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 ن ( 20)  :النصوص

 قال أحمد شوقي بمناسبة تكريم الشاعــر مطران خليل مطران: 

 

ــــةٌ وأنـــــت  لــبــنــاُن م   -1 ُل              واألرُض رابـــــيــ   س ـــــنـــــــامُ ـــجــدُك  في الـمـشارق أوَّ

نــوك   -2 سيمك  ِظـلّـهــوبـ   ـــالُم ه ـــضـــبــــاتـِــك  األْحــ وأش ــــــمُّ مــــن              ـمُ أْلــطـُف من نـ 

حاِجــــــــحا  رْجــتـ أخْ  -3  ــرامُ ُعـــْربــا ، وأبــــنــــاُء الـــكــــريـــِم ِكــــــ               ـُهـْم للـعالمـيـن ج 

 ــسيـــُح عـــــلــيــــه واإلســـــالُم الـــم   ــلــع  ـْيــن الــِّريــاِض وبــيــن أُفـْـٍق زاِهـٍر              ط  بـ  -4

                                           ****** 

ـــْيــــِن ِوســـــ -5 ـــْشــِرقـ  ـــيـــانُـــه ِلْلـــم  ى بِـــِوساِمـــــِه              وبـ   ــــاُم هذا أديــبُــك  يُــْحـــتــفـ 

ـْدرُ  -6 ــــلُّ قـ  ـــدْ  ويُــج   ــــاُم ـــالئِــــدُ ِســــْمــطـُــها اإِلْلــــهره              ولــــه الـــقـ قِـــالدةٍ فــي ص 

ــالُل، وِمْلــُؤه ُ             ك   -7 ـيـْـه الــج  ــوالـ  ــدٌر ح  ـــةُ ُمـــــْؤِمـــٍن وِذمــــــام ُ ص   ــــــرٌم وِخــــْشـــيـ 

، أْم             ِلــِخـــاللــــك  الــتــشــريــــُف واإِلْكــِلــعُــالك  يــا م -8   ــرام ؟ــــــْطـراُن، أْم ِلــنُــهاك 

ـْت لــــهُ األْهــــــراُم؟ -9 ـــوالك ال ْضــط ــربـ  ـٌم              لـ  ــْيـغـ  ـِقــْفــها ض  ــواقــِف لــم يـ   أم لْلــم 

ــ-10 ـك  فِــي الـــضَّ ، ولم ي زْل            لـ  ـوِل فِــيــك  ــقــاُم اْلــقـ  ــْحــِفــــٌل ومه ـــذا م   ـاُم ــــقـمـائِـــِر م 

ــعٍ  ـ 11 ـْجــم  هُ          فِــي م  ْت بِـــــك  األْقـبـــك فــيـــه، واْعـــ    ه ـــزَّ الــبـيــاُن ِلــواء  ـــزَّ  ــالُم ــتـ 

                                                 ****** 

ا             – 12 ه  ـْيـنـ  كَّ وبـ  بـ  ْعـلـ  ـشــيــُر ِلــبـ  ـِن الــبـ  م  ــس ــٌب تُـــــِضـــــيءُ  فـ  ـبِ  نـ   ـــاُم؟ـــــنــــوره األيَـّ

ـْخــُم ِمْن آثارها         ــ13 ْبــِكي الــمـكــيــُن الــفـ  ــــلـيـــ   يــ  ــاُم ــــيــــِل قِــوما ، وآثــــاُر الــــخ   ـــيــ 

 

 توثيق وتبويب وشرح وتعقيب الدكتور أحمد محمد الحوفي ،ديوان شوقي –أحمد شوقي 

 وما بعدها ) بتصرف (. 543ص القسم األول  –د.ت  –نهضة مصر  –

 

ساهم إلى جانب مجموعة من شعراء  ،شاعر مصري( 1932 ــ  1868 )أحمد شوقي: التعريف بالشاعـــر

عات بموضوارتبط شعره  –التقليد أمثال البارودي والرصافي في إحياء الشعر العربي، والنسج على منواله 

 .له ديوان اسمه الشوقياتــ المناسبات / الشعر االجتماعي / الشعر السياسي / شعر الرثاء  :مختلفة
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 دة:ــشروح مساع

 -العقول  ألحالم:ا –: أعلى أشـم –الشاعر مطران خليل مطران شاعر لبناني من شعراء الرومانسية 

عقلك  نُهاك: –: عهد وذمة ذمام  : عـقدها ــ ِسْمطهاـ  وسام قالدة: –: جمع جحجاح وهو السيد جحاجحا

ن: المكي  مدن لبنان وهي مدينة خليل مطران ــ إحدى بعـلبـك: -: مبلغ البشرىالبشير –: أسد ضيغم –

 ذو المكانة ــ الخليل : يقصد به الشاعر خليل مطران.

 

 :ما يأتيمتكامال مسترشدا بأدبيا  حلل النص تحليال

               

  األدبي؛التاريخي و وضع النص في سياقه 

  الخامس(والبيت  ،)البيت األول صياغة فرضية لقراءة النص انطالقا من مؤشرات دالة. 

  تحديد مضمون كل مقطع من المقاطع الشعرية في النص. 

  :تحليل النص انطالقا من المكونات اآلتية 

 به فكريا مكانة المحتفى والحقل الدال على  ،الدال على بلد الممدوح )الحقل :معجم النص

 العالقة بين الحقلين؛ و (، ماعياجتوا

 والداخلية (. البنية اإليقاعية ) الخارجية 

 الصور الشعرية ووظيفتها؛ 

  اللغة واألسلوب؛  

 .تركيب نتائج التحليل والتحقق من فرضية القراءة 

   الذي ينتمي إليه.  الشعري إثبات تمثيلية النص للتيار 

  

 

 

./.
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  دليل التصحيح

 أوال: توجيهات خاصة بعملية التصحيح

ت عمليا في االمتحانات اإلشهادية خاصة، ألنها تعزز كلو ، عامة عملية التقويممسار التصحيح محطة حاسمة في  يعد   
 من تحصيل المترشحات والمترشحين.   تراكميمسار وتتوجها، وألنها تمثل نهاية االمتحان السابقة 

وحرصا على ضمان الموضوعية  كل محطات االمتحان تنظيميا ومنهجيا،ناجع ل وفي إطار الجهود المبذولة إلحكام تدبير  
رص بين ة، وتحقيقا لمبدإ تكافؤ الفوالمصداقية إلجراء التصحيح، واستثمارا لنتائج تقويم عملية التصحيح للسنوات الماضي

المترشحات والمترشحين، ومن أجل الوصول إلى تقديرات موضوعية ومنصفة، ومن أجل أن يكون االمتحان فرصة لتقويم 
 السيدات والسادة األساتذة المكلفيننوجه عناية  وانسجاما مع توجه تعزيز مدرسة اإلنصاف وتكافؤ الفرص، األداء الفعلي،

 االسترشاد بالتوجيهات اآلتية:إلى بإجراء تصحيح الموضوع والمكلفات 
 التقيد، و ، كما يحددها دفتر المساطرالمسطرة المؤطرة لعملية التصحيح في مختلف مراحلهااللتزام با 

نجازها على النحو الذي يحقق مبادئ الموضوعية واإلنصاف وتكافؤ  باإلجراءات الخاصة بهذه العملية، وا 
 الفرص؛

  العناية المستحقة والحيز الزماني الكافي توخيا للدقة والموضوعية في  عملية التصحيح إيالءالحرص على
 تقدير أداء المترشحات والمترشحين؛

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

 ة المقترحة في دليل التصحيح أرضية يستأنس بها في تقويم أداءات  المترشحات اعتبار عناصر اإلجاب
 صيغ الممكنة لإلجابات المفترضة؛واستحضار ال والمترشحين 

  ،وتقدير األداء بحسب وزن كل والتقيد بالتنقيط الجزئي، الحرص على تفادي التنقيط اإلجمالي للموضوع
 إثبات ذلك في ورقة التحرير؛ثم هو مثبت في سلم التنقيط، عنصر من عناصر الوضعية االختبارية، كما 

 .الحرص على مراجعة احتساب النقط الجزئية بكل دقة قبل وضع النقطة اإلجمالية
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 ن ( 20ثانيا: النصوص) 

 ن  2....................................................................................... .....ـ تقديم ..........................1

 أ. السياق األدبي للنص:       

 ـ الوضعية العامة التي كان يعيشها الشعر العربي زمن عصر االنحطاط، 

ـ بزوغ تيار أدبي يدعى تيار التقليد هدفه األساس هو تجاوز الوضعية الهشة التي كان يعرفها الشعر العربي، وذلك 

 بالدعوة إلى محاكاة شعر القدامى زمن العصر الجاهلي واألموي والعباسي 

وف الرصافي ـ  ظهـور شعراء حاولوا إعادة االعتبار للشعر العربي من أمثال محمود سامي البارودي، ومعر

 وغيرهما، 

ـ الدور الذي لعبه  الشاعر أحمد شوقي للنهوض بالشعر العربي وتنقيحه مما علق به من محسنات بديعية وكذا معالجة 

مواضيع هزيلة ، وذلك بالتطرق للمواضيع االجتماعية والسياسية وكل ما يرتبط بقضايا العصر وما يعيشه المواطن 

 عن مناسبات متعددة، من هموم ومشاكل، وأيضا الحديث

 ن1.......................................................................................................:ب ـ فرضية القراءة 

 يفترض أن يشير المترشح في فرضيته إلى ما يدل على أنه فهم المراد وحاول بناء فرضيته من مثل البيت األول   )

لذلك يفترض أن النص سيتطرق إلى ( الرفع من شأن األديب مطران  )اإلشادة بمجد لبنان وأبنائه ( والبيت الخامس 

  .االحتفاء بخصال الشاعر مطران خليل مطران

  الــعــرض:ـ 2

 ن3.................... ..........................أ ـ الفهم ......................................................................

 (4ب  -1اإلشادة بلبنان وبأبنائه بأخالقهم وسلوكهم وما تميزوا به من كرم وتسامح إنساني ) ب ـ 

 (11ب  –5ـ االحتفال بشاعرية مطران خليل مطران وبخصاله ومقامه العالي واإلشادة بمواقفه وبيانه )ب 

علو ومكانة  ما زالت شاهدة علىالتي   اآلثار األدبيةنة الشاعر في مدينة بعلبك وكذا ـ اإلشارة إلى علو مكا 

 ب(13- 12)ب  المحتفى به.

 التحليل: –ب 

 ن 3............................................................... ...............................الحقول المعجمية ....  -

 فكرياالمحتفى به  مكانة ت الدالة على ااأللفاظ والعبار ت الدالة على  بلد الممدوح ااأللفاظ والعبار

 اواجتماعي

بنوَك  –أنت سنام  –لبنان مجدك في المشارق 

أخرجتهم  –هضبات األحالم  –أشم  –ألطف 

طلع المسيح   –زاهر أفق  –الرياض  –للعالمين 

 ...عليه واإلسالم 

 القالئد –يجل قدر قالدة  –وسام  –بيانه  -بوسامه  حتفىي

 –للمواقف لم يقفها ضيغم  –ملؤه كرم   –سمطها اإللهام 

 زت بك األقالم ...ــتـاع
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: هي عالقة انسجام وتكامل، إذ مكانة لبنان وعطاؤها وفضلها على العالم / العالقة بين الحقلين -

الشرق، كل ذلك ينسجم مع علو ومكانة الشاعر المحتفى به وعطائه وغزارة إنتاج قصائده التي 

 تعتبر قالئد تنير درب األدب 

 ن3.................................................................................................اإليقاعية البنية -

اإليقاع الخارجي: بحر الكامل، وحدة الروي والقافية، اعتماد نظام الشطرين المتناظرين، عدم  -

 اعتماد التصريع في القصيدة

تكرار الكلمات: وسام ـ مقام ــ آثارـ تكرار  –الميم  –اإليقاع الداخلي: تكرار األصوات الالم  -

 المواقف / يقف ... –الكلمات من الجذر اللغوي ذاته: الكريم / كرام / اإلكرام 

 ن2.................................... ............................................... ووظيفتها الصور الشعرية ـ          

  تقليدية وعالقتها المشابهة ووظيفتها التوسع في اللغة وإضفاء بعد جمالي الصور الشعرية

 واإلخبار بخصال خليل مطران ومكانته الفكرية واألدبية واالجتماعية.   عليها

 ن 2 .................................................................................: ............وبــاللغة واألسلــ 

  .يمتح النص من المعجم الشعري القديم وهو من مكونات قصيدة اإلحياء 

 ،كثافة األسلوب الخبري 

 .توظيف أسلوب االستفهام 

 ن2.......................................القراءة ..... : تركيب نتائج التحليل والتحقق من فرضيةالتركيب ــ          

  .............. :ن 2..................... ............................................................الخاتمة 

  إلى تيار التقليد . إثبات انتماء النص                   

 

 

 

 

 

 

 

./.  

 


