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 れゅنゅاامتحヱ ュيヱボتヤطني لヱجيهالمركز الヱالتヱ 

 اامتحاラ الوطني الヨوحد للبكالوريا
 2015 تددراي  لدورり ااا  

  - الموضوع  -
 RS 01 

ヤغる العربيヱ るآدابゅヰال  

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

المゅدة
 

るالشعب ヱأ ポヤالمس 

 مدة اإنجゅز

 المعゅمل

ン 

ヴ 

 لصفحるا

 

 

        

   

  

  

 

 

 

  (نボط4ヴ る)درس النصヱص : أヱا

 الボصيدة الجديدة                                   
 

إنه يتجه إلヴ أن يصبح ذا بنゅء . في تحヱل ヱتطヱر خاقين ا مثيل لヰمゅ في تゅريخه الشعر العربي ذأخ                
مゅボبل ヱ. داخヤيる خفيる تسيطر عヤيه ヱتヱجヰهإن هندسる . تركيبي، يتيح له أن يحتضن الحيゅة كヱ ゅヰヤالヱاقع كヤه

ヱهي نمゅذج أصبحれ تゅريخيる، تشرئゆُ الボصيدة  ،اانفعゅل ــ الفكرة، ヱالボصيدة ـــ الكヤمヱ ،るالボصيدة ـالボصيدة 
ゅصيدة ـ الرؤيボالجديدة، ال .ゅالرؤيヱ اقعヱالنفس، الヱ ءゅاأشي ゅمヰحد فيヱتت ヴمعنヱ るحرك ゅصيدة هنボال . 

 
 :اأسس التي تستند إليゅヰ حركる الشعر الجديد في النゅボط اآتيヱるيمكن تفصيل         

إذا أردنゅ أن نゅボرن بين الボصيدة العربيる الボديمヱ るالボصيدة الجديدة، نجد أن اأヱلヴ إذ  :ـ النゅحيる الفنيるـ     
るعヱمتن ،るحي ،るسكゅحدة متمヱ صيدة الجديدةボالمفرد، فإن ال れالبي るليゅفي جم ゅヰليتゅتمس جمヤص. تボالヱ るيديヤボيدة الت

ヱالتヤボيديる لغる ذベヱ عヱ ュゅقヱاعد نحヱيヱ るبيゅنيヱ ،るالجديدة لغる . صنゅعヱ るمعゅن، بينمゅ الجديدة تجربる متميزة
るاد  ر  إن الف  . شخصيヱ ج⌒د  ةゅصرهゅعن ュمن أه ゅض من . ة الرؤيヱل، المفرヰزن السヱال ヴヤع るئمゅق るيديヤボصيدة التボالヱ

إيゅボع نゅبع من الداخل، لذلポ فヱヰ ابتكゅر، يتطゆヤ استخدامه براعヱ るمヱهبる خゅرج، بينمゅ تュヱボ الボصيدة الجديدة عヴヤ ال
ヱهنポゅ شكل ヱاحد في الボصゅئد التヤボيديる كゅヰヤ، بينمゅ لكل قصيدة جديدة شكゅヰヤ . أكثر ممゅ يتطゆヤ استخداュ الヱزن

يتنヱع مゅ أضف إلヴ ذلポ أن من جヱهر الشعر في المفュヱヰ الجديد، أن  ا،، يتطゆヤ إدراكه ヱعيゅ شعريゅ كبيرالخゅص
 .شゅءれ التجربヱ るالمヱهبる أن يتنヱع

 
ن هذا يعني أن لغته متميزة إذا كゅن الشعヱر الجديد يعبر عن نفسه تعبيرا جديدا، فإ: النゅحيる الヤغヱيる ــ    
るصゅخヱ. التعبير الشعري م るلほأن مس ゅإذا عرفن ポيتضح ذلヱゅرؤيヱ ترヱتヱ るسيゅحسヱ لゅانفع るلほ؛س  ヱنح るلほا مس
بل  ؛ヱ ،ゅヰهヱ نظュゅ ا يتحكュ فيه النحヱمゅل الヤغる في الشعر الجديد إلヴ نظュゅ المفرداヱ れعاقゅتヱيعヱد ج. ヱقヱاعد

るالتجرب ヱل أゅاانفع .れءاゅإيح るالشعر الجديد لغ るلغ れنゅك ゅمن هنヱ . るغヤال ヴヤعر العربي الجديد أن عゅهكذا يؤمن الش
ذلポ يفرパ الكヤمる من شحنتゅヰ المヱرヱثヱ  るهヱ في. أن تسゅير تجربته بكل مゅ فيゅヰ من التنゅقض ヱالغنヱ ヴالتヱتر

るئعゅالش ゅヰدالتヱ ديゅالع ゅرهゅمن إط ゅヰجديدة، تخرج るبشحن ゅؤهヤيمヱ ،るيديヤボالت. 
 

فボد . ليس في تゅريخ النボد العربي مゅ يشير إلヴ النظر إلヴ الشعر بヱصفه خゅボヤ أヱ رؤيゅ: نゅحيる الخベヤ الشعري ــ    
るعゅصنヱ راヱالعكس، شع ヴヤع ، د  عる الشعر الذي هヱ رؤيヱ ゅخベヤ، أا  يボبل أي عゅلュ مغベヤ نゅヰئي ヱأا  إن من طبي. ع⊥

 . نゅヰيる له ينحصر فيه، بل يفجره ヱيتخطゅه، فゅلشعر هヱ هذا البحث الذي ا

       ゅボヤبل أصبح خ ،るعゅمجرد صن ヱس، أゅإحس ヱر أヱالنظر الجديدة، مجرد شع るヰجヱ يعد الشعر من ュهكذا لヱ
إنه خرベ لヤعゅدة؛ أي تغيير . ذاته في استبゅقه العゅلュ الراهن، ヱتヱقع العゅلュ المボبل ヱرؤيヱ ،ゅأصبح الشعر هヱ اإنسゅن

ゅヰتゅعاق ュゅنظヱ ءゅاأشي ュゅلنظ :ュلゅالع ヴتغيير النظر إل.  るة خاقヱأن يصير ق ヴح الشعر العربي الجديد إلヱطم ゅمن هن
ر الفعل الذي نبدع به ヱجヱدنゅ إنه يصي. تكشف برؤاهゅ عن الجزء الغゅمض في حيゅتنヱ ゅمصيرنヱ ،ゅتضيئه ヱتغنيه

 . ヱنعيد إبداعه بゅستمرار
،    بيرれヱ ـ زمن الشعر، دار السゅقي،( عヤي أحمد سعيد)دヱنيس أ  

 るبعゅالس る060: ص ،2102الطبع ゅبعده ゅمヱ (بتصرف) .  
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   المヱضヱع   - 5102  ستدراكيるاا الدヱرة  - ゅلヱريゅاامتحゅن الヱطني المヱحد لヤبك
  اآداヱ ゆالعュヱヤ اإنسゅنيる مسポヤ اآداゆ شعبる – الヤغる العربيヱ るآدابゅヰ: مゅدة -

RS  10  
るالصفح 

   

ヲ        
  

اكتゆ مヱضヱعゅ إنشゅئيヱ ゅفベ تصميュ منヰجي متكゅمل ヱمنسجュ، تحヤل فيه هذا النص النظري،    
 :ポ المعرفيヱ るالヤغヱيヱ るالمنヰجيヱ ،るمسترشدا بمゅ يほتيمستثمرا مكتسبゅت

 لقراءته るضع فرضيヱヱ ،اأدبيヱ فيゅقه الثقゅطير النص ضمن سيほت.  
 النص ゅヰالتي يطرح るتحديد القضي، ゅヰل るنヱصر المكゅالعن ュعرض أهヱ. 

 كل من  رصد れالقصيدة الجديدةامميزاヱ るفي النصلقصيدة القديم れردヱ ゅكم ،. 

 المع るن الطريقゅبيゅヰالتي يطرح るفي عرض القضي るヘظヱالم ゆليゅإبراز اأسヱ ،ء النصゅتمدة في بن . 

  ゆتゅل الكヱق るقشゅمنヱ ،يلヤئج التحゅلنت るتركيبي るخاص るغゅصي" ゅرؤي ヱالشعر الذي ه るإن من طبيع

  .مع إبداء الرأي الشخصي ،"ヱخベヤ، أا  يボبل أي عゅلュ مغベヤ نゅヰئي ヱأا  ينحصر فيه، بل يفجره ヱيتخطゅه

                  

ゅنيゅث : れゅدرس المؤلف(ط 6ボن  ) 

 るايヱرد في رヱ"ゆالكاヱ صヤتي" الほي ゅم : 

 ..." ヱيبد ゅفيم ュرجل عظي ュヱف اليヱرؤヱ . ⊥ذه الحヰجدا ك ュإا . جرةعظي ヴمض ゅيكن فيم ュلヱ
ترى . ヱلكنゅヰ كゅنれ صヱتゅ مدヱيゅ لヤحريる. نزヱيる بشゅرع محمد عヤيررا بمجるヤ النذير، مجるヤ م⊥ ح  م⊥ 

نれ اليュヱ يゅ رؤヱف؟ هل تغير؟ هل تغير مثポヤ يゅ نبヱيる؟ هل ينكرني مثポヤ يゅ سنゅء؟ ヱلكن كيف أ
  ヲ2ص ".  .ب⊥عدا أفكゅر السヱء

   ..." ،ゅヰتعرف れأن ゆゅأسب れقヱال れلي في ذا ゅボصدي れكنヱ ゅلص  れأمس، كنゅك ュヱــ سعيد، ليس الي
ゅن إا لصヱن تكヤف るصيヱصヤال ヴإل れغير اأمس، إذا عد ュヱلكن اليヱ ゆص ". !فحسン3                                                                          

                                     ،ドوヘنج ب مح"ゆا"اللص والكا ،ベع  اأولى ، دار الشروらトمصر، ال ،りهرゅ6002لق . 
 

 :تنجز فيه مゅ يほتي متكゅما مヱضヱعヱ ،ゅمن قراءتポ الرヱايる؛ ヱاكتゆ المボطعينانطベヤ من هذين  

        ュゅقه العゅضع المؤلف في سيヱ ـ. 

         るايヱأحداث الر ュゅر العゅقع المقطعين ضمن المسヱـ تحديد م. 

في نمヱ ヱدヱرهゅ  ،رؤヱف عヱヤان في القيュ الヘكريヱ るاأخاقيる لدىـ رصد مظゅهر التحヱل          

ゅرهヱتطヱ るايヱأحداث الر . 

 .   لمعطيれゅ المتヱصل إليゅヰ في التحヤيل إبراز قيمる الرヱايるتركيゆ اـ          
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 المركز الヱطني لヤتヱボيヱ ュاامتحゅنヱ れゅالتヱجيه

 اامتحاラ الوطني الヨوحد للبكالوريا
 2015  تددراي لدورり ااا  

  - عゅレصر اإجゅب   -
 RR 01 

ヤغる العربيヱ るآدابゅヰال  

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

المゅدة
 

るالشعب ヱأ ポヤالمس 

 مدة اإنجゅز

 المعゅمل

ン 

ヴ 

 لصفحるا

 

 

        

   

  

   

  

 

 

           グفي ه るحゲقتヨال れياトعヨشح مع الゲتヨال れاコنجاま ابقトتت ラأ ヵرヱゲツفي ليس من ال ゲダيفته تنحドヱ ラا الدليل، أ
クلأستا ヴلك، تبقク النص؛ من أجل るفي معالج るكنヨヨال るلأجوب ュتقديم اإطار العا  りقدر ンرصد مد るحح صاحيダヨال

ヱالتعبيゲعنヰا بほسلوゆ سليم ゲفيヱ るالヨنヰجيヱ るاللغويる، لفヰم النص ヱتحليله، الヨتゲشح علヴ استثヨار مكتسباته الヨع
    .ヱرقる التحゲيゲحゲص علヴ حسن تنظيم مع ال ،خاメ من اأخトاء

 (ラ 41)درサ النダوص : أヱا
 

 سلم   
 التنقيط 

    ....................................................................ヱヱضع فゲضيる لقゲاءته ،تほطيゲ النص ضヨن سياقه الثقافي ヱاأدبي -
 :يレدヌر من المدرشح أラ يش ر まلى مゅ يほتي 
وまتュゅヰ يل ، اانヘدゥゅ على الんقゅف  اأجらレ   ع العربي مレدصف القرラ العشرين ـالدحواれ الんقゅف   والヘكري  الدي らヅعت المجدمـ   

تجريب أشكメゅ تعら ري  وعلى تجゅوコ أشكメゅ الشعر القديم ومゅツم レه في まخصゆゅ المォゅレ الんقゅفي العュゅ وまقメゅら اأج メゅ الجديدク  りلك
 りجديد... 

م والصورり ـ اضトاع رواد تحديث الشعر العربي بみرتゅء تجゅرゆ تقوュ على تقديم بدائل تعら ري  جديدり على مسدوン المعج  
  ...لعゅلمل واإيقゅع والرぼي  

ل من ائوأمن ويعدらر أدون س . ولت الدعريف بガصゅئص شعر الرぼيゅحゅ ـ ヰドورالعديد من الدراتれゅ الレقدي  والدヌレ ري  الدي  
ガقد العربي وارتレفي ال ゅيぼشعر الر ュوヰヘم...  

لوضع فゲضيる مناسبる لقゲاءり  ...(الレص صゅحبأو ونゅヰيده أبداي  الレص أو واラ العレ)اانトاベ من مぽشراれ نص   دال  ـ    
   ....................................................................................................................................................النص

4.1 ラ 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 ラ 

- ゅヰل るنヱصر المكゅالعن ュعرض أهヱ النص ゅヰالتي يطرح るضيボتحديد ال............................................................  
 : التي يطرحゅヰ النص ボضيるال   

  .الボصيدة الجديدة ヱإبراز أسسゅヰهヱيる تحديد                                          
    ュأهるنヱصر المكゅذه  العنヰلるالقضي: 

  るره من قصيدة قديمヱتطヱ  ل الشعر العربيヱتحヴقصيدة  إلゅالرؤيヱ اقعヱال ゅヰحد فيヱجديدة يت.  
  بين القصيدة القديم るرنゅالمقるنيヘال るحيゅالقصيدة الجديدة من النヱ る . 

 التعبير الشعري في الشعر العربي الجديدヱ るغヤال れゅإبراز سم . 

 شعرヤل ュالقدي ュヱヰヘعن الم ゅشعر الرؤي るاختاف طبيع. 

 ゅرؤيヱ ゅقヤره خゅعتبゅالشعر الجديد ب るيヱتحديد ه،  ヴحه إلヱطمヱالمصير الكشفヱ ةゅفي الحي ュヰعن المب. 

2 ラ 

 ......................................................، كヨا ヱردれ في النصلقダيدり القديヱ るヨالقダيدり الجديدりل من  امヨيゴاれ ك رصد ـ
 : في مゅ يほتي القص دり القديم  والقص دり الجديدりتدحدد  مم زاれ يل من            

 القص دり الجديدり القص دり القديم 
    りالكلم /ـ القص د りك/، القص دヘال りالقص د ،りر/ メゅعヘاان. 
ゅレع  ومعラゅ ـ لغ  クوベ عュゅ ص ـ جمゅل   الら ت المヘرد ـ   

ـ الوラコ السヰل ( لغ  عゅدي )وب ゅن    نحوي  وقواعد
 ... المヘروチ من خゅرァ ـ شكل واحد ـ شعور وصゅレع 

  りتك  /ـ القص دゅمدم りـ وحد ゅيぼوع  ـ تجرب    الرレح  ، مد ،
 りص   مدمدم زガمـ لغ  ش りردヘجد ゅيぼالر りدد(れءاゅيحま  لغ).  

ـ まيقゅع نゅبع من الداخل ـ لكل قص دり شكل خソゅ ـ خلق  
ゅيぼور... 

 

2 ラ 
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ゅريヱلゅبكヤحد لヱطني المヱن الゅرة  - اامتحヱاا الدる5102  ستدراكي -   るبゅصر اإجゅعن   
  اآداヱ ゆالعュヱヤ اإنسゅنيる مسポヤ اآداゆ شعبる – العربيヱ るآدابゅヰالヤغる : مゅدة -

RR  10  
るالصفح 

   

ヲ        
 .بياラ الゲトيقる الヨعتヨدり في بناء النص، まヱبゲاコ اأساليب الヨوドفる في عチゲ القツيる التي يゲトحヰا -
 ............................................................................................................................. :الゲトيقる الヨعتヨدり ـ  

            ラلى أま りرゅاإش  ュゅمن الع ァتددر   ヅゅらレج   اتدゅحج   レص بレء الゅレتب اعدمد في بゅالك(メالشعر العربي في الدحو グأخ )
 ソゅガلى الま(عن الجزء الغ ゅاهぼخاق  تكشف بر りيص ر الشعر العربي قوゅومص رن ゅレتゅ مض في حゅ .) 

           レらال ログهر هゅヌويمكن حصر م ゅتيفي مほي: 
  るمقدمりجديد りالشعر العربي نحو قص د メلى تحوま ゅヰ ف ベرトت. 
 チゲح عゅレحري  الشعر الجديد من ال ゅヰ لま دレواللغوي رصد ف ه اأتس الدي تسد   レヘلق     الガح   الゅون

ヵالشعر. 
  るヨهوي  الشعر الخات ゅヰ موحهحدد فヅجديد و  . 

  るفドوヨف           ....... .......................................................................................................................:ـ اأساليب الドـ و  ツالق チج   لعرゅل ب لغوي  وحجゅب ر ش لغ : )أتゅتع ゅヰللガعري تقريري  تد  ヘんـ ا مكゅرن  ـ لدعريف ـ المق
  レرهらس ر ـ الヘوالد ゥالشرァゅدレئل ...(  وااتدゅف وتドو ゅيم ベゅي)ااتسら الدري ベゅااتس :ほفالوصل بトالع れدوا. .. ベゅوااتس

 ...ممゅ أتヰم في تقوي  مゅヌهر اتسベゅ الレص...( الدكرار: المعجميوااتسベゅ ... عらر الツمゅئر وأتمゅء اإشゅرり الدالي،
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إن من طبيعる الشعر الذي هヱ رؤيヱ ゅخベヤ، أاّ يقبل أي "صيゅغる خاصる تركيبيる لنتゅئج التحヤيل، ヱمنゅقشる قヱل الكゅتゆ ـ 
ュلゅه عゅيتخطヱ جرهヘأاّ ينحصر فيه، بل يヱ ئيゅヰن ベヤمع إبداء الرأي الشخصي"مغ ،........................................... 
 : على مゅ يほتي درり الヨتゲشحقيراعى في تقويم هグا المトلب     

 .وتمحらص الヘرض   ـ ص ゅغ  خاص  تري ら   لレدゅئج الدحل ل       
من المレدヌر أラ تレصب المゅレقش  حوメ انヘدゥゅ شعر الرぼيゅ على عوالم  وآفベゅ جديدり،  تدجゅوコ حدود : ـ مゅレقش  قوメ الكゅتب       

 ...لمسدقらلاتدشراف خلقゅヰ في أفق امكラゅ وتع د تشك ل نュゅヌ اأش ゅء والزمラゅ وال
 .ـ まبداء الرأヵ الشガصي       

1 ラ 

                                                              

        ゅنيゅث : れゅ(ن 6)درس المؤلف                                       
 :تيるينتظر أن يكتゆ المترشح مヱضヱعゅ متكゅما، يتنヱゅل فيه العنゅصر اآ          

 سلم
 التنقيط

ュلف في سياقه العاぽヨضع الヱ ـ................................................................................................................. 
 ...بゅقتضゆゅ، إلヴ مヱقع رヱايる الヤص ヱالكاゆ ضمن التجربる الرヱائيる لنجيゆ محヱヘظ اإشゅرة  ـ 
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  ...............................................................................تحديد موقع الヨقトعين ضヨن الヨسارالعاュ أحداゐ الヱゲايるـ 
      ロクゅء أتدゅلى لقま بعد خروجه من السجن ラراヰلث، ح ث توجه تع د مゅんصل الヘمن ال ラاクخوほع ن مトالمق ラلى أま りرゅاإش

ぼعدته على القديم وصديقه رゅه مسレء، والدمس مゅレت りده الصغ رレوي  وابらفعلت ن ゅكر له يمレوهو واثق من أنه لن يد ،ラوف علوا
 ... لم يعد يسمح له بゅلدعゅمل مع لص خゅرァ لدوロ من السجن، غ ر أラ تغ ر المريز ااجدمゅعي لرぼوف علواま ラيجゅد عمل

 
                      ............. . في نヨو أحداゐ الヱゲايヱ るتトورهاヱدヱرها علواヱ  ラفقيم الفكゲيヱ るاأخاقيる لدン رぼـ رصد مظاهゲ التحوメ في ال
 :まلى مرحلد ن اثレد ن رصد مظاهゲ التحوメيمكن أラ يش ر المدرشح في 

ヰم تأ، فヰو الヰ ヵグراラسع د م  لالمんل اأعلى بゅلレسら لواラمんل ف ゅヰ رぼوف ع( قらل دخوメ تع د مヰراラ السجن) مゲحلる أヱلヴـ    
عن الんوري  أفكゅر بゅ وشحレه، دصبوتوパ له السرق  بゅعدゅらرهゅ اتدردادا مشروعゅ لحق مغ، ي تشك ل وع ه بゅلヌلم ااجدمゅعيف

 ...   والدツح   والメゅツレوجسد له نموクجゅ لق م الصدベ والレزاه  والوفゅء ، العدال  ااجدمゅع  
  ع ااجدمゅعي للرجل ن تحوا جグريゅ، فرぼوف علواラعرف ف ゅヰ الوض( بعد خروァ تع د مヰراラ من السجن) مゲحلる ثانيるـ    

 مヰراラ، هدمゅمゅته صゅرれ تゅفヰ  في نヌر تع د، يمゅ أラ امヰمرئ س تحرير جريدり يら رり وأصらح له مريز اجدمゅعي  أصらح
ゅらلك للمグكرا بレي  ومدコゅヰلق م  ااند ゅجクومجسدا نمو  ゅヰمن بぽي ラゅكري  الدي يヘال むن  دゅ ガالغدر وال...     

ا يガدلف عن بق   الガون  ويحقد  هグا اأخ رجعله يقدレع بラほ مゅ  تع د مヰراラ برぼوف علواラالدحوメ انعكس على عاق   هグا   
، ، للدガلص مレهالدحريض عل ه وتほل ب الرأヵ العュゅ ضدロحدا برぼوف علواま ラلى الヵグ  اأمر رغب في ترقده وتصヘ ده،عل ه وي

ゅورهトم في نمو أحداث الرواي  وتヰأت ゅمم... 
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    ........................................................................تゲكيب الヨعトياれ الヨتوصل まليヰا في التحليل إبゲاコ قيるヨ الヱゲايるـ 
ゆتركي  ゅヰصل إليヱالمت れゅيل إبراز المعطيヤفي التح るنيヘالヱ るاأدبي ゅヰأهميتヱ るايヱالر るقيم.... 
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