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    نقطة(14أوال: درس النصوص )

 يقول الشاعر محمود سامي البارودي:  

 الرضا َحكـــــم   ز  عفي قائِم السيف إن 

 تأبى لَي الضْيَم نفٌس حــــــــرة وَيـــــدٌ 

ـــــــــة شَهـــــــرتْ  وَعزمةٌ   بَعثـتْها ِهمَّ

ـود الغـــــاب، ليس لهــــم  وفتيـة ٌكأســ 

 كالبرق إن عزموا والرعِد إن صدَمـوا

 إن حاربوا معشرا في جْحفل غلَبـــــوا

ـِلمَّ بهــــــــم  ال يرهبون المنــــايا أن تـ 

ــــهون ِحساٌن في مجــــــــالسهم َرفّـَ  م 

 إلى الدنيــــــــا وزينتـــــهاال يْرَكنون 

 ماتوا كراما، وأبقَوا للعــــــــــال أثـــرا

 فكيف يرضى الفتى بالذل يْحمــلــــــه

 إْن لم يكن للفتى فْضــٌل وَمْحميــــــــة

 إن  العال أثـــٌر تحـــــيا بذ كــــرتــــــــه

 فالحكم  للسيف إن لم تصــــــــدَع الكِلم   

ْرَهفان السيــــــــف  والقلـــمأطاعها ال  م 

 بها على الدهـــــــر َعْضبا ليس يَنثلـــم

 إال الرماح إذا اْحمرَّ الوغــــــى أجـَـــــم  

 والغيِث إن َرِحموا، والسيِل إن هَجمــوا

 أو خاصموا فئة في مْحَفل َخصـــــــموا

 ن  ل قَيا المنايا عنـــــــدهم َحــــــــــرمأك

ــَهــم  وفي ال  حـــــروب إذا القْيتَــــهم بـ 

 إذا هم  شعروا بِالـــــذل، أو نِقـــــــــموا

 نالت به شـــــــرَف الحــــــــريِة األمـم  

 والذل تأنف ه الع بـــــــــدان والخـــــــدم؟

 فإن  وْجـــــــدانه في أْهلــــــه عـــــــدم

 ـــــدم  أسماء  قوم طوى أحساَبها الِقـــــ

 

 
 ديوان محمود سامي البارودي، تحقيق علي الجارم ومحمد شفيق معروف،                                                          

 وما بعدها )بتصرف(.   601، ص، 1998دار العودة، بيروت،                                                             

 :شروح مساعدة
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    .الصيت والثناء. الذكرة: ال يعتمدون. ال يركنون: المحارب الشجاع، ْهمةج ب  . ب َهم: منعمون. مرفهون: ميه ويدافع عنهما يححرم الرجل: 



 

 

   الموضوع – 2020 االستدراكية الدورة -للبكالوريا االمتحان الوطني الموحد 
 اإلنسانية العلوم مسلك: اإلنسانية والعلوم اآلداب شعبة -وآدابها العربية اللغةمادة:  -

RS 02 
 

 الصفحة

2 
2 

اكتب موضوعا إنشائيا متكامال، محكم التصميم، تحلل فيه هذا النص، مستثمرا مكتسباتك     

 المعرفية والمنهجية واللغوية، ومسترشدا بما يأتي:

 ـ وضع النص في إطاره الثقافي واألدبي مع صياغة فرضية لقراءته. 

 ـ تلخيص مضامين النص. 

 والعالقة القائمة بينها. ـ تحديد الحقول الداللية المهيمنة في النص والمعجم المرتبط بها 

وإبراز  (،األساليبوالصورة الشعرية و عيةاإليقاالبنية ـ رصد خصائص النص الفنية ) 

 وظائفها. 

 ـ تركيب خالصة تستثمر فيها نتائج التحليل، لبيان مدى تمثيل النص لتجربة إحياء النموذج. 

 نقط(  6ثانيا: درس المؤلفات )  

 ورد في مؤلف ظاهرة الشعر الحديث، ألحمد المعداوي المجاطي ما يأتي:     

من هذه الوقفة عند لغة الشعر الحديث، هي أن القرب  النتيجة التي نريد أن نخلص إليها"...و

من لغة الحديث الحية ليس هو الخاصة المميزة بلغة الشعر الحديث، ولكنه ملمح من مالمح 

                                               هذه اللغة...".
 ، 2007، ثانيةجاطي، ظاهرة الشعر الحديث، الطبعة الأحمد المعداوي الم                                                

 .219شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، ص.                                                               

 

"...على هذا النحو، يصبح بإمكان الصورة التي حدد مدلولها بالعالقة القائمة بينها وبين سائر 

القصيدة، أن تحتل حيزا واسعا من تجربة الشاعر، تملك أن تحقق فيه مزيدا من الحركة صور 

                                               والحيوية والتجدد...".
 ، 2007، ثانيةأحمد المعداوي المجاطي، ظاهرة الشعر الحديث، الطبعة ال                                                

 .226شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، ص.                                                               

 

انطلق من هاتين القولتين، ومن قراءتك المؤلف النقدي؛ ثم اكتب موضوعا متكامال تنجز فيه ما 

 يأتي:

 

 .وضع المؤلف في سياقه العام 

  إبراز مظاهر التطور الذي حققته حركة الشعر الحديث على مستوى اللغة، وعلى

 مستوى الصور الشعرية.

  .بيان المنهج الذي اعتمده الكاتب في دراسة ظاهرة الشعر الحديث 
 .تركيب الخالصات المتوصل إليها في التحليل، وإبراز قيمة المؤلف النقدي 

  

./. 
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يقدم هذا الدليل إطارا عاما لألجوبة الممكنة في معالجة المطالب المحددة في ورقة األسئلة، فليس من     

الضروري أن تتطابق معها أجوبة المترشح. وتبقى لألستاذ المصحح صالحية رصد مدى قدرة المترشح على 

عنها بأسلوب سليم خال من  روالتعبياستثمار مكتسباته المعرفية والمنهجية واللغوية لفهم النص وتحليله، 

  ...مع الحرص على حسن تنظيم  ورقة التحرير األخطاء،

  

 ن ( 14أوال : درس النصوص ) 

 

سلم   

 التنقيط

  

 .......................................................................مع صياغة فرضية لقراءته.  ع النص في إطاره الثقافي واألدبيـ وض
 : يمكن اإلشارة في التأطير إلى ما يأتي 

، وسعي النخبة المثـقفة إلى تجاوز حال 20وبداية القرن  19 القرنـ التحوالت الثقافية التي عرفها المجتمع العربي أواخر 

 ..الجمود التي طبعت الفكر العربي اإلسالمي، وذلك بالعودة إلى األصول.

ـ رغبة الشعراء اإلحيائيين في تجديد الشعر العربي، وذلك بالعودة به إلى ينابيعه األولى، من خالل استلهام المقومات الفنية 

  ..للقصيدة العربية القديمة، وجعل القصيدة قادرة على التعبير عن قضايا العصر.

   ...ريادي للبارودي في إحياء النموذجـ الدور ال

 

  )...لصياغة فرضية لقراءة النص. ينتظر أن يلتقط المترشح بعض المؤشرات )بداية النص ـ نهايته ـ صاحب النص 

 ن 1.5
 

 

 

 

  ن 0.5

 ..............................................................................................................................ـ تلخيص مضامين النص: 

 :يمكن أن يتضمن التلخيص اإلشارة إلى ما يأتي 

 ـ افتخار الشاعر بنفسه واعتزازه بشجاعته وشاعريته.     

ية( في حال الحرب بصفات العزم وسرعة التنفيذ والشجاعة واإلقدام في مواجهة العدو، وفي ـ امتداح الشاعر أصحابه )الفت     

، وقد ُخلدوا بعد موتهم بآثار عميقة حققت ألممهم شرف الحرية والعال والكرامة والعزة والمنعة والحسن حال السلم بالرحمة والكرم

 والقوة.

  ـ التغني بالقيم الفاضلة في صيغة حكم خالدة: )الفضل والعز والذود عن الحمى ونشدان العال...(.     

 ن 2

  ـ تحديد الحقول الداللية المهيمنة في النص والمعجم المرتبط بها والعالقة القائمة بينها.
 :يمكن التمييز في النص بين حقلين دالليين مهيمنين هما 

 ....................................................................: ..........................................................الفخر حقل دال علىــ    

 تأبى الضيم ـ نفس حرة ـ يد أطاعها المرهفان ـ عزمة ـ بعثتها همة ـ شهرت بها ـ ليس ينثلم...            

 .....................................................................: .........................................................المدححقل دال على ــ    

 فتية كأسود الغاب ـ عزموا ـ صدموا ـ رحموا ـ هجموا ـ غلبوا ـ خصموا ـ ال يرهبون المنايا ـ مرفهون ـ حسان ـ بُهم ـ ال           

 يركنون ـ ماتوا كراما ـ أبقوا للعال أثرا...

   

 تكامل بين الحقلين المهيمنين والمعجم الموظف فيهما...  .................................................................... عالقة 

 

 

 ن 1

 

 ن 1

 

 

 ن 1
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 (، وإبراز وظائفها.واألساليبالبنية اإليقاعية والصور الشعرية ـ رصد خصائص النص الفنية )
  :البنية اإليقاعية............................................................................................................................. 

 :اإليقاع الخارجيأ ـ 

 البسيط(، ووحدة القافية والروي.ـ اعتماد نظام الشطرين المتناظرين الذي يقوم على وحدة الوزن )بحر 

 ـ حضور التصريع في مطلع القصيدة ) حكُم ـ الكلُم (...

 : اإليقاع الداخليب ـ 

 ـ تكرار بعض األصوات )الدال ـ الميم ـ الالم...( وهي أصوات مجهورة تناسب الفخر والمدح.

 ـ المنايا ـ الذل ـ العال...(. ـ تكرار بعض الكلمات )السيف

 ـ التوازي في البيتين الخامس والسادس )توازي متتاليات لغوية تركيبيا وصرفيا ودالليا...(.  

 جمالية وتأثيرية... وظيفة وقد ولد ذلك توازيا إيقاعيا منح النص تناغما موسيقيا، أدى             

 :الصورة الشعرية ........................................................................................................................... 

ـ اعتمد الشاعر مجموعة من الصور الشعرية وظف فيها التشبيه )وفتية كأسود الغاب ـ كالبرق إن عزموا والرعد إن صدموا      

 والغيث إن رحموا...( واالستعارة )الحكم للسيف ـ يد أطاعها المرهفان...(. 

 تزيينية / جمالية اعتمدت عناصر حسية ومكونات بيانية تقليدية... وظيفةوقد أدت          

 :األساليب ................................................................................................... 
 ـ هيمنة األسلوب الخبري.    

 ـ تعدد الضمائر: المتكلم المفرد )لي( والغائب )الجمع والمفرد( ...    

 الشاعر لإلفصاح عن مشاعر الفخر ولمدح أصحابه واالعتزاز بقيم البطولة وبعض القيم النبيلة. وظفهوهذا التنوع         

 

 

 

 

 ن 1

 

 

 

 

 

 ن 1

 

 

 ن 1

 تمثيل النص لتجربة إحياء النموذج.ـ تركيب خالصة تستثمر فيها  نتائج التحليل، لبيان مدى 

 يراعى في تقويم هذا المطلب:           

 يستثمر فيها نتائج التحـليل ويمحص فرضية القراءة................................................ تركيب خالصةـ  قدرة المترشح على    

  

 مدى تمثيل النص تجربة إحياء النموذج من خالل اإلشارة إلى ما يأتي: ............................................................. بيانـ    

 ،من خالل اعتماد نظام الشطرين ووحدة الوزن والقافية والروي.  المحافظة على بنية القصيدة القديمة 

  .توظيف معجم تراثي  

 تنويع في المواضيع.تعدد األغراض وال 

  ...الوظيفة الجمالية التزيينية للصورة الشعرية 

 

  

 ن  2

 

 ن  2

 

 سلم التنقيط ن( 6ثانيا: درس المؤلفات )

  ينتظر أن يكتب المترشح موضوعا متكامال، يتناول فيه العناصر اآلتية:

 وضع المؤلف في سياقه العام:   -

 اإلشارة باقتضاب إلى أهمية المؤلف وموضوعه، وأهم القضايا التي تناولها...                                            
 ن 1

   ـ إبراز مظاهر التطور الذي حققته حركة الشعر الحديث على مستوى اللغة، وعلى مستوى الصور الشعرية.  

 ـ على مستوى اللغة:  

 .لغة الحديث الحية ـ استعمال       

 .لقوة والمتانة )نموذج السياب...(ـ  إيثار النفس التقليدي الذي يمد اللغة  با       

 .ـ البياتي ـ محمد عفيفي مطر...( ـ البعد عن لغة الحديث اليومية )نموذج أدونيس       

)نموذج محمد  .النفس بدل االتجاه إلى الخارج ـ السياق الدرامي للغة الشعر الحديث: االتجاه بسياق اللغة إلى أعماق       

 الفيتوري...(...

 ـ على مستوى الصور الشعرية: 

 .والتاريخ إلى هموم الذات الفرديةـ توسيع الشاعر الحديث من إطار التجربة الذاتية، وإضافة هموم تتصل بالمجتمع         

 .المتصلة بأعماق التجربةحتماالت ـ توسيع أفق الصور لتشمل أكبر قدر من اال        

 .ن سائر الصور في القصيدة بكاملهاـ الميل إلى إحكام الربط بين الصورة وبي        

 .اق تجربة الشاعر الحديث المختلفةـ انفتاح مدلول الصورة الواحدة على آف        

 ـ استمداد الصورة لحركتها وحيويتها من ثقافة الشاعر التي نسجت فيضا من الصور تتأرجح بين الرمز واألسطورة...        

 

 

 ن 1.5

 

 

 

 

 ن 1.5
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 بيان المنهج الذي اعتمده الكاتب في دراسة ظاهرة الشعر الحديث.ـ 

اعتمد الكاتب في مقاربة ظاهرة الشعر الحديث منهجا يستمد أسسه ومنطلقاته من حقول معرفية متعددة، تاريخية 

وموضوعاتية ونفسية، مما سمح له بالتحرر من إكراه االلتزام بالمنهج الواحد والوحيد، واالنفتاح على مقاربات متعددة 

 ...ايا وإشكاالت ظاهرة الشعر الحديثتستوعب معظم قض

 

 ن 1

 تركيب الخالصات المتوصل إليها في التحليل، وإبراز قيمة المؤلف النقدي. -

 لما توصل إليه التحليل مع إبراز القيمة الفكرية واألدبية للمؤلف. صياغة خالصة تركيبية                                    

 

 ن 1

 

 

 

 

 

./. 

 


