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 المتحانات والتوجيهالمركز الوطني للتقويم وا

 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا

 2015 لدورة العاديةا  
  - الموضوع  -

 NS 04 

 األدب

 التعليم األصيل مسلك اللغة العربيةشعبة 
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 (ن  41) النصوص : أوال

 

 يعتبر . شاعر مصري غلب على شعره االتجاه الوجداني(.  4891 -4181) إبراهيم ناجي : الشاعـر

 .خلف عدة دواوين شعرية وأعمال أدبية. من شعراء مدرسة أبوللو

 

 واسعة : روحاء  -سكن ورمه : نضا الجرح . نَْضـو. ج:أنضاء - الصحراء: البيداء:شروح لغوية

 .فائر وهي مرادفة الغدائرضال: الذوائب ريح : الصبا -الفراق: البين -وممتدة

 

 

 وال مـــــــــــــاءُ  ـلٌّالروُض ال ظ وأْقـفَــرَ                 َجــفــا الــربــيــُع لَـيـالـينا وغـــادرها          -4

ـ             الــداُء             يا شافَي الــداء قَـــْد أْودى بيَ  -2 ـــاتــــــقـَمــإِ الـأَمــا لِــَذا الـــظَـّ َـّ  ِل إْرواءُ ـ

ـْفـِس َجــــــرداءُ                        ممطرة   غـيـرُ  شــتـاء   عــنـدي سـمـاءُ  -1  سوداُء في َجـنَـبــاِت النَـّ

 ـي خــرســـاءُ ولـيـس تـخــدع ظـــنـي وهْ                        آونـــــــة   هــوجــاءُ  آونـــة   خــرساءُ  -1

 ـغـــــاءُ ـــم إصْ فَــلـي إلــيـِك بـإذن الــــوهـْ           يــِت أم صوت يـخــيــل لـي              أأنــِت ناد -9

 بـالـمـجـروح إعـــيــــاءُ  وكـيـف يـنـهـــضُ          روحي مـا تطـيـر به             لـو عــنــدَ  كِ يـْ لـبـَّ  -6

 وضــوضــــاءُ  ــب عـــال  لــهــم  بــه صـخَ                  واجتمعـــوا        ط  الناس حول الشَّ  قَ تفرَّ  -7

 ـــضـــــاءُ كــأنـهــم فــي رمــال الـشــــط أنْ           ــسالــى فـي أماكـنـهـم               وآخـــرون كُ  -1

 بــغــضـــاءُ  ـــبَّ لـحُ وقــبــل أن تـــتــحــدى ا                      ـــمْ ساد الزمان لهُ الورى قبل إف مُ هُ  - -8

 حـــــاءُ ـمـــاء الــبــحـــر روْ ــسَ فـــإنــهــا كَ                       ـــمـتْ ولو سلِ  بأحقاد   نفوس   ضاقتْ  – 41           

ـم األطياَر قــصــتــنا                  -  44           ـبا أن     يا ليُل من َعـلَـّ ــا أحِ وكــيـف تــدري الـصَّ َـّ َّ ـ  ـــــاءُ ــــبــ

 إلــى الـَمـغـيـِـب ومـا للــبَـيــِْن إْرجـــــــــاءُ    ا أفَـقـْــنا رأيـنـا الشـمــَس مـائـــلــة                 لمَّ  -  42          

 عــة التـوديع صفـــــــراءُ شـهــبـاُء فـي سا    شابت ذوائُب ، وانحلت غــدائــــرها                 -   41          

ــبــها               ـفَ  مــشى لـهـا شــفـَـق  دام    - 41         ــــــــكــأنــه فـــي ذيــول الشَّــعْ       َخـضَّ  اءُ ـر ِحــــنَـّ

 

 .(بتصرف ) وما بعدها  461ص . 4811.  األولى طبعة ال   –بيروت . دار العودة. الديوان: إبراهيم ناجي
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 :ا إنشائيا متكامال تحلل فيه النص مسترشدا بما يأتيــوضوعـاكتب م                   

 

 وضع النص في سياقه التاريخي واألدبي؛  -

 صوغ فرضية لقراءة النص انطالقا من البيتين األول والثاني؛ -

 .مضمون كل وحدةتحديد وحدات النص ، وإبراز   -

 :تحليل النص بالتركيز على المكونات اآلتية -

 على حالة، واأللفاظ والعبارات الدالة حالة الطبيعةاأللفاظ والعبارت الدالة على  : )المعجم 

 ؛(، والعالقة بين الحقلين الشاعر

 ؛الصور الشعرية ووظيفتها 

  ؛(الخارجي والداخلي ) اإليقاع 

 ؛األساليب المعتمدة ووظائفها  

 ؛تركيب نتائج التحليل  

 .بيان مدى تمثيل النص للتيار األدبي الذي ينتمي إليه -

 

 (ن  6) المؤلفات : ثانيا

 " : اللص والكالب" ورد  في بداية الفصل السابع عشر من رواية 

 ، وخيل إليه أكثر من مرةيءمنتصف الليل ، فقد الثقة في كل شمتسلال عند ( نور  تبي) غادر البيت "     

أن المارة والمتسكعين ليسوا إال مخبرين فتوثب لدخول آخر معركة يائسة ، ولم يشك في أن البوليس يحتل 

وتسلل إلى فناء البيت ...ووجد نفسه يفكر في مسكن علي الجنيدي كمرفأ مؤقت ... منطقة طرزان كلها 

ركن المصلى غارقا  الصامت ، واصل سيره إلى حجرة الشيخ ، ورأى الشيخ على ضوء المصباح متربعا

 ....في نجوى هامسة

 (.بتصرف )  441ص  – 2117الطبعة الثانية   –مصر  –ار الشروق األولى طبعة د –اللص والكالب  –نجيب محفوظ 

 

 : واكتب موضوعا متكامال تتناول فيه ما يأتي ،انطلق من هذا المقطع ومن قراءتك المؤلف

 وضع المقطع ضمن سياق المؤلف. 

 قة التي ربطت سعيد مهران بالشيخ علي الجنيدىطبيعة العال. 

 مدى تأثير هذه العالقة في تحديد مصير سعيد مهران. 
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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 

مترشحات والمترشحين من جهة، وألنها تعزز كل عمليات االمتحان تتوج مسارا طويال  من تحصيل ال

وفي إطار الجهود المبذولة إلحكام تدبير كل محطات االمتحان تنظيميا ومنهجيا، . السابقة من جهة أخرى

وحرصا على ضمان الموضوعية والمصداقية إلجراء التصحيح، وتحقيقا لمبدإ تكافؤ الفرص بين 

واستثمارا لنتائج تقويم صول إلى تقديرات موضوعية ومنصفة، ومن أجل الوالمترشحات والمترشحين، 

وأخذا بعين  ،عملية التصحيح للسنوات الماضية، واستحضارا للتحول والتطور اللذين يعرفهما التدريس

، مما تحان فرصة  لتقويم األداء الفعلياالعتبار سياق تصريف المنهاج عمليا، ومن أجل أن يكون االم

ضرورة تكييف مقتضيات اإلطار المرجعي في التقدير الكمي ألوزان مكونات الوضعية االختبارية يستلزم 

يرجى من السيدات والسادة  تعزيزا لهذا التوجهار، وإعمال المرونة في تصحيحه، وفي وضع االختب
 :يةاألساتذة المكلفين بإجراء تصحيح الموضوع االسترشاد بالتوجيهات اآلت

 وااللتزام باإلجراءات سطرة المؤطرة لعملية التصحيح في مختلف مراحلهااالستناد إلى الم ،
وتكافؤ واإلنصاف  الموضوعية  ادئعلى النحو الذي يحقق مب هاإنجازالخاصة بهذه العملية، و

 ؛الفرص
  الحرص على إيالء أوراق التحرير العناية المستحقة والحيز الزماني الكافي توخيا للدقة

 ات والمترشحين؛ر أداء المترشحوالموضوعية في تقدي
 ومراعاة أوزان المستويات  ،المترشحينالمترشحات و الحرص على التقدير الموضوعي ألداء

 ؛المهارية  كما هي محددة في دليل التصحيح
  المستجيبة لمطالب محددة اعتبار الصيغ الممكنة لإلجابات المفترضة عن األسئلة المطروحة أو

أرضية يستأنس بها في تقويم أداءات   في دليل التصحيح بة المقترحةاعتبار عناصر اإلجا، مع 
 ؛المترشحينالمترشحات و

  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

 ؛عة احتساب النقط الجزئية بكل دقة قبل وضع النقطة اإلجماليةالحرص على مراج 
 التقيد بالتوجيهات الواردة في دليل التصحيح. 
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 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط : ثانيا 

 ن 2..... ..........:..............................................................................................تقديم -1

التحوالت التاريخية الذي شهدها ) الشروط التاريخية : وضع النص في سياقه التاريخي واألدبي  -

 ...(سياسيا ، فكريا واجتماعيا : المجتمع العربي في عصر النهضة 

التجديد  ظهور تيار –ربية ـر بالثقافة الغــالتأث –ل تجاه التيار التقليدي ردة الفع: ) العوامل األدبية -

 (.ذلك على األدب العربي في شكله ومضامينه وانعكاس 

جفاء الطبيعة وإقفارها واعتالل الذات الشاعرة وطلبها اللجوء إلى الطبيعة إلرواء : فرضية القراءة -

 .عطشها

 : العرض -2

 ن3 .............................: ........................................................................الفهم - أ

 :وحدات النص ومضمون كل وحدة -

جفاء الطبيعة وإقفارها وجدبها واعتالل الشاعر وطلبه الشفاء (  3 – 1)األبيات : الوحدة األولى -

 .واستقرار حالته النفسية

وصف تأثير عناصر الطبيعة في حال جدبها وإقفارها في نفسية (  6 – 4) األبيات : الوحدة الثانية -

 .الشاعر المجروحة 

تصوير الفرقة بين الناس وسيادة البغضاء واألحقاد وتمني (  10 – 7) األبيات : ة الثالثةالوحد -

 .الشاعر لو يسود الصفاء ونسيان األحقاد بين أفراد المجتمع

وصف المصير الذي يؤول إليه الناس واالنتهاء إلى الفرقة (  14 - 11) األبيات :الوحدة الرابعة -

 .مؤذنة بالوداع األفول والغياب كالشمس عندما تميل إلى

 :التحليل  - ب

 ن 2..................... ...........: ..........................................................الحقول المعجمية

 الحقل الدال على حالة الشاعــر الحقل الدال على حالة الطبيعـة

 -سماء   –لطائر  –ماء  –ظل  -الروض –ليالينا  –الربيع 

 –البحر  – رمال  –الشط  –البيداء  –وجاء ه -شتاء

 ...شفق  -المغيب  –الشمس  -األطيار

جنبات النفس  –قلب عندي  –أودى بي الداء 

قصتنا  –يخيل لي  –وتخدعني  –تخدع ظني  –

 –المجروح  –روحي  -رأينا  –أنا أفقنا  -

 .... إعياء
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 .وجدبهافذات الشاعر تشبه الطبيعة في إقفارها  ؛مشابهة  عالقة :العالقة -

 ن  2......................................................................................... : الصورة الشعرية -

 –أقفر الروض  – جفا الربيع) قيام الصورة الشعرية على عالقة المشابهة من خالل االستعارة  -

كأنهم ) والتشبيه ( ضاقت نفوس  –تخدعني البيداء  –سماء خرساء  –لمركب فزع  –الظمأ القتال 

 .وظيفة تعبيرية انفعالية تبرز هموم الذات وجرحها...( كأنه حناء  -...كسماء البحر  –

 ن 1................................... ................................................................: اإليقاع -

  للنفس  القافية المطلقة امتداد –التام  بحر البسيط –اعتماد نظام الشطرين المتناظرين  :الخارجي

 ( الضمة ) الشعري والتالؤم مع الحالة النفسية للشاعر المعبرة عن آهاتها بإشباع حركة الروي 

 الداخلي : 

الحاء  –السين  –الشين ) والمعنى عن طريق تكثيف حروف الهمس التكرار والتوازي بين الصوت  -

 ...(الهاء  –الخاء  –

 ن 1.......................................................................................... : األساليب 

ها مع المزاوجة استعمال النفي والنداء واالستفهام والشرط للتعبير عن الحالة النفسية واضطراب -

 .االستقرار بين أسلوبي الخبر واإلنشاء إلبراز حالة عدم 

 ن 2...................................................................................... :تركيب نتائج التحليل –ج 

 ن1.............. ...........................................................................................: خاتمة -3

  (.المنحى الرومانسي ) إثبات انتماء النص إلى تيار التجديد : تمحيص الفرضية -

 (ن  6: ) المؤلفات: ثانيا

 ن  1.... ....................................: .....................................................................التقديم

 ن 4: ............................................................................................................. عرض 

اللجوء إلى  –إصرار صاحبة البيت على استخالص واجب الكراء  –الفصل السابع عشر            

صراعه مع نفسه حول الكيفية التي سيستعيد بها  –ت نور تذكر بذلته التي نسيها ببي –الشيخ الجنيدي 

 (ن  2)  .بذلته

عالقة قديمة تعود  –زر ، تجاذب وتعاطف ــعالقة سعيد بالشيخ علي الجنيدي عالقة تجاذب ومد ج -

  .إلى طفولة سعيد مهران

 .فشل الشيخ في إقناع سعيد بالعدول عن فكرة االنتقام  -

 (ن  2)  .عوامل أخرى جعل مصيره مأساوياضعف الوازع لدى سعيد إضافة إلى  -

  ن 1.......................................:.......................................................................الخاتمة
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