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 ََََََََََََََ(نボطヱ1 る)درس النصヱص : أヱا 

 ":｀جｿَاﾝشﾘﾁ"يقول الشاعر عال الفاسي في قصيدة        
 

`>ﾞvﾋَヰٌْلَفيَاﾝشـــــــــﾘﾁَ､صｯحَ ﾝِ
 ｾــــــــــــــاﾝيا

ｯهَ､ثــﾞﾝَﾁٌ｀جــｿَ｀ــــاﾂَالَ 
ｯـــاقــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــيا

عヴـــــｿًاَتِحــــヰََّي=ﾜّﾀـــヱﾁا
ﾗヱـــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــガس=ヱا

､ح｀ــﾁ>ََإﾝيه،َفヱُجـゲﾁَاｿﾝ｀ــع> 
قاヱـــــــــــــــــــــــــ

 ــــيا

َ<ｿヴاَعـــヱﾁـــــــﾜّﾀ=ي
َｰｿّسيـــــــاﾝا

ガاﾝع=ــــــــــــــــــــــ
 ـــــا

 َ<ﾛガــﾞ｀ﾝاَاヱّﾜَُهｯًَاﾁع>صــガ
<` ﾝــــــــــــاﾝاガــــــــــــ

 ــــــــيا

َヰَعグヴـــEسﾝَاﾘガهَفــــｯَاヱガْـــv゙<ع
ٍー ﾁاｿجـــــــــــــــ 

 َ<゚ ガجــــヱﾝَاグهَحتｯَاヱـــﾚُْفـガ
اﾝع>ガاﾝــــــــــــــــــــــــ

 ــــــيا

ﾜْـــv゙<`َقًاﾁَشـــﾟﾜح=ـــﾝَاﾟـــا｀ﾂَِاヱ
`>ـــغｯﾁــــــــــــــــــ ガ

 ًا

 ゲﾀﾝَا<゚ `>ح>اَاﾌﾝـ゙ْ َuلｿع>ــｯََِヰاﾜ
 فاشــــــــــــــــــــــــيا
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`Dــــtｱَتاهｲَْعﾞــــيヱاَ ､َُヰْإガ
ガفـاｾــــــــــــــــــــ

ｲ<ﾁــــــ 

 َﾁـｾﾗﾝَفيَاヰــاﾜَاَ｀اヴﾝَاヱَـ<ｯ､
ثvــــــــــــــــــــــــــ

 ـاガِيا

ْســـｿَــــヱاヴﾝَــاَجيشــًاَ｀ヰَاُأｯ>ع>ْث
 عا｀ـــــــــــــــــﾁًا

`>ヱِـيｱَي=vヱــاヴﾝガِاﾜَـــ  ﾝَا<ﾃـــــأ
صاِفـــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــيا

َﾛﾝﾀَｿعـــｯَاヱْتــــ<ﾁ<َعヰْـــــﾜﾝガ
vヱــガْ｀ــــــــــــــــــــ

tｱــــــــــ 

 َﾛﾞَـَتヮٍاDガ､َاَـヴــｯَاvヱسيــــvヱ
اｯ｀ﾝـــــــــــــــــــــــــ

 ـــــاｿِيا

َ=゚ ゚َْتﾂ>ِلَاأيــــــا ﾝガــــ
تﾗع>ـــــــُلَ

ْعv゙ــــــــــــــــــــــِف
 ـــــヴا

 َｱｯガﾁعـــﾝَا=ｿاَ｀جｿَغــヰْ､َグﾝإ
ｯاﾝــــــــــــــــــــــــــ

 ـــيا

ガِصــــヱﾁْاﾜَ｀ـــــاَشــــا｡َ
َ=ヰــــا｀ﾂّﾝا

ｱًـــــــــــــــــــــﾝّﾀِ､ 

ガِصヱﾁاَ｀ヰَاﾝعـﾟ゙َْاﾝصحيحَ 
ع>ــــــــــــــــــــــــــ

 ガاﾁيا

vﾝهـــــｿََاهグ゙ّـــ｀اَح>ـــــﾜَُ،ًاﾁـ
ｿَيع=ـــــــــــــﾟﾝَقـــيل 

 َﾁｿvغﾞﾝَ<ｿガْع>ـﾝَاギ<ｿｯ､َ،ﾁｿْـــvغﾝَاグﾝإ
 ثvاヱــــــــــــــــــــيا

｀ح>ــــــاَ｣يـvｱَاﾝ｀ْجـｿَِاﾝــتيَ
َヰـــــاﾜ

 ヱُـــــــــــــــﾁガ=ها

 َヰـــاﾜَﾀَإｿْشﾁّﾝيَلَاｯَســــ=ﾁيヱ=ي
ｿاِجـــــــــــــــــــــــــ

 ـيا

َヮٍ｣ـــvَفｿْجــــــ｀َグﾞعــــــ
َｱｯガﾁعـــﾝا

 إヱヱّــــــــــــــــــــــي

 َｲُاَعش｀َﾁْـ` عﾞيهَسأْقﾊيَاﾝع
 ｯاﾜِـــــــــــــــــيا
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 ヱمゅ بعدهゅ ـ بتصرف ـ  81، الصヘح  9111 ،0ط القنيطرة ـ  ، تحقيベ عبد العヤي الヱدغيري، البヱكيヤي لヤطبゅع  ヱالنشر ヱالتヱزيع ـ  9ج ديヱا  عال الゅヘتي،   

      

          るالمعرفي ポتゅل فيه هذا النص، مستثمرا مكتسبヤتح ،ュالتصمي ュما محكゅمتك ゅئيゅإنش ゅعヱضヱم ゆاكت
 :ヱالヤغヱيヱ るالمنヰايヱ ،るمسترشدا بمゅ يほتي

 .ـ ヱضع النص في إطゅره الثقゅفي ヱاأدبي    

 .ـ تكثيف المعゅني الヱاردة في النص    

    ゅヰيم  بينゅإبراز العاق  القヱ ،ゅヰالمرتبط ب ュالمعجヱ يمن  في النصヰل الدالي  المヱـ تحديد الحق . 

    ゅヰヘيゅظヱ تحديدヱ نصヤني  لヘيص الゅـ رصد الخص. 

 .ـ صيゅغ  خاص  تتتثمر فيゅヰ نتゅيج التحヤيل لبيゅ  مدى تمثيل النص لتجرب  إحيゅء النمヱذج    

ゅنيゅث : れゅヘدرس المؤل(ن 56ボط) 

 :مゅ يほتي أحمد المعداヱي المجゅطي" ظゅهرة الشعر الحديث"ヱرد في مぼلف                       

الヱاقع هヱ أن الشゅعر الحديث، حين شرع في تطヱير اأسゅس المヱسيボي لヤشعر الحديث،  ..."     
ゅم ヴヤع ゅヰر البحث فيボاستヱ れرボالتي است るثヱرヱالم るيボسيヱل المヱكر في نسف اأصヘيكن ي ュل 
يشبه الボيヱد الذهبيる، إا بゅلمボدار الذヵ يتيح له أن ُيحّرポ عヱاطヘه ヱأحゅسيسه ヱفكره، دヱن أن 

 ."...منضبط عن إيゅボع مヱااده ヱأفكゅرهيعيボه ثボل تポヤ الボيヱد، أヱ أن يصرفه إيゅボع رنينゅヰ ال

 ،0222عداヱي المجゅطي، ظゅهرة الشعر الحديث ـ الطبع  الثゅني   أحمد الم                                                                            
 .0ン9 ـ 0ン2 :تヱزيع المدارس، الدار البيضゅء، صشرك  النشر ヱال                                                                                

 

 :ヱضヱعゅ متكゅما تنا  فيه مゅ يほتيانطベヤ من هذه الヱボلヱ ،るمن قراءتポ المؤلف النボدヵ؛ ثュ اكتゆ م   

 لَفぼداخل الم ゅヰقゅل  بتيヱربط الق. 

   ュالتجديد التي مإبراز أه ュلゅتيقيميزعヱر المゅشعر الحديث ت اإطヤل.  

 هرة الشعر الحديثゅفي درات  ظ ゆتゅج الذي اعتمده الكヰالمن  ゅبي . 

 

 

 
 

 



   2     

 المركز الヱطني لヤتقヱيヱ ュاامتحゅنゅت ヱالتヱجيه

ゅヰآدابヱ るالعربي るغヤال 

るنيゅاإنس ュヱヤالعヱ ゆاآدا るشعب: るنيゅاإنس ュヱヤالع ポヤمس 

 

المゅدة

るالشعب 
  ポヤالمس ヱأ 

 ناゅ اإمدة 

 المعゅمل

3 

3 

اامتحｴ┈ الوطني ال┇وحد 
ｴلوريｴكｸ┃ل 

 4102 تتدراكي لدヱرة ااا

 عنゅصر اإجゅب 
RR 0ヲ 

るحヘالص 

ヱ
 

        

 

        

   
  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ليس من الضرヱرヵ أن تتطゅبベ إناゅ اれ المترشح مع المعطيれゅ المボترحる في هذا الدليل، أن         
 ヱظيヘته تنحصر في تボديュ اإطゅر العュゅ لأاヱبる الممكنる في معゅلاる النص؛ من أال ذلポ، تبヴボ لأستゅذ

عرفيヱ るالمنヰايヱ るالヤغヱيる، لュヰヘ المصحح صاحيる رصد مدى قدرة المترشح عヴヤ استثمゅر مكتسبゅته الم
                                                                     ...النص ヱتحヤيヤه

 (نボطヱ1 る)درس النصヱص : أヱا                                              
 

سلم 
 التنقيط

 

 ............................................................................................. ـ ヱضع النص في إطゅره الثゅボفي ヱاأدبي
 :ينتظراإشゅرة في التほطير إلヴ مゅ يほتي  

ヱتعي النخب  المثـقヘ  إلヴ تجヱゅز حゅل  الجمヱد التي ، ヱ02بداي  ベ  91لعربي أヱاخر ベ التي عرفゅヰ المجتمع اـ التحヱات الثقゅفي  
 بゅلعヱدة إلヴ اأصヱل؛ ،تامياإ/ طبعت الヘكر العربي

، م  خال اتتュゅヰヤ المقヱمゅت الヘني  لヤقصيدة العربي  القديم ، ヱجعゅヰヤ قゅدرة حيゅييي  في تجديد الشعر العربيـ رغب  الشعراء اإ
 عヴヤ التعبير ع  قضゅيゅ العصر؛ 

      ...رالمغرヱ ،ゆمヱقع الشゅعر عال الゅヘتي داخل هذا التيゅإلヴ  امتداد تيゅر إحيゅء النمヱذج ـ  

 نボطتゅن

 ...................................................................................................ـ تكثيف المعゅني الヱاردة في النص 
 :يمك  التركيز في عمヤي  التكثيف عヴヤ المعゅني اآتي   

 ؛إلى الヨجギ التヤيギ لأمة العゲبيةحレين الـ 
 ؛اأمة العゲبية ヱبطواتヰا ヱمレعتヰابأمجاキ  تزاコعااヱفゲガ الـ 
 ...تحسゲ عヤى ما آلت إليه أヱضاع اأمة العゲبية من ヱ メクجヰل ヱاستムانةالـ 

 نボطتゅن

 .......................................................بينヰا القائمة ヱإبゲاコ العاقة ـ تحديد الحقول الدالية المヰيمنة ヱالمعجم المゲتبط بヰا
لヨヤجギ ـ عギヰ تحن نفوسレا ـ عギヰ السياヱ りキالعا ـ الヤヨوポ الヨواليا ـ عヤونا به ـ فレボا به ـ : )الماضي المشゲقحボل   :، هヨامヰيレヨين حقلين داليينـ يムヨن التヨييز في الレص بين 

 ؛...(مレムヤا コماュ الحムم 
  لボالمظلمح ゲيا ـ: )الحاضキاらヨك الヤا تヰا بレا نومة ـ نسيレتゲع ヱゲالع ギا مجギنا أغゲبة باليا ـ صク ـ عواريا ـ محا لة

 ....(آية الヨجギ ـ آロ عヤى مجギ العヱゲبة 
بين الحヤボين عヤى التعارض ヱالتضاヱ ،キلヨヰレムا يتムاماラ ليゲسヨا صورり الヨعاناヱ りالتحسゲ عヤى ضياع الヨجギ  العاقة تボوュ ـ 

 ...العゲبي اأثيل

ン طボن 

 :ヱتحديد ヱظゅئゅヰヘ ـ رصد الخصゅئص الヘنيる لヤنص
  るالبنيるعيゅボاإي:.............................................................................................................. 

 :اإيゅボع الخゅرايأ ـ 

 ヱヱحدة القゅفي  ヱالرヱي؛( بحر الطヱيل)ـ اعتمゅد نظュゅ الشطري  المتنゅظري  القゅيمي  عヱ ヴヤحدة الヱز  
 (.خゅليゅ ـ بゅقيゅ)يدة التصريع في مطヤع القص ـ
 :تعدد مظゅهر التكرار  :اإيゅボع الداخヤيゆ ـ 

 ؛...(اليゅء ـ العي  ـ الراء ـ النヱ  ـ الميュ )ـ تكرار بعض اأصヱات ヱالمدヱد 
 ؛...(يذكرنゅ ـ عヰدا ـ الشرベ ـ مجد العرヱب  ـ الغدر)ـ تكرار بعض الكヤمゅت 

 ....(ينير / لعヱد ـ نヱرهゅا / فعゅヰヤ ـ يعد / ヘعلتالヘخرـ /  فゅخرت العヱاليゅ ـ / عヱヤنゅ / العا)ـ تكرار بعض ااشتقゅقゅت 
   ゅق  إيقゅمنح النص ط ゅعيゅإيق ゅازيヱت ポلد ذلヱ قدヱヱ  ليゅجم  ヘظيヱ أدىヱ ، يヤثيري عي  داخほت... 

 るر الشعريヱالص:............................................................................................................ 

اعتمゅدا عヴヤ خيゅل حتي ヱالكنゅي ، التقطヱ  ゅヰظف الشゅعر نمゅذج م  الصヱر الشعري  التقヤيدي  القゅيم  عヴヤ ااتتعゅرة ヱالمجゅز   
ـ عヱヤنゅ به فベヱ التヴヰ ـ فقنゅ به حتヴ النجュヱ ـ محゅ الظュヤ ـ ( الطヤل) يذكرنゅ)راء القدامヴ في التصヱيرترَتュ طريق  الشع ヱاقعي

ゅب  بينヱس المني  ـ غدا مجد العرほك ゅヰلヱゅاريヱع ゅم  ـ صرنヱن ゅـ عرتن ゅليゅ)....  

 
ヱ ن 

 
 
 
 
 
 
 
ヱ ن 
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 ...ヱقد زاヱجت الصヱرة الشعري  بي  الヱظيヘ  التزييني  الجمゅلي  ヱالヱظيヘ  التعبيري  التほثيري  

  ゆليゅاأس....................................................................................................................... 

هيمن  الجمل الヘعヤي  التي طغت عヴヤ أفعゅلゅヰ صيغ  الزم  المゅضي، مع اقترا  غヤب  اأتゆヱヤ الخبري عヴヤ النص ヱ ـ          
ظيヘتヱヱ ゅヰ...( صرنゅيذكرنゅ ـ عヱヤنゅ به ـ فقنゅ ـ  مヤكنゅ ـ أبنゅ ـ بعثنゅ ـ عرتنゅ ـ ) :(نゅ)المتكュヤ الدال عヴヤ الجمع  هذه اأفعゅل بضمير

ヱاإفصゅح ع  مشゅعره  ،عヴヤ مゅ آلت إليهتحتره إلヴ المゅضي التヤيد لأم  العربي  ヱفخره بほمجゅدهヱ ゅحني  الشゅعر التعبير ع  
            ...القヱمي  

 
 
ヱ ن 

 
 

 
 ゅヰتستثمر في るخاص るغゅئـ صيゅن مدى تمثيل النص نتゅيل لبيヤذج ج التحヱء النمゅإحي るتارب...................................... 

        ،ゆヤهذا المط ュيヱفي تق ヴيليراعヤئج التحـゅنت ゅヰيستثمر في るخاص ゆتركي ヴヤمدى تمثيل النص قدرة المترشح ع  ゅلبي 
 :إحيゅَء النمヱذج، ヱذلポ بゅإشゅرة إلヴ مظゅهر االتزاュ بعنゅصر القصيدة القديم  تجرب 

ヱعヱ ヴヤحدة الヱز  ヱالقゅفي   ،إيقゅع تقヤيدي يقュヱ عヴヤ نظュゅ الشطري  المتヱازيي )المحゅفظ  عヴヤ بني  القصيدة القديم  ـ      
 ؛(ヱالرヱي

 اتتヰال النص بمقدم  طヤヤي  ヱجداني ، عヴヤ عゅدة الشعراء القدمゅء؛ـ       
  ؛(تحترالرثゅء ヱالヘخرـ ال)تقヤيدي  المعゅني المヱضヱعゅت ヱال بعض تヱظيف ـ      
 ؛انخراط الشゅعر في همュヱ الجمゅع  ـ      
 تヱظيف صヱر شعري  تحゅكي النمヱذج القديュ؛ ـ      
 ...ـ  تヱظيف معجュ تراثي     

 
 نボط 1

 
ゅنيゅث : れゅヘدرس المؤل(ط 6ボن)  ュヤس

 التنボيط

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

るدمボم  ゆゅقتضゅب ゅヰاردة فيهيشير فيヱال ゅيゅالقض ュأهヱ لفぼع المヱضヱم ヴإل............................................................. 

 ..........................................................................................................ربط الヱボلる بسيゅقゅヰ داخل المؤلف
الذي خصصه الكゅتゆ لヤحديث ع  ヱتゅيل التعبير ( الشكل الجديد)ヱد القヱل  في الヘصل الرابع م  المぼلف اإشゅرة إلヱ ヴرـ 

 .  الشعري  ヱاإيقゅع ヱالتي تュヰ الヤغ  ヱالصヱرةالحديث، الヘني  في الشعر 

  ن 5.0

ヱ  ن 

 .....................................................................معゅلュ التاديد التي مي れ اإطゅر المヱسيボي لヤشعر الحديثأهュ إبرا  ـ 

 :يゅتي في مゅ معゅلュ التجديد التي ميزت اإطゅر المヱتيقي لヤشعر الحديثتتحدد     
 يت الشعري ذي الشطري  المتتヱゅيي ؛ـ تヘتيت الヱحدة المヱتيقي  القديم  المتمثヤ  في الب      
 بعدد التヘعيات  في البيت الヱاحد؛طヱل غير ثゅبت، ヱعدュ التقيد ヱحدة مヱتيقي  ذات ـ تبني التطر الشعري       

 ؛(الヰزج ـ الرمل ـ الرجز ـ الكゅمل ـ المتقゅرゆ ـ المتدارポ)يث عヴヤ اتتخداュ تت  بحヱر صゅفي  ـ اقتصゅر الشعر الحد      

 ؛قゅعゅヰ المزيد م  التنヱع ヱالتヱヤي ـ الヤجヱء إلヴ الزحゅفゅت لتكتير حدة التヘعيヱ  ヤمنح إي      

 ـ اعتمゅد تنヱيع اأضرゆ؛      

 لحرك  المشゅعر ヱاأفكゅر ヱاأخيヤ ؛ـ اعتمゅد التدヱير لتكتير ヱحدة الشطر ヱヱحدة البيت، بゅلخضヱع       

 ヱمزجゅヰ بتヘعيات البحヱر الصゅفي ؛ ـ اتتغال تヘعيات البحヱر المختヤط       

  ...دة ヱخضヱعه لヤدفق  الشعヱري ـ اعتبゅر القゅفي  جزءا م  البنゅء المヱتيقي العュゅ لヤقصي      
    

ン ن 

 ....................................................................بيゅن المنヰج الذヵ اعتمده الكゅتゆ في دراسる ظゅهرة الشعر الحديث

    ヴرة إلゅاإش ゆتゅد الكゅت متعددة فاعتمゅربゅلمق ュظيف المنتجヱس التゅأت ヴヤع ュヱما يقゅمتك ゅجヰامنヱت التي ي درات  التح
ممゅ تمح له بゅلتحرر م  إكراه االتزاュ بゅلمنヰج الヱاحد ヱالヱحيد، ヱاانヘتゅح عヴヤ مقゅربゅت متعددة ، متت الشعر العربي الحديث

 ...تتتヱعゆ معظュ القضゅيヱ ゅإشكゅات ظゅهرة الشعر الحديث

ヱ ن 

 るتمゅعخヱضヱمヤتب  لゅن 5,0 .................................................................................................................من 

 


