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 (نقヱ1 るト)サケキ النソヲダ  : أヱا  

りギيギالج るبゲللتج るيギته التقليケヲダلح بダا ي るヨيギالق りギيダل القムش ラل . ا شك أムゼفي ال ラن أヌئ من يトガمヱ
るيゲعゼال ゅهゅسيقヲم ゲيヲトلت るلحゅص るافيヱ りゲخيク ゲゼع るليل الستガال ケヲي بحヘيم، فギالق ヴاء علギاعت ゲالح ゲعゼلل ギيギالج . 

 ؛شعゲ يلتュゴ بحケヲ الガليل الゼعゲ الحゲ شعゲا منケヲんا كゅヨ يヌن الんムيラヱゲ مヨن يعゴفラヲ عن قゲاءته، まヱنゅヨ هヲليس 
ゅهゲغيヱ ملゅムالヱ ملゲالヱ ゴجゲلゅعيل، كゅヘالت るيヱゅمتس ケヲحらلゅب ゅヰي منヘتムنه يムلヱ .امه بゴمع الت ヲهヱ ケゲيتح ケヲحらال ログヰ

グا الま メヲトا مゅ يحتゅجه انヘعメゅ الゅゼعヱ ゲصベギ تعらيロゲ فسケヲト الゅゼعゲ تガتلف ヲヅا ヱقゲダا، ヱا يحキギ ه ،من نュゅヌ الらيت
れعياヘمن ت ギاحヲيت الらه الヅゲتゼي ゅا م ،れゅヘقヱ من . من ロاゲي ゅا مヲل ،りヲトガال ログه ヲトガلي ゲالح ゲعゼن الムلم يヱ

 .التعチケゅ الحキゅ الゅヨثل اليュヲ بين تجケゅبنヱ ゅبين اأشメゅム الヱケヲヨثる للゼعゲ القギيم
るمゅع ュゅムفي أح ヅケヲنت ラأ コヲا يجヱゲجヨل キヲゼنヨال ネゅا يحقق اإيق ،ログته هケヲダب ゲالح ゲعゼال ラほب ュゴأنه ، فنج キ

فゅلゅんبت أラ اإيقネゅ ا ينほゼ فقط من تتゅبع الムم الコヲني ヱتゲムاロケ علヴ مسゅفれゅ متسヱゅيる،  .خァゲ علヴ نュゅヌ الらيت القギيم
بんムيゲ من  فيゲ هグا العنゲダ أشق  ヱتゅ. ヲختاف اللغヱ るاألドゅヘ الヨستعヨلまヱるنゅヨ ينほゼ من حゲكる اأصヲاれ الギاخليヱ るيガتلف ب

ラコヲال ゲفيヲت. 
ヱلゅヨ كラゅ الゼعゲ الحゲ ا يستトيع أラ يعتギヨ علヴ نュゅヌ الらيت الゼعヵゲ القギيم، فإラ القゅفيる القギيるヨ سヲف تムゼل هي 

نゅヰيる يقف عنギهゅ الゅゼعゲ  ،فヰي بسحゲهまヱ ゅثケゅتゅヰ"الヘيض الゼعヵケヲ متعキギ الجヲانب، اأخンゲ عゅئقゅ كらيゲا في ゲヅيق
ムحين ي ،ゅんبهاهゅانسيヱ عهゅفギان りヱケク في ラヲ، ロゲトツتヱ ،سهゅヘع أنトفتق ギيギمن ج ヅヲゼء الギب ヴلま." 

ゲعゼا الグفي ه りケヲダالヱ، يثギالح ゲダالع ラゅنسま るعقلي ギヨتعت  ゅヨه ⊥ゲثيほت れゅفゅقんاختاف الヱ العلم ベヲヘلت ラゅك ヵグال
ゅらينヱ ،るهي تجゲبる تجヱ ゆヲالتجゲبる الゼعゲيる الجギيりギ تتポゲ للゅゼعゲ الحゲيる في أラ يチヲガ عヲالم مت. الヲاضح في クهنيته

 . اآفベゅ، متギفقる عケゅمる تحトم مゅ يعヲقヱ ゅヰتゲفض أラ تツガع للقヲالب، ヱمن ثم جゅء للゼعゲ الحゲ تعقيヱ ロギتゲكيらه
ـる ヘ في الゼعゲ الحゲأمゅ اللغる فلي س⌒ まنゅヰ فゅتヱヱ りゲاهيる عنギ الヨقلギين الグين أسヱぼゅا لログヰ الحゲكる  .ست キائゅヨ م⊥

 ゲالح ゲعゼال ラا أヲنドヱ ،るلغゅب れءاゅسまمتحلل ゲشع ヵヲلغ ヱفني أ ヱضي أヱゲع ギ؛من كل قي  ギلك عنグليست ك るن اللغムلヱ
ゆヲهヲヨال ゲعゅゼال ギفي ي りケキゅي قヰف ،るكゲالح キاヱケ،  りゅالحي れゅヨف من كلヲلほヨفي ال りケゅاإثヱ りゅالحيヱ りケاゲبث الح ヴعل

ゅسنヲヘالتي تعيش في ن. 
ュゅヨت ヴلま ゲالح ゅنゲفي شع ゅصلنヱ ゅعم أننゴن ラأ ヴين علケキゅق ゅفلسن ،ギبعヱ ゅヰجツن ヱأ るيゲعゼال るبゲ؛التج  ゅننムلヱ

بقيるヨ التجゲبる في حク ギاتゅヰ، معتラヱゴ بほننゅ مコ ゅلنゅ نネケゅダ من أجل النチヲヰ بゼعゲنゅ العゲبي الヨعゅصゲ  فラヱケヲガ مع クلك
ن لゅヰبゅلغض من قيるヨ ال ヱلن نダل まلヴ هグا الヨستンヲ. لعゅلヨيまلヴ الヨستンヲ ا ヱلムننゅ ننヰض  ؛تجゲبヱ ،るا بゅلتحヨس اأケْع∠

ゲبゅんヨلゅب ゅヰجيهبヲالتヱ るاسケギالヱ ギالجヱ り. 
                                                                              

 محヨد コكي العヨゼاヵヱ ـ ケキاساれ في الレقد اأキبي الヨعاصゲ ـ                                                                                   
 (.بتゲダف) ،ヱما بعدها ソ421 ، 4991القاهりゲ ـ الらトعる اأヱلヴ ـ  キاケ الベヱゲゼ ـ                                                                     
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اكتب مヲضヲعま ゅنゅゼئيヱ ゅفق تヨダيم منヰجي متゅムمل ヱمنسجم، تحلل فيه هグا النص النヵゲヌ، مستゲヨんا 
 :ギا بゅヨ يほتيمムتسゅらتك الヨعゲفيヱ るالヨنヰجيヱ るاللغヲيヱ ،るمستゲش

 .ヱضع الレص في ヅまاロケ اأキبي - 

 - るيツا تحديد القヰل るونムヨال ゲاصレالع キゲجヱ صレا الヰحゲトالتي ي. 

 - ゲالح ゲعゼال るكゲفي ح ケوトالت ゲمظاه コاゲبま صレفي ال れキケヱ اヨك           . 

 - ゲトالتي ي るيツالق チゲفي ع るヘドوヨتحديد اأساليب الヱ ،صレاء الレفي ب りدヨعتヨال るيقゲトال ラابياヰح . 

 . الحゲ، مع まبداء الゲأヵ الダガゼيتجゲبる الゼعゲ من ヱمレاقるゼ موقف الムاتب التحليل،تゲكيب خاصる لレتائج  - 

 

ゅنيゅث : れゅヘلぽヨال サケキ(6 نقط) 

 : أحヨد الヨجاヅي الヨعداヵヱ ما يأتي" ドاهりゲ الゼعゲ الحديث"キケヱ في مぽلف   

 ..."ンゲأخ るヰن من جムヨヨن الヨف،  ロゅا ااتجグه ケゅらاعت(اتيグال )ب るئيゅاإحي るكゲالح ヴعل キケ るبゅんヨ
 るيヨأه るيキゲヘمه الヲヨهヱ ゲعゅゼال れاク メヲلم تヱ ،مينギاأق りゅكゅمح ヲنح ゅيヲق ゅهゅت اتجヰالتي اتج

ンゲらك..."   .                              
 ،7002شعر الحديث، الطبعる الثانيる أحمد المعداوي المجاطي، ظاهرة ال                                                                     

 .9يع المدارس، الدار البيضاء ـ ص شركる النشر والتوز                                                                                                
 

 :فيه ما يأتي ثم اكتب موضوعا متムاما تتレاメヱ ؛لقولヱ ،るمن قゲاءتك الぽヨلف الレقدヵانトلق من هログ ا

  .ケبط القヲلる بسيゅقキ ゅヰاخل الぽヨل فــ      

 .ヱااتجロゅ الグاتيحゲكる اإحيゅئيる ــ まبゲاコ خゅダئص الラヲヨツヨ في شعゲ كل من ال     

   .      ــ بيラゅ الヨنヰج الヵグ اعتロギヨ الゅムتب في ケキاسゅド るهりゲ الゼعゲ الحギيث     
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ليس من الضرヱرヵ أن تتطゅبベ إنجゅزاれ المترشح مع المعطيれゅ المボترحة في هذا الدليل، أن    
 ヱظيفته تنحصر في تボديュ اإطゅر العュゅ لأجヱبة الممكنة في معゅلجة النص؛ من أجل ذلك، تبヴボ لأستゅذ

ة ヱالمنヰجية ヱالヤغヱية، المصحح صاحية رصد مدى قدرة المترشح عヴヤ استثمゅر مكتسبゅته المعرفي
   ...لفュヰ النص ヱتحヤيヤه

                                                                   

 (نボطة ヱ1)درس النصヱص : أヱا
 

سلم 
 التنقيط

  

 ..............................................................................................ヱضع النص في إطゅره اأدبي  -

 :ـ يمكن أن يتضمن التほطير اإشارة إلヴ ما يほتي
ومحاواれ التجديد التي مヰدれ لヤبحث عن أسس إيقاعيる  ،عرفه الشعرالعربي في بدايる القرن العشرين ـ التطورالذي 

 وجماليる جديدة، تمردれ عヴヤ وحدة البيれ الشعري وتجاوزれ القوالゆ الجاهزة؛ 
واكبれ تجربる تكسير البنيる من حيث التنظير أسسヰا المعرفيる والجماليる أو من حيث المتابعる النقديる  ـ ااجتヰاداれ التي 

  ...ورصد الخصائص المميزة لヰذه التجربる داخل مسار تطور الشعر العربي الحديث ،إنتاجاれ مبدعيヰا

 نボطتゅن

-  ゅヰنة لヱصر المكゅجرد العنヱ النص ゅヰضية التي يطرحボتحديد ال........................................................... 

 :الボضية التي يطرحゅヰ النص     
 .بる الشعر الحر ورصد مظاهر تطورهاإبراز المقوماれ الشكヤيる لتجر                                  

 :في العنゅصر المكヱنة لヰذه الボضيةوتتحدد      
 عن التجربる الجديدة وقابヤيる موسيقヴ بحور الخヤيل لヤتطوير؛ لقصيدة القديمる لヤتعبيرـ عدュ صاحيる شكل ا                
 البحور الصافيる وتحرره من نظاュ البيれ؛بـ اكتヘاء الشعر الحر                 
 ـ  تميز الشعر الحر بتبني إيقاع داخヤي؛                

 طريベ الヘيض الشعوري؛ ـ  اعتبار القافيる القديمる عائقا في                
 ـ  تميزالصورة في التجربる الشعريる الجديدة  بالتعقيد والتركيゆ؛                
 ـ المقارنる بين لغる  المقヤدين والرواد  في إطارحركる الشعر الحر؛                

 .ـ اعتزاز الكاتゆ بقيمる تجربる الشعر الحر، والدعوة إلヴ  النヰوض بヰا                

 نボطتゅن

 .....................................................إبراز مظゅهر التطヱر في حركة الشعر الحر كمヱ ゅردれ في النص  -

 
 :التطور في ما يほتي تتحدد مظاهر

 ـ ااكتヘاء بالبحور متساويる التヘاعيل؛     
 ـ التحرر من نظاュ البيれ؛     
 ؛ـ اعتماد حركيる اإيقاع الداخヤي     
 ـ  اتساュ الصورة  الشعريる بالتعقيد والتركيゆ؛     

                 れماヤلوف من الكほبث الحياة في الم ヴヤقادرة ع るـ توظيف لغ. 

 نボطتゅن
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- ゅヰضية التي يطرحボظفة في عرض الヱالم ゆليゅتحديد اأسヱ ،ء النصゅة المعتمدة في بنボن الطريゅبي.  

  .......................................................................................................... :الطريボة المعتمدةـ            
    るصاحي ュعد ヴا من اإشارة  إلヰفي ベヤالتدرج، انط ヴヤع るقائم  るحجاجي るاعتمد في بناء النص بني ゆأن الكات ヴاإشارة إل

る الجديدة، وانتقل بعد ذلポ إلヴ إبراز مظاهر التطور في حركる الشعر الحر، والتي شكل القصيدة القديمる لヤتعبير عن التجرب
طالれ كا من اإيقاع والصورة والヤغる، ليخヤص في اأخير إلヴ التほكيد عヴヤ قيمる تجربる الشعر الحر، والدعوة إلヴ  النヰوض بヰا 

 .دراسる وتوجيヰا
 ........................................................................................................: ـ اأسゅليゆ المヱظفة            

   るالمطروح るلعرض القضي るوحجاجي るلغوي ゆأسالي ゆسير ـ الروابط  التعريف ـ التوكيد ـ: )وظف الكاتヘـ الشرح والت るالمقارن
 .مما أسュヰ في تقويる مظاهر اتساベ النص وانسجامه...( ـ التكرارـ ااستشヰاد ـ  البرهنる وااستنتاج

 
 
 

 نボطتゅن
 

 
 

 
 نボطتゅن

 
 

    
 ................. .لنتゅئج التحヤيل، ヱمنゅقشة مヱقف الكゅتゆ من تجربة الشعر الحر، مع إبداء الرأヵ الشخصي تركيゆ خاصة -  

   ヴتي ـ يراعほما ي ヴヤقدرة المترشح ع ゆヤهذا المط ュفي تقوي : 

 خاصる لنتائج التحヤيل؛  تركيゆـ         
 مناقشる موقف الكاتゆ من تجربる الشعر الحر؛      ـ         
 . ـ  إبداء الرأي الشخصي        

 

 
 نボط 1

 
 

ゅنيゅث : れゅدرس المؤلف(ط 6ボن) 
 ュヤس
 التنボيط

 :ينتظر أن يكتゆ المترشح مヱضヱعゅ متكゅما، يتنヱゅل فيه العنゅصر اآتية                                     
 

 ............................................................يشير فيヰا باقتضاゆ إلヴ موضوع المぼلف وأهュ القضايا التي تناولヰا مボدمة
 .........................................................................................................فربط الヱボلة بسيゅقゅヰ داخل المؤل

الذي خصصه " مضمヱن ذاتي نحヱ "ودها في القسュ اأول الموسوゆ ュ ـ ربط القولる بسياقヰا داخل المぼلف، وذلポ باإشارة إلヴ ور 
 ヴلإشارة إل  ゆا عند التيار الذاتي د مضامين الشعر عن الكاتヰصيل في خصائصヘالتيار اإحيائي والت... 

 ن 5.0
 
ヱ ن 

 ......................................................الحركة اإحيゅئية ヱااتجゅه الذاتي از خصゅئص المضمヱن في  شعر كل من إبر
 : عند الحركة اإحيゅئية  

ヘرديる أهميる كبرى ـ اقتヘاء آثار القدماء في المعاني واأفكار ـ االتヘاれ إلヴ التراث العربي عدュ إياء ذاれ الشاعر وهمومه الـ      
 ...أكثر من االتヘاれ إلヴ ذاれ الشاعر وإلヴ واقعه

 : عند التيゅر الذاتي  
والكون ـ ااهتماュ التبشير بقيュ جديدة تتناغュ مع شعار العودة إلヴ الذاれ ـ اتساع مヰヘوュ الوجدان ليشمل النヘس والحياة ـ      

بالموضوعاれ الشعريる ذاれ الطابع الذاتي الصرف ـ اارتماء في أحضان الطبيعる والزهد في الحياة وااستساュ ـ الヰياュ بالجمال 
 ...وعشベ الحريる ـ بروز نزعる اانطواء والヰروゆ من مواجるヰ الحياة

ン ن 

 ...........................................................يثبيゅن المنヰج الذヵ اعتمده الكゅتゆ في دراسة ظゅهرة الشعر الحد
تتقاطع فيه حقول معرفيる متعددة، تاريخيる وموضوعاتيる  متكاما امنヰج لكاتゆ في دراسته لظاهرة الشعراإشارة إلヴ اعتماد ا      

ュتقو ،るسيヘالتحو ون るمتعددة في دراس るجيヰمن れلمقاربا ュأساس التوظيف المنسج ヴヤالشعر العربي الحديثع れالتي مس れا ،
، واانヘتاح عヴヤ مقارباれ متعددة تستوعゆ معظュ القضايا وإشكااれ ظاهرة له بالتحرر من إكراه االتزاュ بمنヰج واحدمما سمح 

 ... الشعر الحديث

ヱ ن 

 ن 5,0 ...............................................................................................................مناسبる لヤموضوع خゅتمة

 


