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 النص 
 : الباروديمحمود سامي قال             

ـَــأب -1  ـنَّـــــِحــَي أْن إالَّ ُقْوــــشَّـــى الــ
ــوٍق ـــــُشــــلُّ َمــُــوك        ـُرـــــــيــــــــِمـــَض
ـَحــالـــب ـَـــــــن جــــيِنــــ  ـــُرـــــــــــــديـ

        ٍةـــــــَعْوـــــَل اَنــمــْتــــِكالَمْرُء  يُعـــطــتـــْسَي ْلـَــوه -2
ـَ   ـِمُّ عـــــــــنــي ــهـا ــــيــــلــــ
   ـــُرــــــــــــــــيــــٌع وزفــــــــْدَمـــــــَم

 دوِدـــــــــــــصُّــي للــــبـــْلـــَق ُعـَزـــــــْجـَــــوي -3
ـَ    ي      ــِــــنــوإنَّ  ـاَشـــط إْن ِسـْأـَـــبــدى الــل
 وُرـُــبـــــــيُّ َصــــِمـــالَك

 ـوَنــــيـــُعـــال اَفـَـــخ ْنـَــــم ـلُّـــا ُكَمـــو -4
 اَضـَــــخ ْنــــَم لُّـــــوال ُك   ـةٌ     ــراعـــيــ
 ــوُرــــــــســــوَف َجـــــتــــالُح

ـِ -5 ـوى ــــهــالـ اِمــــــــــكــأْحِل ْنـــولــك
ـهــا ــل ــوُخـــــبــَت          ــٌةـــــــيَّــِرـَــــبـَــج

  ــوُرــــــــــُفـــــي َتـــــوْهـ ـاُســـــفـــــاألْن
     الهوى     ِفــرــــْن َســـان ِمــــا كــلى مـــي عِّـــوإن -6

ـات ـــــبـــائــــي الــنـــفـ  ٍإــْدَرـــُتـ وـُذــــَلـ
    ــــُرــــــيـــغـــــــُم
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ـُــي -7   ــرت       ـــــوِب إذا عـــُخــطــــد الـــنـــني عـــُقـــرافـ
 ارٌمـــــــــٌف صــــــــيـــــــــواٌد وســــــجــ 

  ـــُرـــــــيــــــِفــــــــوَج
ـُت ــْحـــبــــد َصـــــيٍّ قــــــــــب حـُرـــــــا وي -8

ـمُّ ـــــــــا ُشــــــهـــاُد لــــــكــــــَتـ       ارة   ـبـغــ
 ـــوُر ــــــــُمــــــــاِل َتـــبـــالجـ

ا ــــايــــندَّـــتأبــى ال يــمــٌةـــــي شــولــ -9
ـَ ـَــمـْزــــوع ـَـــُفــــَتـ       ةٌ ـ ــاَة ـــبـــــلُّ ش

ـَـــــب وْهــــْطـَــخــــال   ــُرــــــسيـــــو ع
        بالٌغ ِةــمــيـِــكــــشَّــــُب الـــْعـــَص ٌؤــُرــــْماوإنــي   -11  
ـْــفــــَنـِــبـ  ـِهـــــيــــفـ ـَســــيــــأوًا لــــَي شــــســـ
  ــُرـــــــيـــكـــنـ
وإن    ه      ــــُر من غـلوائــــدهـــــفَّ الـــكـ ُتـــْلــــإذا ُص – 11  
وب ـــــــلـــقـــت بالـــــــــصـــُت غـــــــــْلـــــُق

   ـدوُرــــُصـ
ـََم -12   ـالم ـــكـــال ــَدــيــــالـــقـــُت مــْكـل

ـَ         ـًةـــــمـــكـِــــــوح ـَـهـــل  ـٌبــــــوَكــــا ك
ـْــخـَــف  - 13   ـُرـــــيــــــِنـــُم ـاِءـَــــيـــــضِّـــال ــُمـ
اَء ــــبــَلـ     ى    َضَقالكالم الذي اْن صِرــفي َع ُتـْــنــُك لْوــَف
 "ُرـــــــــريــــجـ" و "  ــْروٌلـــــَج" ي ـِــلـــْضـــــَفـِــب
ـَـــوم -14  َّـــِّـي أنـــرنـــــا ضَّــ  ـرُتـــــــي تأخ

ـُــعـ ــن ــــيـــَي بـــــلـــــْضــــوَفـ         ــُمنـــه
  ـــُرــــــــيـِـــهـــــن َشــــيــمـــالـــعــال
ـَ -15  ـَى ــــــا أْخـــمــــَّــبـا ُرـَــيـفـ          َأوَُّل ـِقـــْبـــن السَّــــمل

ــاَد ـــــيـــــــــِجــــــال ــزَّـــــَوبـ
  ـــُرــــــــيـِــأخ ــاِتــــــقـــابـــــســـال
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بيروت  طبعة  –دار العودة  -حققه وضبطه وشرحه علي الجارم و محمد شفيق معروف  –ديوان البارودي _ -د سامي البارودي محمو

 (بتصرف ) وما بعدها  402ص  -8991

 

. يعد رائد الشعر العربي في العصر الحديث(  8902 -8189) محمود سامي البارودي شاعر مصري : التعريف بالشاعــر

شارك في الثورة الُعرابية ونُفِي إلى . اللفظ  قليدها  في رصانة األسلوب وجزالةوت. ته النماذج الشعرية القديمةتميز بمحاكا

 .جزيرة سرنديب 

 

:  الحـتوف –الشجاع : الكمي -ضعف وفر : طاش  –الهجران : الصدود –يدل عليها ويظهرها : ينم عليها –:شروح لغوية

 -شدة الحب وضراوته: سرف الهوى – تسكن :تبوخ -شدة وقوة: جبرية – الشجاع المقدام: جسور –الموت 

 من جلود الأو  جعب  من خشب ال جلود لها: جفير  –نزلت : عرت -مدافع  ذو عزة ومنعة وقوة: ذو تدرأ 

 . غلب وتسبق: بز – لقب الحطةئ : جرول  –مفاتةحه : مقاليد الكالم  –تدحرك : تمور  - خشب فةها

 

 :مسترشدا بما يأتيالنص نشائيا متكامال تحلل فيه اكتب موضوعا إ

 . وضع النص في سياقه التاريخي واألدبي -

 .( 84،  6، 8) األبيات انطالقا من النص لقراءة صياغة فرضية  -

 .إبراز مضمون كل وحدةتحديد وحدات النص و -

 : تحليل النص بالتركيز على المكونات اآلتية -

  واأللفاظ والعبارات الدالة  ،ت الدالة على الشوق والحنيناأللفاظ والعبارا) يةالمعجمالحقول

  .العالقة بين الحقلينو، (على خصال الشاعــر

 اإليقاع  الخارجي والداخلي 

  الصور الشعرية ووظيفتها. 

 اللغة واألسلوب. 

 .تركيب نتائج التحليل والتحقق من فرضية القراءة  -

 .إليهبيان مدى تمثيل النص للتيار األدبي الذي ينتمي  -
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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 

لمترشحات والمترشحين من جهة، وألنها تعزز كل عمليات االمتحان تتوج مسارا طويال  من تحصيل ا

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 

ومن أجل الوصول إلى تقديرات موضوعية ومنصفة، واستثمارا لنتائج تقويم  المترشحات والمترشحين،

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 

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

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

 مسطرة المؤطرة لعملية التصحيح في مختلف مراحلها، وااللتزام باإلجراءات االستناد إلى ال
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

 ير أداء المترشحات والمترشحين؛والموضوعية في تقد
  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

ابة المقترحة في دليل التصحيح أرضية يستأنس بها في تقويم أداءات  ، مع اعتبار عناصر اإلج
 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؛

 جعة احتساب النقط الجزئية بكل دقة قبل وضع النقطة اإلجمالية؛الحرص على مرا 
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 التقيد بالتوجيهات الواردة في دليل التصحيح. 
 

 

 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط : ثانيا 

 ن 2.............................................................................................................الدقديم  -1

الدصنع في  - تدهور الشعر العربي في عصر االنحطاط : عوامل ظهور حري  البعث واإلحةاء - أ

اتسدلهام الشعر العربي القديم  –اللعب بالكلمات  –الدريةز على الزخرف اللغوي  –قول الشعر 

ومحاول  الرجوع بالقصةدة إلى ينابةعها األولى من حةث البناء وتعدد األغراض والمعجم 

 . والصور

ظهور شعراء تسلكوا  –دور البارودي في رد االعدبار للشعر العربي وبعثه ونفض الغبار عنه  -

 ...الدور نفسه من مثل حافظ إبراهةم ، وأحمد شوقي ، ومعروف الرصافي 

 افدراض اندماء النص إلى شعر الدقلةد انطالقا من شكله ، وبنائه وغرضه  :فرضة  القراءة - ب

يفدرض المدرشح البداي  بالشوق والحنةن ، والفخر بالشجاع  (  12،  6و  1) االنطالق من األبةات 

 .واإلغارة على األعداء والقدرة على تملك مقالةد الكالم والحكم 

 :العرض -2

 ن 3..........................................................................................................: الفهم - أ

 :النص وحدات

  .الحنةن والشوق والجزع من الصدود والهجران(  5 -1) األبةات : الوحدة األولى -

 .وإبائه  شجاعـدـهب الشاعرافدخار(  8 – 6) األبةات : الوحدة الثانة  -

 .افدخار الشاعر بشاعريده (  15 – 9) األبةات : الوحدة الثالث  -     

 التحليل  - ب

 ن 4................................................................................................. :ة المعجمالحقول 

 رــاأللفاظ والعبارات الدال  على خصال الشاع الدال  على الشوق والحنةنوالعبارت  األلفاظ 

يدمان  –مشوق بالحنةن  –يحن ضمةر  –الشوق 

تبوخ لها  –الهوى  –مدمع وزفةر  –لوع  

 ...تسرف الهوى  – األنفاس

 –تأبى الدنايا  –ولي شةم   –يرافقني جواد وتسةف صارم 

قلت  –صلت  -عزم  تـفــل شباة الخطب -صعب الشكةم  

لباء فضلي جرول  –مقالةد الكالم وحكم   –ملكت  –

 ...فضلي على العالمةن شهةر  -وجرير
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RR  41  
 الصفحة

   

3         

فالشاعر يدمةز . وق والخضوع ألحكام الهوىعالق  ترابط وتكامل ، فرغم الحنةن والش: العالقة بين الحقلين

 .بالقوة والشجاع  والخصال الكريم  وتملك مقالةد الكالم والحكم 

 ن 3:.....................................................................................................اإليقاع -

لمدناظرين واتسدعمال بحر الطويل مع توظةف اعدماد القصةدة على نظام الشطرين ا: الخارجي 

القافة  مطلق   -(جدير  –ضمةر ) الدصريع أي المجانس  بةن شطري البةت الواحد من مطلع القصةدة 

 .(الضم  ) الراء الموصول  بحرف مد نابع عن إشباع حري  الروي : والروي 

 .األلفاظ والصةغ الصرفة  لحروف وتكرار ا – (حروف الهمس ) الدكرار: الداخلي             

 ن 2.................... .....................................................:........ظيفتهاالصور الشعرية وو  -     

يجزع قلبي  –ينم علةها مدمع  –يحن ضمةر  –أبى الشوق ) قةام الصورة على تكثةف االتسدعارة  -

 (.اس  غصت بالقلوب صدورتبوخ بها األنف –أحكام الهوى  –

 .بةانة  / تزيةنة   : الوظةف  -

  

 ن  3.................................................................................:...........اللغة واألسلوب -

توظةف  –تدمةز األلفاظ بالجزال  والمشايل   للمعنى   -جرس موتسةقي قوي ذوتقلةدي  اللغ   معجم

 ...(  -االتسدفهام  –النداء ) األتسلوب الخبري واألتسلوب اإلنشائي 

  الخاتمة -3

 ن2......... ................................................... :ةلتحليل والتحقق من فرضية القراءتركيب نتائج ا

يقاع ، والمعجم مدى تمثةل النص لدةار الدقلةد على صعةد الغرض الشعري وبناء القصةدة واإلإبراز 

 ن 1........................................................... (.اتسدثمار مجمل خصائص النص ) والصورة 
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