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  النص

 ل  ــــيــالل ب  ـــلــي قــف ة  ــ  عــم  د  

 اء ـــــيـ  ــة مـن ض  ـــــض  ــوم  زع أعـــشـــى ل  ــــــــــالم روحي كما يفــــــللظ ت  ـزع  ـف .1

 اء ـــــرحـ  ـــضـخ فــي خــاطــري مـن الــب              ـست الخـيـال حـتـى إذا مـا فـحـب   .2

 ــاء ــلــمــة الـظـيـ  ــجـ  ـد  ـل تـهــاوى فـي الـ   إلى ساحة الليـــ           ـعيأدم   هـربـت   .3

 ـة مــن رجــاء ـــقـ  ـف  ور خـ  ـــــنة الــــــجـ  ف    ي            ـــالذ وال فــنا م  س  ـما لها في ال .4

ـال ــــب  م           ــــه  ـساقها في الظالم حاٍد من ال .5 ـــثــــ  يــ   ــطــــــاءــــــة وال إبـــــر 

  

ـد  لي من حواشيــــــــــــــــــــــك حـجـابا ونــاجـنــي فــ ! إيه يا ليل .6  ــاء ـــفـــي خـــقـ 

ذ ع شجـوي  الكئيـب وال تـ   .7  ـن الـــرقــبـاء ـــيــــي ألعـــوعـدم ف  شـ                 ك  ال تـ 

ع  الـنسـمـة العـلـيـلة تحــس .8  ا للــشــفــاء ــلـسـمـن فــم الـــزهــر بـــــو               مود 

ع  الـنــــا               .9 ع  الكون هاجـعـا ود   ـنـعــمــاء ـــن غــمــرة الـاوى مـس نــشـ ود 

ــدي أناجيــــــــــــــخــلـني لل  .11 حــ   ي الـعــزلـة الــســوداءــــــــــــها وحـيــدا فدموع و 

  

ـــي بالـخــواطـــر الــهـــوجــ  هـات  يـا لـيـل من أغانيك وامأل              .11 ــم  ـغ   اءــــنـ 

ــرها العقـــــــــــة في د  م  ك  ح    .12  ــزواء ــــمــت واالنـــل فــالذت بـــالــصـ ـــــجاك أنك 

 اء ـــقــضــصــروف الأنت بحر الحياة يا ليل كم فيـــــــــــــــــــــك أهــاويــل مـــن   .13

م    .14 يــ   ــواءــــــة األنـــــه صــرعــآذتــ ـــب  خـ    ــا             ــك  الـــص  كـم  غــريــٍق بـ 

ـتـ    .15 فـع   ــي مـــهـــاوي الــبـــالءــط فـــحــــفـانـ  يـفـةٌ من كـفـوف الـدم        عـنـ ه  ص 

 (. بـتـصرف) وما بعدها . 213ص  -2114الطبعة  –الهيئة المصرية العامة للكتاب  –المجلد األول  –ة األعمال الكامل –محمود حسن إسماعيل 

 

من أبرز شعراء العصر الحديث، له (  9111 – 9191)  ،شاعر مصري محمود حسن إسماعيل

ان ـك وان يمثل االتجاه الرومانسي الذيوهو دي" أغاني الكوخ " دواوين شعرية كثيرة من أهمها 

 ...وإلياس أبو شبكة  محمود طهعلي ـر من رواده إلى جانب الشاع

 

      ببطءتشرب : تحسو  –سائق : حاد –الشدة : البرحاء –بصر الف يضعـ: أعــشـى - :شروح لغوية

 .مصائب: صروف  -
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ص ـنــه الـيـل فـكامال تحلــتـا مـيـا إنشائـــوعــوضــب مـتــاك

 :مسترشدا بما يأتي
 

 نص في سياقه التاريخي واألدبي؛ وضع ال -

 ؛البيتين األول والحـادي عـشر صوغ فرضية لقراءة النص انطالقا من  -

 ؛تحديد مضمون كل مقطع من المقاطع الشعرية  -

 :تحليل النص بالتركيز على المكونات اآلتية -

 عالقة الحقل الدال على ذات الشاعــر، والحقل الدال على اللـيـل، وال)  : )ةيالمعجمل والحق

 ؛(بين الحقلين

  ؛( الخارجي والداخلي) اإليقاع 

 ؛الصور الشعرية ووظيفتها 

 اللغة واألسلوب؛  

  والتحقق من فرضية القراءة؛ تركيب نتائج التحليل  -

 .بيان 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 

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

 



3    
3
       

 

  عناصر اإلجابة – 2016  ستدراكيةالدورة اال -موحد للبكالوريا االمتحان الوطني ال
 تعليم األصيل مسلك العلوم الشرعيةشعبة ال - األدب: مادة -

 

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 

 

        

 


