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 موـــمـــاله   اد  ـــص  ــح                                           :صـــنـــال     

 

.(ف بتصر)  وما بعدها  161، ص 1791، 1دار العودة، بيروت، ط  - 2، المجلد "ديوان نازك المالئكة: "نازك المالئكة  

 

  حرك  الشعر العربي المعاصرتعتبر من مؤتستسي شاعرة وناقدة عراقي ،  (9002-3291)نازك المالئك   : رةــــالشاع    

 ".قضايا الشعر المعاصر"وكتاب نقدي " شجرة القمر"، "قرارة الموج "، "شظايا ورماد: "، لها عدة دواوين منهاوروادها

  .زنــــحال: وىـــالج – ضاءـقـان: انصرام –اليانع: قـالوري –ْشرقالم  : النضير   :شروح مساعدة   

وة: اختفت في أعماقنا ـ  الهوى: جّنت                             .الحفرة العميق : ج ه 
 

 

3 
ى األرض ــــــدنا إلــــُع

 الـــطــــريـــْقان وكـــ
 الطـــريــَقـــنــا األوَّ

والـُجــهــــد لـــم 
ــن ُيـــبـــــِق لــنـا م

 بــريـــْق
خـــلَّـــَفـــُه األمـــس 

 ـــْقـالـنـضــيــُر الــوريــ
ؤى عــــبـــَر الـــرُّ

 ُمـــْشــــَعـــــال
* * * 

2 
ـــفــْيــنا وأْل ُعــــْدنـا

 بــى والــُحــقــــوْلالــــرُُّ
 ـــنــاهاــــرْكَت كـــــمــا

والـــنـــاُس مــا زالــــوا 
ـُـــن  ــــزرعــــوْني ـاـه

ــــدوَن ويــْحـــص
 الــُهـــمــــوْم

الـــشـــمــُس َتـــدري 
 أّنــهــــم يــغــِمـــسوْن

ي ذنـــوَبـــهــــْم فـــ
ـــُلــــمـــات ُظ

 الـــقـــــروْن
ويـــرُمـــقـــــوَن 

3 
وَنــْحــــُن مـــا ِزْلـــنــــا 

 ـــاَكــــما ُكــــنَّ
ـئــــك أولـــ

 الـــَحــــــْمـــــَقى
اللــــيـــــل 

َيـــْمــــضــــي 
 ســـاِخــــرًا مـــنَّـــا

والـــفــجــــُر َيـــــْرِوي 
 للـــــدَُّجى أنَّــا

نـــشــــــَرُب مـــا 
 ُنــــْســـــَقــــى

* * * 
4 

 ه  ـــــلـــراحـــــِة الـــلــــافـــقـــي الــــِس فــــوأم  

 ن  ــــريــــائـــســـع الــــا مـــرنــــــسِ 

 هـــلـــافــقــا الــنـــت  بِ ــــا أرســدمـــنــــوع

 ن  ـــيـــنــس  ــرام الـــصِ ــان   د  ـــعــب

ىــطـواننا ــت  ـبـــيـــا خ  ـنـــت  بِ ـن  ـــج    و 

 والـــــأم  ـــان م  ـــا كـــم  

ه   نا عِ ــــو  ء  األســـد  ىـــوالج   ىــــب   و 

بى والــــــف  الـــــــــل  ــــذه خ  ــــهــــف ىـــــه  ــرُّ  و 

ـتـــعـــــق  ــــب   ـ   ىـــــــــا األ ول  ــــنـ
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 الصفحة

 

 

 الصفحة

 

 :اكـــتب موضوعــــا إنشائيا متكامال تحلل فيه النص تحليال أدبيا مسترشدا بما يأتي

 وضع النص في تسياقه التاريخي واألدبي. 

 دتسي وعنوانهبناء فرضي  لقراءة النص انطالقا من شكله الهن. 

 تحديد مضمون المقاطع الشعري  في النص. 

  تحليل النص من خالل المكونات اآلتي : 

 مع إبراز ( حقل اليأس، وحقل األمل )األلفاظ والعبارت الدال  على :معجم النص

 .العالق  القائم  بين الحقلين 

 ووظيفتها الشعري  الصور. 

   البني  اإليقاعي.  

 األتسلوباللغ  و. 

 تائج التحليل وتمحيص فرضي  القراءةتركيب ن. 

  إثبات مدى تمثيل النص للتيار األدبي الذي ينتمي  إليه. 
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 دليل التصحيح 
 توجيهات خاصة بعملية التصحيح: أوال

 : تقديم   
تعتبر محطة التصحيح محطة حاسمة في مسار عملية التقويم، خاصة في االمتحانات اإلشهادية، ألنها تتوج           

حان السابقة من جهة مسارا طويال  من تحصيل المترشحات والمترشحين من جهة، وألنها تعزز كل عمليات االمت

وفي إطار الجهود المبذولة إلحكام تدبير كل محطات االمتحان تنظيميا ومنهجيا، وحرصا على ضمان . أخرى

الموضوعية والمصداقية إلجراء التصحيح، وتحقيقا لمبدإ تكافؤ الفرص بين المترشحات والمترشحين، ومن أجل 

نتائج تقويم عملية التصحيح للسنوات الماضية، واستحضارا الوصول إلى تقديرات موضوعية ومنصفة، واستثمارا ل

للتحول والتطور اللذين يعرفهما التدريس، وأخذا بعين االعتبار سياق تصريف المنهاج عمليا، ومن أجل أن يكون 

وزان االمتحان فرصة  لتقويم األداء الفعلي، مما يستلزم ضرورة تكييف مقتضيات اإلطار المرجعي في التقدير الكمي أل

يرجى من  مكونات الوضعية االختبارية في وضع االختبار، وإعمال المرونة في تصحيحه، وتعزيزا لهذا التوجه
  :السيدات والسادة األساتذة المكلفين بإجراء تصحيح الموضوع االسترشاد بالتوجيهات اآلتية

 ام باإلجراءات الخاصة بهذه االستناد إلى المسطرة المؤطرة لعملية التصحيح في مختلف مراحلها، وااللتز
 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؛

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

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

  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؛

 لية؛الحرص على مراجعة احتساب النقط الجزئية بكل دقة قبل وضع النقطة اإلجما 
 التقيد بالتوجيهات الواردة في دليل التصحيح. 
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 الصفحة

 وسلم التنقيط  عناصر اإلجابة: ثانيا 

 

  ن3...............................................................................................................................: تقديم  

 يسياق النص التاريخي واألدب : 
الشعر العربي  شعر التجديد ، ،شعر التقليد)التطور الذي عرفه متسار الشعر العربي الحديث وتياراته  اإلشارة إلى -

 ، (المعاصر
الثورة على عمود الشعر القديم والعروض الخليلي، (: وخاص  مرحل  التأتسيس)إبراز أهم مقومات الشعر العربي المعاصر  -

 إليحاء،وتوظيف الرمز واللجوء إلى ا
  ،...ارتباط تجرب  الشعر المعاصر بالقضايا القومي  واإلنتساني  - 
 ...(نازك المالئك ، بدر شاكر التسياب ) اإلشارة إلى بعض الشعراء الرواد في هذا المجال،  -
: معاصرالشعر العربي ال انتماء النص إلى االنطالق من الشكل الهندتسي ومن عنوان النص ، وافتراض: فرضية القراءة -

 .مرحل  التأتسيس وتعبيره عن المعاناة اإلنتساني 
 عـــــرض

 ن 2...........................................................................................مضمون المقاطع الشعرية : الفهم 
 عودة الشاعرة إلى موطنها األصلي واتستحضارها ذكريات الماضي الجميل. 
 ير؛يلشاعرة بالجمود وعدم التغإحتساس ا 
 تسخري  الطبيع   وتسخاف  اإلنتسان وعبثه ؛ 
  (.التسقوط )   األمل وانتظار النتيج  الحتمي  اإلحتساس بخيبوالتعبير عن حدة المعاناة 

 ل ـــيـــلــــالتح      
 ن 4.............................................................................................................: .الحقل المعجمي -

 الحقل الدال على األمل  الحقل الدال على اليأس

 -الليل يمضي تساخرا -الحمقى -ذنوبهم ـ ظلمات القرون -يحصدون الهموم
 ...الُهوى ـ  بقعتنا األولى -الجوى -عبء األتسى -انطوى -خيبتنا -جنت

 النضير، الوريق، األمس -بريق -الطريق
 ...مأموال  -الرؤى -مشعال

 
عالق  تضاد، إذ يتضح أن هناك هيمن  للحقل األول وهو حقل يوحي بالشعور باليأس ويكشف عن  توزع  : العالق  بين الحقلين -

 .الذات الشاعرة بين اإلحتساس باليأس والحنين إلى الماضي النضير واللوذ به 
 ن 2. .............................................................................................................: الصور الشعرية -
 جنت بنا خيبتنا"، "يحصدون الهموم. "كثاف  الصور الشعري  القائم  على االتستعارة للتعبير عن المعاناة والشعور باليأس  "

 .ق دالل  النصبيري   إيحائي  تعموظيف  تع... ، الفجر يروي الليل يمضي تساخرا
  ن 2 .................................................................................................................:لبنية اإليقاعيةا -

  مع تحويرات مختلف (( المتدارك)فاعلن  -(الرجز)متستفعلن )التنويع في التفعيل  : الخارجياإليقاع. 
 وي والقافي ، التضمين في بعض األتسطرالتنويع في الر. 

  الربى -القافل  -عدنا: واأللفاظ... النون -الالم -القاف: تكرار بعض األصوات: الداخلياإليقاع.... 
 والتوازي بين الصوت والمعنى التوازي المقطعي في بعض األتسطر، 
  وظيف  تنغيمي  وداللي. 

 ن3.. ...............................................................................:..............................واألسلوباللغة  -
  .رومانتسيأقرب إلى االتجاه النفس لغ  إيحائي  تصويري  ذات  :اللغة -
 اإلخبار بتجرب  المعاناة واحتدام الشعور باليأس: وظيفته -األتسلوب الخبري  :سلوباأل. 

  رأتسلوب التكرا -أتسلوب العطف... 
   ن 2................................................................................:.................................التــــركـــــيب  -

 مدى ارتباط التجديد على صعيد البني  اإليقاعي ، واللغ  الشعري ، و: تركيب خالصات التحليل وتمحيص  فرضي  القراءة
 . بقضايا العصر وهموم اإلنتساني  الشاعرة

 ن 2.......................................................: .................................................................خـــــــــاتمة 

  ك  الشعري المالئ تجرب  نازك، وتمثيله ل(مرحل  التأتسيس) انتماء النص لتيار الشعر العربي المعاصر . 
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