــــرُ
ســـتــطـــيعُ المَرْ ُء كِــــ ْتــمــانَ َلـــــ ْوعَـــــــةٍ
 -2وهـَــ ْل يَ ْ
يـَـــنــــــــــِمُّ عـــــلـــيـــــهـا
مَــــــــدْمَــــــــ ٌع وزفــــــــيــــــــــــــرُ
جــــــــزَعُ َقـــــلْــبـــي للـــصُّــــــــــــدودِ
 -3ويـَــــ ْ
وإنَّـــنــــِـي

لـَــدى الــــبـَــأْسِ إنْ طــــاشَ

ـي صَــــــبـُــورُ
الكَــــمِـــ ُّ
ن خـَـــافَ الـــعُــــيــــونَ
 -4ومَـــا كُــــلُّ مـَــــ ْ
يـــــراعـــة ٌ

ن خـَــــاضَ
وال كُـــــلُّ مَــــ ْ

ف جَــــســـــــــورُ
الحُـــــتـــــو َ
ن لِأحْــــكــــــــامِ الـــهـــــوى
 -5ولــكـِـــ ْ
جـَــــبـَــــرِيَّـــــــــةٌ

َتــــبـــــوخُ لـــهــا

األنْـــــفــــــاسُ وهْـــــــي تَــــــفُــــــــــورُ
ن سَــــرفِ الهوى
 -6وإنـِّـــي عـــلى مــا كــــان مِـــــ ْ
لَــــــذُو تُــــــدْرَإٍ فـــــي الــنــــائـــبـــــات
مُــــــغــــــيــــــــرُ
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ب إذا عــــــــرت
 -7يــُــرافـــ ُقـــني عـــنـــد الــخُــطــــو ِ
ف صـــــــارمٌ
جــــــــوادٌ وســــــــــيـــــــــ ٌ
وجَــــــــــفِــــــيــــــــرُ
 -8ويـــــــا رُب حــــــــــيٍّ قـــــــد صَــــبـــحْــتُ
بـغـــارة

تَـــــــكــــــا ُد لـــهــــــا شُــــــــــمُّ

الجــــبـــــا ِل تَــــــــمُـــــــــورُ
 -9ولــــي شـــــيــمــةٌ تأبــى الـــدَّنــــايــــا
وعـَـــــزْمــَــة ٌ

ـل شـَـــــبــــاةَ
تَـــــفُـــ ُّ

طـــــب وهْــــــو عـَــــسيـــــــرُ
الـــخــَــ ْ
ب الــشَّــــكـِــيــمــةِ بالغٌ
 -11وإنــي ا ْمــــــرُؤٌ صَـــ ْعـــــ ُ
ي شـــــأوًا لــــيــــسَ فــــــيـــــهِ
بــِــ َنـــــفـــْــســــ َ
نــــكــــيــــــــرُ
ـف الــــدهـــــرُ من غـلوائـــه
ت كــــ َّ
 – 11إذا صُـــلْــــ ُ

وإن

ُقـــــــلْــــــتُ غـــــصـــــــت بالــــقــــلــــــوب
صُــــــدورُ
 -12مَـلـَـكْـتُ مـــقــــالــــيـــدَ الــــكـــالم
وحـِــــــكـــمــــــةً

لـَــهـــا كـَــــوكَــــــبٌ

ــاءِ مُـــنِــــــيــــــرُ - 13
فـَـــخــْـــمُ الـــضِّـــــيــــ َ
ت في عَــصرِ الكالم الذي انْ َقضَى
َفــلوْ ُكــنـْــ ُ

لَــــبـــا َء

ضـــلـِــي " جَـــــــرْولٌ " و " جــــــريــــــــرُ"
بـِــ َفـــــ ْ
 -14ومـــَـــا ضَّـــــرنـــي أنـِّــــي تأخـَّــــــــرتُ
عـــنـــهـُــمُ

ي بـــــيـــــن
وفَـــــضْـــــلــــ َ

الــعـــالـــمــــيــــن شَــــهـِــــيـــــــــرُ
 -15فــَـيـَـــا رُبـــَّــــمــــا أخْـــــلـَى مـــن السَّــــبْــــقِ أَوَّلُ
ـــــــزَّ الــــــجِــــــــــيــــــادَ
وبـ َ
الـــــســـابـــــقــــــاتِ أخـِـــــيــــــــرُ

الصفحة

2

3
3

االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا  -الدورة االستدراكية  - 2016الموضوع
 -مادة :األدب  -شعبة التعليم األصيل مسلك العلوم الشرعية

RS 41

محمود سامي البارودي _ -ديوان البارودي – حققه وضبطه وشرحه علي الجارم و محمد شفيق معروف  -دار العودة – بيروت طبعة
 -8991ص  402وما بعدها ( بتصرف )

التعريف بالشاعــر :محمود سامي البارودي شاعر مصري (  ) 8902 -8189يعد رائد الشعر العربي في العصر الحديث.
تميز بمحاكاته النماذج الشعرية القديمة .وتقليدها في رصانة األسلوب وجزالة اللفظ  .شارك في الثورة ال ُعرابية ونُفِي إلى
جزيرة سرنديب .
شروح لغوية –:ينم عليها :يدل عليها ويظهرها – الصدود :الهجران – طاش  :ضعف وفر  -الكمي :الشجاع – الحـتوف:

الموت – جسور :الشجاع المقدام – جبرية :شدة وقوة -تبوخ :تسكن – سرف الهوى :شدة الحب وضراوته-
ذو تدرأ  :مدافع ذو عزة ومنعة وقوة -عرت :نزلت – جفير  :جعب من خشب ال جلود لها أو من جلود ال
خشب فةها  -تمور :تدحرك – مقاليد الكالم  :مفاتةحه – جرول  :لقب الحطةئ – بز :غلب وتسبق .

اكتب موضوعا إنشائيا متكامال تحلل فيه النص مسترشدا بما يأتي:
 وضع النص في سياقه التاريخي واألدبي. صياغة فرضية لقراءة النص انطالقا من األبيات ( .) 84 ، 6 ،8 تحديد وحدات النص وإبراز مضمون كل وحدة. تحليل النص بالتركيز على المكونات اآلتية: الحقول المعجمية (األلفاظ والعبارات الدالة على الشوق والحنين ،واأللفاظ والعبارات الدالة
على خصال الشاعــر) ،والعالقة بين الحقلين.
 اإليقاع الخارجي والداخلي
 الصور الشعرية ووظيفتها.
 اللغة واألسلوب.
 تركيب نتائج التحليل والتحقق من فرضية القراءة. -بيان 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 ،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 ال مسطرة 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 اإلج ابة 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 مرا جعة احتساب النقط الجزئية بكل دقة قبل وضع النقطة اإلجمالية؛
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 التقيد بالتوجيهات الواردة في دليل التصحيح.

ثانيا  :عناصر اإلجابة وسلم التنقيط
 -1الدقديم  2.............................................................................................................ن
أ -عوامل ظهور حري البعث واإلحةاء :تدهور الشعر العربي في عصر االنحطاط  -الدصنع في
قول الشعر – الدريةز على الزخرف اللغوي – اللعب بالكلمات – اتسدلهام الشعر العربي القديم
ومحاول الرجوع بالقصةدة إلى ينابةعها األولى من حةث البناء وتعدد األغراض والمعجم
والصور.
 دور البارودي في رد االعدبار للشعر العربي وبعثه ونفض الغبار عنه – ظهور شعراء تسلكواالدور نفسه من مثل حافظ إبراهةم  ،وأحمد شوقي  ،ومعروف الرصافي ...
ب -فرضة القراءة :افدراض اندماء النص إلى شعر الدقلةد انطالقا من شكله  ،وبنائه وغرضه
االنطالق من األبةات (  1و  ) 12 ، 6يفدرض المدرشح البداي بالشوق والحنةن  ،والفخر بالشجاع
واإلغارة على األعداء والقدرة على تملك مقالةد الكالم والحكم .
 -2العرض:
أ -الفهم 3.......................................................................................................... :ن
وحدات النص:
 الوحدة األولى :األبةات (  ) 5 -1الحنةن والشوق والجزع من الصدود والهجران. الوحدة الثانة  :األبةات (  ) 8 – 6افدخارالشاعر بشجاعـدـه وإبائه. الوحدة الثالث  :األبةات (  ) 15 – 9افدخار الشاعر بشاعريده .ب -التحليل
الحقول المعجمة  4................................................................................................. :ن
األلفاظ والعبارت الدال على الشوق والحنةن

األلفاظ والعبارات الدال على خصال الشاعــر

الشوق – يحن ضمةر – مشوق بالحنةن – يدمان

يرافقني جواد وتسةف صارم – ولي شةم – تأبى الدنايا –

لوع – مدمع وزفةر – الهوى – تبوخ لها

صعب الشكةم  -عزم تـفــل شباة الخطب -صلت – قلت

األنفاس – تسرف الهوى ...

– ملكت – مقالةد الكالم وحكم – لباء فضلي جرول
وجرير -فضلي على العالمةن شهةر...
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العالقة بين الحقلين :عالق ترابط وتكامل  ،فرغم الحنةن والشوق والخضوع ألحكام الهوى .فالشاعر يدمةز
بالقوة والشجاع والخصال الكريم وتملك مقالةد الكالم والحكم .
 اإليقاع 3.....................................................................................................:نالخارجي :اعدماد القصةدة على نظام الشطرين المدناظرين واتسدعمال بحر الطويل مع توظةف
الدصريع أي المجانس بةن شطري البةت الواحد من مطلع القصةدة ( ضمةر – جدير ) -القافة مطلق
والروي  :الراء الموصول بحرف مد نابع عن إشباع حري الروي ( الضم ).
الداخلي  :الدكرار( حروف الهمس ) – تكرار الحروف واأللفاظ والصةغ الصرفة .
 الصور الشعرية ووظيفتها2 .................................................................................:ن قةام الصورة على تكثةف االتسدعارة ( أبى الشوق – يحن ضمةر – ينم علةها مدمع – يجزع قلبي– أحكام الهوى – تبوخ بها األنفاس غصت بالقلوب صدور).
 الوظةف  :تزيةنة  /بةانة . اللغة واألسلوب 3............................................................................................:نمعجم اللغ تقلةدي ذو جرس موتسةقي قوي -تدمةز األلفاظ بالجزال والمشايل للمعنى – توظةف
األتسلوب الخبري واألتسلوب اإلنشائي ( النداء – االتسدفهام )... -
 -3الخاتمة
تركيب نتائج التحليل والتحقق من فرضية القراءة2 ............................................................ :ن
إبراز مدى تمثةل النص لدةار الدقلةد على صعةد الغرض الشعري وبناء القصةدة واإليقاع  ،والمعجم
والصورة ( اتسدثمار مجمل خصائص النص ) 1 ............................................................ن

الصفحة
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