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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 استدراكيةلدورة اا  

  - الموضوع  -
 RS 0ヲ 

ヤغる العربيヱ るآدابゅヰال  

 るاآدشعبるنيゅاإنس ュヱヤالع ポヤمس るنيゅاإنس ュヱヤالعヱ ゆا 

المゅدة
 

るالشعب ヱأ ポヤالمس 

 مدة اإنجゅز

 المعゅمل

ン 

ン 

 لصヘحるا

 

 

        

    

  

  

 

 

 

 (نボطる 41)درس النصヱص : أヱا
れゅمヤكヤل ゆح るأغني 

  れゅمヤالك ヴن∠خش ∠ュف⌒ي 
من ヱرヱد⌒  ヱهي أحيゅنゅ⇔ أك⊥ف    

ر ط  مَرれ عذبる⇔ فベヱ خدヱد⌒  بゅرداれ الع⌒  

ش⌒  نع⌒  ヱهي أحيゅنゅ⇔ كヱぼس∀ من رحيベ∃ م⊥

ـヘ∠ ــرش∠  るヘ∀ في عطش⌒ ت  ، ش∠ ゅヰ، ذاれ∠ صيف∃  

           *    *   *  

  れゅمヤالك ヴن∠خش ∠ュف⌒ي 
هإن  منゅヰ كヤمれゅ∃ هي أجراس∀ خヘي    

れعاヘالم⊥ن ゅرنゅن من أعمヤي⊥ع ゅヰ ع⊥ ج   ر∠

 فترة⇔ مسحヱرة الヘجر⌒ سخي ه
ヱ ゅحيゅة  قط ヱ ゅحب  れ  حس  ر∠  

؟  れゅمヤالك ヴذا نحن نخشゅمヤف 
                 *    *   *  

نゅ بゅلسكヱن⌒   نحن⊥ ل⊥ذ 
تنゅ، لュ نشほ أن تكشف السَر الشゅヘه⊥  م∠  ヱص∠

نゅ أن  في اأ ب  لゅヘظ غヱا⇔ ا نراه⊥ ヱحس⌒  

بئ⊥ه⊥ اأحرف⊥ عن سمع الボرヱن⌒   قゅبعゅ⇔ ت⊥خ 
 نحن كَبヤ نゅ الحرヱف الظゅمئه

ゅيل∠ لنヤرش الヘت ゅヰ ع  د∠  لュ ن∠
ヴ∠ن ر⊥ مヱسيヱ ヴボعطرا⇔ ヱم⊥ دا⇔ يボط⊥ سن∠  م⌒

 ヱكヱぼسゅ⇔ دافئه

                    *    *   * 
  れゅمヤالك ヴن∠خش ∠ュف⌒ي 

ヱ ヘإنゅヰ بゆゅ⊥ ه∠ ذ⊥ منゅヰى خヘヤيる∀ ين   

الصمれ عنゅヰغد⊥  بュ∠ヰ، فヤنرفع  ستゅر∠ نゅ الم⊥  

 إن ゅヰ نゅفذة∀ ضヱئيる∀ منゅヰ ي⊥طل  
ゅقنゅه⊥ في أعمゅنヘَヤغヱ ⊥هゅكتمن ゅم 

ゅاقنヱمن أشヱ ゅنينゅمن أم 
 فمتヴ يكتشف⊥ الصمれ⊥ الممل  

دنゅ نحゆ  الكヤمれゅ؟  أَننゅ ع⊥
                                                 

                                                    れヱدة، بيرヱني ـ دار العゅد الثヤـ المج るالمائك ポزゅان نヱ7 ديΓΓ1 6: ـ صΒ4 ゅبعده ゅمヱ.  
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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ع   - 5102  ستدراكيヱضヱالم   
  اヱ ゆالعュヱヤ اإنسゅنيる مسポヤ العュヱヤ اإنسゅنيるاآد شعبる – الヤغる العربيヱ るآدابゅヰ: مゅدة -

RS  02  
るحヘالص 

   

ヲ        
   

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

 اأدヱ فيゅボقه الثゅطير النص ضمن سيほراءته ،بيتボل るفرضي るغゅصيヱ. 

 اردة في النصヱني الゅتكثيف المع. 

 في النصتحديد ا るيمنヰالم るل الداليヱボلح ゅヰبين るئمゅボال れゅإبرازالعاقヱ ،ゅヰالمرتبط ب ュالمعجヱ . 

 ررصヱالصヱ るعيゅボاإي るالبني ヴヤلتركيزعゅنص، بヤل るئص الفنيゅمع تحديد  د الخص ،るالشعري
ゅمヰئفゅظヱ. 

 يلヤئج التحゅنت ゆر الشعر الحديثتركيヱفي تط  るصيدة العربيボال るن أثر تكسير بنيゅلبي ،.  

 

ゅنيゅث : れゅヘلぼدرس الم(ط 6ボن) 

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

 ヱالحベ أن نزعる اانطヱاء ヱالヰرゆヱ من مヱاجるヰ الحيゅة، كゅنれ صるヘ بゅرزة في شعر)    
ヱلヱأب るعゅسس هذه ... جمぼصل مヘان ゅنه عندمほل بヱボال ヴد إلゅボحدا ببعض الن ゅم ポذلヱ

 ،るمゅة العゅعن الحي ヵدゅش ヱأحمد زكي أب るعゅل عن "الجمゅصヘاان ヴته إلボعته قد سبゅجم れنゅك
  .(..."الحيゅة

 "  ر الحديثظゅهرة الشع" أحمد المعداヵヱ المجゅطي                                                       

 .ヱゅمゅ بعده 33البيضゅء، ص ،7001الطبعる الثゅنيる شركる النشر ヱالتヱزيع المدارس، 
    

  :تنجز فيه مゅ يほتيانطベヤ من هذه الヱボلヱ るمن قراءتポ المぼلف النボدヱ ،ヵاكتゆ مヱضヱعゅ متكゅما  

 لفぼداخل الم ゅヰقゅبسي るلヱボربط ال. 

  ئصゅنالرصد خصヱفي شعر  الذاتي مضمヱلヱأب るعゅجم . 

  ن المゅبيるفي دراس ゆتゅاعتمده الك ヵج الذヰر الذاتي نゅالتي . 

   لفぼم るقيم ゅヰتبرز في るتركيبي るخاص るغゅهرة الشعر الحديث"صيゅظ". 
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 れゅنゅاامتحヱ ュيヱボتヤطني لヱالمركز ال
 ヱالتヱجيه

 اامتحاラ الوطني الヨوحد للبكالوريا
 2015 استدراكيةلدورة اا  

  - عناصر اإجابة  -
 RR 0ヲ 

ヤغる العربيヱ るآدابゅヰال  

 るاإناآدشعب ュヱヤالع ポヤمس るنيゅاإنس ュヱヤالعヱ ゆاるنيゅس 

المゅدة
 

るالشعب ヱأ ポヤالمس 

 مدة اإنجゅز

 المعゅمل

ン 

ン 

 لصヘحるا

 

 

        

   

   

  

  

 

 

ليس من الضرヱرヵ أن تتطゅبベ إنجゅزا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 لأجヱبる الممكنる في معゅلجる النص؛ من أجل ذلポ، تبヴボ لأستゅذ المصحح صاحيる رصد مدى 

ヱالتعبيرعنゅヰ بほسヱ،  ゆヱヤتحヤيヤهعرفيヱ るالمنヰجيヱ るالヤغヱيる لュヰヘ النص قدرة المترشح عヴヤ استثمゅر مكتسبゅته الم
  ...مع الحرص عヴヤ حسن تنظيヱ  ュرقる التحرير ،سヤيュ خゅل من اأخطゅء

سュヤ    (ن 41)درس النصヱص : أヱا
 التنボيط

 .................... ............................................ヱصيゅغる فرضيる لボراءته ،ــ تほطير النص ضمن سيゅقه الثゅボفي ヱاأدبي
 :اإشゅرة بإيجゅز إلヴ مゅ يほتي      

التحヱاれ الثゅボفيヱ るالفكريる التي شヰدهゅ المجتمع العربي في النصف الثゅني من الボرن العشرين، ヱانعكゅسゅヰ عヴヤ مسゅر الشعر ـ    
 ...العربي الحديث

    れثرほجديدة في الشعر العربي ت るأدبي れゅهゅر اتجヱヰتكسير ـ ظ ヴإل れعمدヱ ،るالحديث るالغربي るالشعريヱ るاأدبي ゆرゅببعض التج
るيديヤボصيدة التボهزة في الゅالج ゆالヱボال るبني ... 

   るتكسير البني るداخل تجرب るالمائك ポزゅلن ヵدゅقع الريヱالم ヴرة إلゅـ اإش... 
 .......لヱضع فرضيる منゅسبる لボراءة النص( ..صゅحゆ النص أヱ الشكل الヰندسي لヤنص)る ذاれ دالる ـ اانطاベ من مぼشراれ نصي   

 ن 4.1

 

 

 

 ن 5.1

 ......................................................................................................ــ تكثيف المعゅني الヱاردة في النص
 :حヱل مゅ يほتي تكثيف المعゅني يمكن أن يتمحヱر   

المفعمる بゅلحゆ  الخヱف من الكヤمヱ ،れゅهي تنعش النفس ヱتذكر بヤحظれゅ العمر إلحゅح عن دヱاعيتسぼゅل الشゅعرة ب      
ヴإل るف المتعطشヱجس من أن تكشف الحرヱسببه الت れالصم ヴء إلヱجヤال れر الذاゅن اختيほب ゅإقرارهヱ ،ةゅلحيゅس بゅاإحسヱ 

حゅجز الصمれ الممل ヱهجره، ヱتعヤن عن ヱفي تحヱل قヵヱ لمヱقف الذاれ، تدعヱ الشゅعرة إلヴ كسر . هゅأسرار  ヱالكاュ  البヱح
れゅمヤمع الك れلح الذاゅتص... 

ヲ ن 

ゅヰالمرتبط ب ュالمعجヱ في النص るيمنヰالم るل الداليヱボــ تحديد الح، ゅヰبين るئمゅボال れゅإبراز العاقヱ.......................... ........ 
   ゅين داليين همヤボيمكن التمييز في النص بين ح: 

نخشヴ ـ أعمゅرنゅ ـ نحن ـ لذنゅ ـ لュ نشほ ـ حسبنゅ ـ نراه ـ كبヤنゅ ـ ندعゅヰ ـ لنゅ ـ غدنゅ ـ فヤنرفع ـ ): نحن/ الذاヴ れ الحボل الدال عヤـ  
 .(...ゅ ـ أمゅنينゅ ـ أشヱاقنゅ ـ عدنゅكتمنゅه ـ غヤفنゅه ـ أعمゅقن

فゅظ ـ اأحرف ـ الحرヱف ـ ـ الشفゅه ـ األ كف ـ هي كヱぼس ـ هي أجراس ـ كヤمれゅالكヤمれゅ ـ هي أ) :الكヤمれゅالحボل الدال عヴヤ ـ  
るئيヱفذة ضゅن ゅヰى ـ إنヱه ゆゅب ゅヰإن).... 

 
 ... بゅلدعヱة إلヴ التصゅلح ヱاانتゅヰء، من الكヤمヱゅヰ れゅتヱجس ヱゅヰخヱفالذاれ نفヱر : العاقれゅـ     
 

ン ن 
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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   
  اヱ ゆالعュヱヤ اإنسゅنيる مسポヤ العュヱヤ اإنسゅنيるاآد شعبる – الヤغる العربيヱ るآدابゅヰ: مゅدة -

RR  02  
るحヘالص 

   

ン        
 

 :ــ رصد الخصゅئص الヘنيる لヤنص
 ...........................................................................: ...........................................البنيる اإيゅボعيるـ     

 رجيゅع الخゅボاإي : 
       ヵヱالرヱ るفيゅボيع الヱصر، مع تنボالヱ لヱمن حيث الط るتヱゅالمتف るاأسطر الشعري ュゅد نظゅاعتمヱ الشطرين ュゅنظ ベـ خر. 
       るفيゅزان الصヱمن اأ ヱهヱ زن الرملヱ عرةゅد الشゅـ اعتم ュقد تヱ ، زنヱهذا ال るヤزيع تفعيヱت(عاتنゅف ) ヴヤع れヱゅبشكل متف

ゅヰتボالتي لح れمع بعض التغييرا ،るاأسطر الشعري... 
 يヤع الداخـــゅボاإي  : 

فيュ " الازمる ـ تكرار نفس )ゅボطع النص اأربعる る تحفل بゅヰ مالتكرار ヱالتヱازヵ لتヱليد إيゅボعれゅ مヱسيボي كل منـ التヱسل ب       
  ...نゅغュ اإيゅボعي في النص الشعرヵممゅ يغني مستヱى الت ("れゅ نخشヴ الكヤم

      るضيヱالعر るقفヱال ュゅتكسير نظヱ عي بين أسطر النصゅボاإي ベـ التدف... 
فيュ نخشヴ )ـ تكرار بعض الكヤمヱ れゅالعبゅراれ ...( الفゅء ヱالゅボف ـ الدال ヱالشين ـ الراء)ـ تكرار بعض اأصヱاヱ れالمدヱد       

  ....(れゅ ـ ヱهي ـ كヱぼس ـ نحن ـ إنゅヰ ـ الصمれالكヤمれゅ ـ الكヤم
اإيゅボعゅن الداخヤي ヱالخゅرجي في النص بنيる إيゅボعيる تنゅغمれ مع انفعゅاれ الشゅعرة ヱأحゅسيسヱ ゅヰدفゅボتヱ ゅヰلد : الヱظيるヘـ       

るريヱالشع ... 
 ..................................................................................................: .............................لشعريるـ الصヱرا    

     ヱمن الص るعヱمجم ュتض  るمكثف るر شعريヱظيف صヱرـ ت  ゅヰبين ゅفيم るヤعゅالمتف るد)الجزئيヱرヱ هي أكف منヱ ... سヱぼهي كヱ
ベمن رحي ...るهي أجراس خفي )...ゅالتمヱ النص مزيدا من الترابط ゆتكسヱ ،النص るحゅعبر مس ベتتدفヵヱالعض ポس... 

تنزاح فيه عن بعدا استعゅريゅ التشخيص، ممゅ يمنحゅヰ التجسيヱ ュ شعريる غنيる بゅإيحゅء، تュヱボ عヴヤ خゅصيる ـ تヱظيف صヱر     
 るئف المعجميゅظヱح)الヱ ゅحبヱ ゅحس れةقطرゅي ...るمئゅف الظヱالحر ゅنヤنحن كب ... ヴボسيヱطر مボمسندا ي ゅيل لنヤتفرش ال ゅヰندع ュل

るدافئ ゅسヱぼكヱ ヴمنヱ عطراヱ ...ينفذ ،るفيヤى خヱه ゆゅب ゅヰإن ュヰالمب ゅغدن ゅヰمن ...るئيヱفذة ضゅن ゅヰإن.).....  
 ...   الصヱرة إيحゅئيヱ るتعبيريヱ るظيるヘـ     

 

 ن 4.1

 

 

 

 

 

 

 

 ن 4.1

 
 ゆر الشعر الحديثــ  تركيヱفي تط るصيدة العربيボال るن أثر تكسير بنيゅيل لبيヤئج التحゅنت............................................ 

لبيゅن أثر تجربる تكسير البنيる ر مكتسبゅته ゅستثمヱتمحيص فرضيる الボراءة، ヱا ج التحヤيلتヱボيュ قدرة المترشح عヴヤ تركيゆ نتゅئ     
 :هذا التطヱر الذヵ يتجヴヤ في المستヱيれゅ اآتيる في تطヱر الشعر الحديث، ヱذلポ بゅإشゅرة إلヴ مظゅهر

الطヱل ヱالボصر، حيث ع ヱخرベ نظュゅ اأشطر، ヱاعتمゅد السطر الشعرヵ المتفれヱゅ من اعتمゅد نظュゅ المゅボط: اإيゅボعـ مستヱى        
 .           الゅボفيヱ るالرヱヵヱالتنヱيع في 

 .تヱظيف لغる متميزة بゅإيحゅء الدالي: الヤغる الشعريるـ مستヱى        
 .يるاإيحゅئالشعريる ذاれ الヱظيفる التعبيريる  تكثيف الصヱرة:  الصヱرالشعريる ـ  مستヱى       
  ...ينفتح عヴヤ التجربる اإنسゅنيる  بشكل عュゅاإنسゅن ヱأعمゅقه ヱ دヱاخلبمضمヱن جديد يヤتصベ : المضمヱن الشعرヵـ مستヱى        

 

 

 ن 1
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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   
  اヱ ゆالعュヱヤ اإنسゅنيる مسポヤ العュヱヤ اإنسゅنيるاآد شعبる – الヤغる العربيヱ るآدابゅヰ: مゅدة -

RR  02  
るحヘالص 

   

ン        
 

 

 (ラ 6)الヨؤلفات  درس:  ثانيا                                                
                    : كتゆ المترشح مヱضヱعゅ متكゅما، يتنヱゅل فيه العنゅصر اآتيるينتظر أن ي                                   

سلم 
 التنقيط

 .....................................................................................................ـ ربط الヱボلる بسيゅقゅヰ داخل المぼلف
ヱذلポ  ،لヴ مヱضヱعه ヱأهュ الボضゅيゅ التي تنヱゅلヱ ،ゅヰربط الヱボلる بسيゅقゅヰ داخل المぼلفالتعريف بゅلمぼلف ヱاإشゅرة بゅقتضゆゅ إ

ゅヰفي ن ゅدهヱرヱ ヴرة إلゅإشゅل بヱل من الفصل اأヱاأ ュسボال るي(ر التدريجي في الشعر الحديثヱالتط ) تعريفヤل ゆتゅخصصه الك
ヱبرヱادهヱ ゅخصゅئص مضゅمينゅヰ ( الヤボميヱ るجمゅعる أبヱلヱ جمゅعる الديヱان ヱتيゅر الرابطる) بゅاتجゅهれゅ اأدبيる المرتبطる بゅلتيゅر الذاتي

るالشعري  ... 

4 ラ 

 

 ............................................................................جمゅعる أبヱلヱـ رصد خصゅئص المضمヱن الذاتي في شعر  
ヱتيほي ゅفي م ゅヰلゅيمكن إجم : 

هヱ الشعر الヱجداني الذاتي الصرف  ،ي ヱالヱボمي، إا أن مゅ يعتد به في شعر هذه الجمゅعるـ تヱزع أشعゅر هذا التيゅر بين الذات      
ヱاارتمゅء بين أحضゅن الطبيعる أヱ  ،س ヱاأملنゅヰ من معゅني الحنين ヱالشヱ ベヱاليヱほمゅ يثيره الحديث ع ،الذヵ يدヱر حヱل المرأة

れヱمヤل ュااستساヱ ةゅالزهد في الحي... 
  أحمد زكي أبヱ شゅدヵعنゅيる )در مゅ ينتج من شعره، فヱヰ ا يعترف من شعره إا بمゅ يعبر عن ذاته  ـ اعتبゅر ذاれ الشゅعر مص     

 ほاختاط شخصيته بفنه ـ ظمヱ تهゅجيبخيبゅن ュء  إبراهيゅل المرأة ـ انكفヱر حヱجعل أكثر شعره يد ゆالح ヴمل الصيرفيإلゅك  ヴヤع
 ュゅـ هي ゅヰامべالتغني بヱ بيذاتهゅالش ュسゅボأبي ال ヱ لゅلجمゅلع بヱ ـ ゆالحヱ るحريヤه لボعشヵمشرヰاستشراف  عبد المعطي الヱ るلطبيعゅب

 ...(.في متع الحيゅة ヱاحتفぼゅه بمظゅهر البヰجヱ るالمسرة عヤي محمヱد طهمヱ ゅراء الحيゅة ـ انغمゅس 

ン ラ 

 

 .........................................................................لتيゅر الذاتينヰج الذヵ اعتمده الكゅتゆ في دراسる ابيゅن المـ   
 :ااجتمゅعي ين التゅريخي ヱاإشゅرة إلヴ تヱظيف الكゅتゆ في دراسته  التيゅر الذاتي المنヰج من المنتظر      
عشرينيれゅ الボرن المゅضي، ヱالذヵ كゅن رد فعل عヴヤ تعرض تゅريخيゅ ظヱヰر هذا التيゅر في حيث اس: التゅريخي نヰجمالـ      

るئيゅاإحي るالحرك  . 
اإشゅرة إلヴ الظرヱف ااجتمゅعيる التي أسヰمれ في برヱز التيゅر الذاتي ヱدفعれ شعراءه إلヴ اارتبゅط : ااجتمゅعي نヰجمالـ      

るالفرديヱ るالحري ュمع قي ュヰヤعゅتفヱ ュヰتゅببيئ ... 
 

 ن  4
 
 
 
 
 

 ............................................................. .ـ صيゅغる خاصる تركيبيる تبرز فيゅヰ قيمる مぼلف ظゅهرة الشعر الحديث
 ...النボديヱるأهميته اأدبيヱ るالمぼلف في صيゅغる الخاصる التركيبيる إلヴ قيمる اإشゅرة  

 ن  4

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


