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النص

في أحضان الطــبـيـعــــة
ُ .1زرتـُـهــا أ ْ
شــ ُكــو إلَــيْــهــا لَــوْ عَـــ ِتــي

ِم ْ
ــن جُحــو ٍد َنالَــنِــي فـِـي َز َمــ ِنـــــي

بس ْ
ُـحـبـُهـَا
 .2فَـا ْكــ َفـ َه َّ
ـر ْت فــي ا ْكــتــئــا ٍ
 .3وتَـــ َجــلَّـت َبــعْـــدَهـــا فـــي بــسْــمــة ٍ

ــــن
صــاحـت َ
ثـُـ َّم َ
ـه ِ
صـيْـحـة الـمــمـت َ ِ
تَــبْــ َع ُ
ــث الــ ِ ْ
ـــن
ــب الــ َف ِ
ســحــر ِللُ ِ
ــط ِ

ـــزأ َ ْت بـالـجــهــل َحــتَّــى ْ
أخـ َجــلَ ْ
ــت
َ .4ه ِ
َـأنــي ُم ْ
ــذنـِـــبٌ فــي عـُــــرْ فـِــهـــا
 .5وك ِ

نَ ْ
ـــــــن
ــظــرتــي ِللـعــا ِلـم الــمُـمْ ــتَــ َح
ِ
ـــن ت ُ ْ
ـــي َم ْ
ــلهـ ُمـنـي
ــي أ ُ ِمـيَ ،و ْه َ
فَـ ْه َ

َ .6موْ ئِـــ ِلي فـــي ِظـــلــهـــا أوْ نـــورهــا

ــن فـي ع ْ
ــي َم ْ
َـطـ ِفهـا تُـ ْنـ ِعـ ُ
شـنــي
َو ْه َ

 .7أنـشـد َْت حـَـوْ لـي أنـاشـيــدَ الهــوى
ُــر َي ْ
ــحــكــي مــا رأى
 .8والنسيـ ُم الح ُّ

وأغــا نـــي ْ
ُرفــقَــ ٍة تَــعْــــِرفُـــنـــــــــي
ِم ْ
ــن
ـــــن
ٍ
غـــرام ومــعـــانـِـي الـ ِفـــتَــــ ِ

.9والـفَ
ـراش الالعــبُ الالهــي يـَـلـي
ُ

تـــحــتَ أ ْ
ْ
ــــن
ـبـاغ الـــ َغـــرور ال َحـ َ
س ِ
ص ِ

ْـره
.10واألصيــ ُل السَّـمْ ـ ُح يَـــرْ وي ِ
شـع َ

ــــــــن
ــط
ِمــ ْل َء ْأل
ــــو ْحــي ِ الـــفَ ِ
ـــوان ِل َ
ٍ
ِ

*********

*********
.11أ َخـْـ َجــلَـتْـني هـكــذا ِمــ ْن َحــ ْ
ســ َرتـي

بـَـ ْيــنَمــا فــي الــ َكــوْ ن َمــا يـ ُ ْ
سـ ِعــدنــــي

.وأرتـْـنــي حــيـنــمــا أ ُ ْف َهـــــ ُمـــهـــــا
َ 12

أنَّـــنــي أ َ ْنـــ َعــــ ُم ِإ ْذ ت َــــ ْفــــ َهــــمـ ُـــنــــــي

.13فَ ْ
اغــت َــدى َ
طـ ْبـعــي حـنـيـنا دائــمـــا
ب ُمـــ ْعــــلَــــــ ٍن
.14فـأ ُنــاجـــيــهــا ِبــ ُحـ ٍ

ِلـــ َمــجــالــيــهــا الــتــي ت ُــ ْفــ ِر ُحــنــــــي

شـعـْري ،و َحـ ْ
سمْ عُها
ُ .15مــ ْنـ ِ
شــدا ِ
سبي َ

َوت ُــــنـــاجـــيـــنـــي ِبــــ ِبـــــ ٍر ُمـــ ْعـــ َلـــ ِن
َفــ ْهـــ َو ِمــ ْنــهــا و َلـــدَ ْيــهــا يَــ ْغـــتَــنــي

أحمد زكي أبو شادي – األعمال الشعرية الكاملة – دار العودة ،بيروت – طبعة -2005ص  86وما بعدها ( بتصرف ).
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التعريف بالشاعــر :أحمد زكي أبو شادي ( )1955-1892شاعر وطبيب مصري مؤسس مدرسة أبوللو
الشعرية التي كانت من أبرز مدارس التيار الرومانسي في األدب العربي الحديث .هاجر إلى الواليات المتحدة
حيث أقام بها حتى وفاته.
شروح لغوية :لوعتي :حرقتي – الممتهن :المهان – تجلت :ظهرت – موئلي :ملجئي  /مالذي  -يلي:
يقترب  -الغرور :الجذاب  .مجاليها :فضاءاتها.

اكتب مــوضوعـــا إنشائيا متكامال تحلل فيه النص مسترشدا بما يأتي:
 وضع النص في سياقه التاريخي واألدبي. صياغة فرضية لقراءة النص انطالقا من العنوان والبيت األول. -إبراز مضمون كل وحدة من وحدات النص.

 تحليل النص بالتركيز على المكونات اآلتية: المعجم (الحقل الدال على حالة الشاعر ،والحقل الدال على حالة الطبيعة،
والعالقة بين الحقـلـيـن).

 اإليقاع (الخارجي والداخلي).
 الصور الشعرية ووظيفتها.
 اللغة واألسلوب.

 تركيب نتائج التحليل ،والتحقق من فرضية القراءة.ـــــ 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 ال مترشحات 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 الم سطرة المؤطرة لعملية التصحيح في مختلف مراحلها ،وااللتزام باإلجراءات الخاصة
بهذه العملية ،وانجازها 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 اإلجاب ة 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 ،واثبات 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 :عــناصر اإلجابة وسلم التنقيط
 -1التقديم
تأطير النص 2..........................................................................................ن
أ .السياق التاريخي واألدبي:
 اإلشارة الى التحوالت التي عرفها العالم العربي في العصر الحديث ،وبروز بعض مالح التحديثاقتصاديا وسياسيا وفكريا؛
 تطور الشعر العربي في سياق عصر النهضة. االتصال بالثقافة الغربية وتعرف تأثير تيارات األدب الغربي في تجديد الشعر العربي. ظهور التيار التجديدي (الرومانسي) بموضوعاته وتوجهه الذاتي. اإلشارة إلى أبرز مدارس هذا التيار وشعرائه. إسهامات أبي شادي الشعرية ضمن مدرسة أبوللو.ب .فرضية القراءة1 ................................................................................................. :ن
ينطلق المترشح من مضمون البيت األول (بث الشاعر شكواه إلى الطبيعة) ومن المعطيات الخاصة
بالشاعـر وافتراض انتماء النص لشعر التجديد (الرومانسية).
 -2العرض:
الفهم  3..............................................................................................................ن
إبراز مضمون وحدات النص:
 الوحدة األولى( :ب  – 1ب  )6توجه الشاعر إلى الطبيعة وبثها شكواه؛
 الوحدة الثانية( :ب  – 7ب  )10جذل عناصر الطبيعة وفرحها؛
 الوحدة الثالثة( :ب  – 11ب  )15مناجاة الشاعر للطبيعة.
التحليل
 معجم النص 3.......................................................................................ن
الحقل الدال على حالة الشاعــر

الحقل الدال على حالة الطبيعة

أشكو لوعتي ،جحود نالني في زمني أخجلت

اكفهرت في اكتئاب سحبها ،صاحت صيحة الممتهن -

نظرتي للعالم ،كأني مذنب في عرفها ،تلهمني ـ

تجلت في بسمة ،تبعث السحر -أنشدت حولي أناشيد

موئلي في ظلها ـ تنعشني(الطبيعة) ،أرتني ،أنعم - ،النسيم الحر يحكي .الفراش الالعب
تفهمني ،أناجيها ،منشدا شعري تناجيني...

الالهي،..األصيل السمح،
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العالقة بين الحقلين1 ............................................................................................ :ن
اندماج الذات في الطبيعة ،باعتبارها متنفسا للتخفيف من معاناة الذات ،فالعالقة هي عالقة ترابط
وتفاعل بين الشاعر والطبيعة.


اإليقاع2................................................................................................................ :ن
 الخارجي :اعتماد نظام الشطرين ،بحر الرمل الذي ينسجم مع البعد الغنائي للنص)  -وحدة
الروي والقافية مع تجاوز في التزام العلة (الخبن والحذف)
 الداخلي :التكرار –تكراربعض األصوات (الواو والفاء  /الهاء كلمات من مثل (صاحت –صيحة
) (أنشدت – أناشيد) – تكرار بعض األصوات من مثل (الهاء-الكاف – الشين والسين  ....الخ)اعتماد حروف الهمس الدالة على األسى والحزن والمعاناة -التوازي بين الصوت والمعنى،
 الصور الشعرية ووظائفها 1.5.................................................................................... :ن
 قيام الصورة الشعرية على المشابهة :التشبيه ( اكـفهرت في اكتئاب  -صاحت – صيحة  -كأني
مذنب ) واالستعارة (هـزأت بالجهل – اكتئاب سحبها – أنشدت حولي أناشيد الهوى ).
 وظيفتها 0.5 .......................................................................................................... :ن
وظيفة جمالية انفعالية وتعبيرية (التعبير عن التجربة الذاتية وتشخيص الطبيعة وأنسنتها).
وظيفة تكثيفية لعواطف الشاعــر ومشاعره
وظيفة إقناعية أيضا هدفها التأثيرفي المتلقي.
 اللغة واألسلوب 2 ................................................................................................... :ن
اللغة :اللغة الموظفة لغة سهلة غير معقدة تمتح من المعجم اليومي بدل الحفر في التراث اللغوي القديم
– توظيف الجمل الفعلية الدالة على الحركة – اعتماد الفعل الماضي وسيلة للحفر في الذكريات السالفة
وجعله وسيلة لحجب الواقع اليومي واالحتماء بالماضي السعيد ....
أ -األساليب :وظف الشاعر األسلوب الخبري بكثرة للتعبيرعن انفعاالته وهمومه الذاتية التي يبثها
للطبيعة لتتجاوب معه في غياب التجاوب مع المجتمع ،إذ هي التي تسمع شكواه ويبادلها
إحساساته والهدف من ذلك إشراك المتلقي وجعله يتعاطف مع الشاعر.
 التركيب2............................................................................................................. :ن
تركيب خالصة لنتائج التحليل والتحقق من فرضية القراءة.
 .3الخاتمة :إبراز مدى تمثيل النص لتيار التجديد على صعيدي المضمون والمعجم ،تجديد الصور
الشعرية من خالل أنسنة الطبيعة وتشخيص عناصرها ،التعبير عن الذات وهمومها ،واالنطالق من
الوجدان 2.............................................................................................................. .ن
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