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  (ラ  41) النصوص : أヱا       

          =グْه =グ ﾃٌِهｯس ﾋِグْEﾃﾟｮ في ｯカأ   =グْه =グ ゴـｺFﾁﾟｮ ｲِEﾃفي ُق xｴｯｱ           ヰْｭِｯカ
ヰِْعـــــــــｯカ 

ｵُ =グه<  ｭْـ゙ُــ`ｺِ ｯヱiـ          
iﾚ=ﾃ          ﾝٍｯｱ  ي  ــــــــــــــــقｱِْ`xــــــــــــــــــــــ

=ﾁِســــــــــــــｯｱ  =グـギْxِه  فｭِｯヱx゙  ヰْـヱْعي 
xｵｱْ          wーغي فيِه س<`ْــヱِ  ｲً=グـxカ ヮَْأ           ｯـــــــــــــــــــــــــﾊ

ヰْﾁِｯــــــــــــــــــــــــــــــﾜxｵ>ヱﾟｮ  >ケ>ﾁギْ=ه<  عﾙْkﾍx`>ي  ヰْـx゚ 
ｱْ`xﾜ゚ِ ヮ゙ُْي  س=اヱــــ            >ﾋグْEﾃـﾟｮ ｯギFِء َأيｯﾜiﾈﾟｮ =ヮヱِ ｮًﾂا=ヱ=グ           ｯًـــــــــ

ヰْﾄِــــــــــــــــــــــــــــــــــا>ヱﾟｮ 
                                     ُُُُُُُُُ 

          =ﾏ=ﾄｺَْأ ｯヱ=グ ،=ﾃグjカﾟｮ             =ー ｯヱ َأقヱ゚ِْｮ Eﾃxيケｯ= فيｯヱ=グ ، =ﾝ َأ゚ْع=ـــــــــــــــ
 ｭِｮグـkﾎﾟｮヰْاَل ｮ゚ْح=

ﾄ=ْهｱِｮﾂ  ﾃٌٌل           
              >ケｮﾃـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  َأkカｧَx゙

ヰْـــــــــــــــــــｭِｯヱx゙ ゚ْｮ ِسِه فيｯﾙカَْأ ヮْــヱِ ًاヱِxｷ 
         xغ=グيـﾁﾃٌ  =ヰｯٍف َأقｯﾊ

グْ=ح              ｯًــــــــــــــــــــــــــــــــｺｯ=ِسي  ｻِグْEﾁﾟｮ =ヮヱِ vﾚِسｯｱ >هx゚
ヰْــــــــــــــــــــــــｭِｯق 

           >ヰｺْiカﾟｮ ｯギxｵْحxｵ=グ ｴٍｯحｱِｯفيــِه              س  ﾃِْيــــــــiﾍﾟｮ =ヮヱِ ﾋٌيｱ  ゴxغｯxカxｵxｵ
ヰْــــــــــــــــｭِｯع 
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         ح=ｯヱ゚ْｮ ｮﾂEｱء<  ｱｯﾊ=ヱ゚ْｮ =グيــــــــــــــــــــح< فيـــِه                
ﾄيwヮｯカ=ｱx゙ ｯギカُ ي

ــｵِｮグـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــｱِxﾀـ
ヰْـــــ 

iカｧَx゙ه<    ﾌِ=グيｯٌء            >ケｮﾃxカx゚             ゴــــــــــــiｵ=ِء  حｯヱ゚ْｮ  في  >ｸグヱ=ي
xｵ>ヱاﾍِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ヰْــــ 
                                     ُُُُُُُُُ 
          Fﾃي َأِفــｵx゚ﾄْـ ه=ケِﾂِ ع<

               ｯـــギْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــx゚ｩِ
ヰ゚ِْｯﾎ=ヱ゚ْｮ ゲ=ﾃｺْ=ヱ=グ ゴ=َأسｮ لｯｺ=ヱ ヮْヱِ 

        Eـــــــــــــــــــــــــي=ｱيｱ=ْي  حxﾙْيxﾍｱِ  يﾜxｵ゚ْ                ه=ｯカ>ギ َأ
ヰْــــــــــــــــــــــــｺِｮグ゚ْｮ  ザﾁｮｨفي  ُف ヮِْيxカفيEﾁﾟｮ 

        ح=ْيｶُ ا ع=ْيﾃِ｀゚ِ =ヮيｯِء  グ= ا ゚ِــــــــــــــــــــــــ               
xا ف =グ  wヮﾂُْأ ｶِｱْﾀُـــــــــــــــــヰْـــــــｭِｯـ=ヱiカ｀ﾟ  wヰ 

ラاゲخليل مط ラاゲليل. مطガال ラف 4ج . ديواケعاヨال るعらمط .ゲما بعدها 15ص . مصヱ( فゲبتص) 

ﾁعｭﾆﾝｬ:  ヰｬﾁر｀ヰｬﾁيل ｀رﾞｾ  (4784- 4111)   ｮقﾝｯ ،يةｯﾁعﾝｬ ﾁｭأقرｬ ﾁعｭﾆヰ｀  ،يｯﾁعﾝｬ ﾁعﾆﾝｬ في ｿيｿتجﾝｬ ｿｬガﾁ
 .ガعﾁف ｭｯتجｭهه ｭ｀ガﾁﾝｬاسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــ

غرｭء ﾂﾝｬهﾁ : ج｀ع ｭ｀ﾜ｀ة: ﾞ｀ﾟｫｭ｀ﾜﾝｬجأ؛  : ｀اｬﾀ -يｭء ـتعガ ｮع: اصｮｭ  -    جガف ﾞﾝｬيل: قｿﾝｬ ｰﾁجى :ﾝ ｹガﾁﾆغガية 
  .ج ا｀ي｀ة: ﾝｬا｀ﾜ｀ﾝｬｮ-  ﾟｫｭتｫ: تتﾜｯ ﾟ゙ّﾜاﾟ غيﾁ ｀فｬガﾝｬ ،ﾟガヴجﾟ: ، تتاｭغى

 
 :ﾜｬتガ｀ ｮضガعｭ لاｫｭﾆيｭ ｀تｭﾜ｀ا تحﾞل فيه ﾝｬاﾇ ｀ستｭ｀ｯ ｬｿﾆﾁ يأتي

- ｵﾟｮ قهｯفي سي ﾉカﾟｮ عﾌグيｱﾁأｮグ يﾀيﾃｯ . 
 .ﾊيｯغｳ فﾌﾃيｮﾃﾜﾟ ｳءﾍカｮ ﾉカﾟｮ ｲاقｱﾟｮ ヮヱ ｯيｵيｮ ヮأグل カｯｷﾟｮグي -
-  ﾁيﾁحｵ ｴｮﾁحグ ،ﾉカﾟｮｲﾁحグ لﾞ ヮグヱﾌヱ ﾄｮﾃｱｩグ. 

- ｳيｵآｮ ｴｯカグﾞヱﾟｮ ゴ｀ع ﾄيﾞﾃｵﾟｯｱ ﾉカﾟｮ ح｀يلｵ : 
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     ヰｺعヱﾟｮَ لｮﾁﾟｮ لﾜحﾟｮｳيعｱﾍﾟｮ ゴ｀ع ﾃعｯﾈﾟｮ ゴ｀ل عｮﾁﾟｮ لﾜحﾟｮグ، ヮي｀ﾜحﾟｮ ヮيｱ ｳعاقﾟｮ グ.) 

  ﾏｯﾜإيｮ َグ يｺﾃｯﾀﾟｮ ي｀ﾀｮﾁﾟｮ.) 

 ﾃグﾊﾟｮ ｯギｵﾙيﾎググ ｳيﾃعﾈﾟｮ. 

 ｯギﾙｭｯﾎググ ｲﾁヱｵعヱﾟｮ ｰيﾟｯأسｮ . 

 .ﾞﾃｵيｭｯｵカ ｰج ｵﾟｮح｀يل  -

 . ｱيｷヱｵ ゲﾁヱ ヮｯيل ｵ｀ﾟ ﾉカﾟｮيｮ ﾃｯأｱﾁي ザﾂﾟｮ يヱｵカي ﾟｩيه -

 (ラ  6)  دケاسる الぽヨلفاれ: ثانيا         
لقدماء، ヱأصらحت ケاゥ الゼاعゲ الوجداني الحديث يقتゆゲ من أحاديث الناサ، فتガلّص بグلك من صゲامる لغる ا"  

السヰولる صفる أساسيる في أسلوبه ا يحيد عنヰا まا حين يلجأ まلى التعらيゲ بالصوりケ، حيث دケج على استعヨال 
るبゲص التجガت るلغاي るيانيらال りケا  ،الصوヰيتوّسل ب りأدا ロي عندヰ؛ فるحال ラبيا ヱأ るفヅعا ゥゲا شヰيد بゲي ラكأ

 ."ヱليست コخاケف ヱأصらاغا تゲاد لグاتヰا る الらヨاشりゲ،اأساليب اللغويللتعらيゲ عヨّا تعجゴ عنه 
  

 ヵヱعداヨد الヨأح (يヅجاヨال :)الحديث ゲعゼال りゲاهド .يعコالتوヱ ゲゼالن るكゲش .サケداヨاء. الツيらال ケالدا.ヅ4 .2002 . 35ص 
 

 
 ケبط المقトع بسياقه العام ضمن المぽلف؛ ゴ:  ما يأتيـــانطلق من هグا الヨقطع ヱمن قゲاءتك للぽヨلف ヱأنج             

  コاゲا إبヰيفتドヱヱ يةゲة الشعケي لحق الصوグال ケوトاءالتゲاتي؛ عند شعグال ケالتيا 
 اهド لهヱجية الكاتب في تناヰالحديثـــمن ゲة الشعゲ. 
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 دليل التصحيح 
 توجيヰاれ خاصる بعヨليる التصحيح: أヱا

 
 : تقديم   

تعتゲら محطる التصحيح محطる حاسるヨ في مساケ عヨليる التقويم، خاصる في اامتحاناれ اإشヰاديる، أنヰا           
ラاامتحا れلياヨكل ع コゴا تعヰأنヱ ،るヰشحين من جゲتヨالヱ れشحاゲتヨويا  من تحصيل الヅ اケمن  تتوج مسا るالسابق

ンゲأخ るヰج . ラاヨصا على ضゲحヱ ،جياヰمنヱ ياヨيヌتن ラاامتحا れكل محطا ゲتدبي ュاムإح るلヱグらヨود الヰالج ケاヅま فيヱ
الヨوضوعيヱ るالヨصداقيる إجゲاء التصحيح، ヱتحقيقا لらヨدま تムافぽ الفゲص بين الヨتゲشحاヱ れالヨتゲشحين، ヱمن أجل 

ئج تقويم عヨليる التصحيح للسنواれ الヨاضيる، الوصول まلى تقديゲاれ موضوعيヱ るمنصفヱ ،るاستヨんاケا لنتا
ヱاستحツاケا للتحول ヱالتطوケ اللグين يعゲفヨヰا التدケيس ヱأخグا بعين ااعتらاケ سياベ تصゲيف الヨنヰاج عヨليا، ヱمن أجل 
 れياツييف مقتムت りケヱゲض ュゴا يستلヨشحين، مゲتヨالヱ れشحاゲتヨلتقويم اأداء الفعلي لل  るصゲف ラاامتحا ラوムي ラأ

التقديゲ الヨムي أコヱاラ مムوناれ الوضعيる ااختらاケيる في ヱضع ااختらاまヱ ،ケعヨال الヱゲヨنる في  اإヅاケ الゲヨجعي في
يﾁجى ｀ﾝｬ ヰسيﾝｬガ ｲｬｿسｬ ｰｿｭأسｭتﾞﾜ｀ﾝｬ ｰﾀفيｨｯ ヰجｬﾁء تصحيح ガ｀ﾝｬضガع  تصحيحه، ヱ تعゴيゴا لグヰا التوجه

  :يةｬاستﾝｭｯ ｿｭﾆﾁتガجيｬ ｲｭヴآت
 

 اｬ ｰﾁطر｀ﾝｬ ｰﾁسر｀ﾝｬ ىﾝل ｿｭتستاｾ｀ تصحيح فيﾝｬ يةﾞ｀عﾝｭヴﾞحｬﾁ｀ فﾞ هﾀヴｯ صةｭｾﾝｬ ｲｬءｬﾁإجｭｯ ﾟｬﾂتﾝاｬガ ،
ガ ،يةﾞ｀عﾝｬﾂｭلاجｭه ﾘيحق ゲﾀﾝｬ ガاحﾝｬ ىﾞع ｩｿｭｯ｀  عيةガضガ｀ﾝｬ  فｭإاصｬガﾇﾁفﾝｬ فطｭﾜتガ؛ 

  عيةガضガ｀ﾝｬガ قةｿﾞﾝ ｭيｾガفي تｭﾜﾝｬ ايｭ｀ﾂﾝｬ ﾂحيﾝｬガ ستحقة｀ﾝｬ يةｭعاﾝｬ ﾁيﾁتحﾝｬ ﾘｬﾁガى لياء أﾞع ﾇﾁحﾝｬ
 ؛ﾝｬガ ｲｭ｀تﾆﾁحيヰفي تقｿيﾁ أｬｿء ﾝｬ｀تﾆﾁح

 ﾇﾁحﾝｬ ءｬｿعي أガضガ｀ﾝｬ ﾁيｿتقﾝｬ ىﾞع ガ ｲｭحﾆﾁت｀ﾝｬヰحيﾆﾁت｀ﾝｬ،   يةﾁｭヴ｀ﾝｬ ｲｭيガست｀ﾝｬ ヰｬﾂガأ ｰｭعｬﾁ｀ガ
 ؛ｭ｀ﾜ هي ｀حｰｿｿ في ﾝｿيل ﾝｬتصحيح

  ガحة أガﾁر｀ﾝｬ ةﾞｫأسｬ ヰضة عﾁفت｀ﾝｬ ｲｭｯｭإجﾝ اةﾜ｀｀ﾝｬ صيغﾝｬ ﾁｭｯعتｬ ع｀ ، ｰｿｿح｀ ｮﾝｭر｀ﾝ ةｯستجي｀ﾝｬ
ﾝｬ｀تﾆﾁحｲｭ يستأاｭヴｯ ﾃ في تقガيﾟ أｬｿءｲｬ  أﾁضية  في ﾝｿيل ﾝｬتصحيح ｬعتﾁｭｯ عاｭصｬ ﾁإجｯｭة ﾝｬ｀قتﾁحة

ガヰحيﾆﾁت｀ﾝｬ؛ 

  ﾁصｭعا ヰ｀ ﾁل عاصﾜ ヰﾂガ ｮحسｯ ءｬｿأｬ ﾁيｿتقガ ،عガضガ｀ﾞﾝ يﾝｭ｀إجｬ تاقيرﾝｬ ゲｿｭى تفﾞع ﾇﾁحﾝｬ
ﾁيﾁتحﾝｬ قةﾁガ في ﾛﾝﾀ ｲｭｯلثガ ،تاقيرﾝｬ ﾟﾞفي س ｲｯث｀ ガه ｭ｀ﾜ ،يةﾁｭｯتｾاｬ ضعيةガﾝｬ؛ 

 ｯقة قｿ لﾜｯ يةｫﾂجﾝｬ اقرﾝｬ ｮｭحتسｬ جعةｬﾁ｀ ىﾞع ﾇﾁحﾝｬيةﾝｭ｀إجｬ اقرةﾝｬ ضعガ ل. 
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 طعناصゲ اإجابヱ るسلم التنقي:ثانيا

 (41ラ)النصوص : أヱا   
1. ュن2............................................................................................................................................ تقدي 

، العヱامل اأدبيる ...(النヰضる العربيヱ るتحヱاれ المجتمع العربي)العヱامل التゅريخيる : خي ヱاأدبيヱضع النص في سيゅقه التゅري -
 ...(.التほثر بゅلثゅボفる الغربيる، ظヱヰر تيゅر التجديد)

 .التركيز عヴヤ الذاれ، انتمゅء النص إلヴ تيゅر التجديد: لجヱء الشゅعر إلヴ أحضゅن الطبيعる: فرضيる القراءة -

 :العرض .2

 ن 3.....................................................................................................................................الفュヰ . أ

- ゅヰنヱمضمヱ النص れحداヱ: 

( れゅ4  ـ1اأبي )أحزانهヱ مهヱيف من همヘقصد التخ るالطبيع ヴعر إلゅء الشゅالتج/( れゅ11ـ   5اأبي ) هيヱ るير  الطبيعヱتص るلゅفي ح
 .حيث الボيュ النبيるヤ  الطبيعるالشكヱى من جヱر المجتمع ヱقيمه الゅヘسدة ヱالヰرゆヱ إلヴ ( 11ـ  11اأبيれゅ )/صゅヘء

ゆ . يلヤالتح 

- るل المعجميヱن2....................................................................................................................  :الحق 

 الحقل الدال عヤى الطبيعる رـــــالدال عヤى الشゅعل الحق

ヵادぼي حبيبي، فヘي بطيボء، عزلتي، ألتゅボبي، دمعي، الشヤهر، قゅر، الظال، زهر ذابل،  سヱه، النゅئه، الميゅكم ،ヴض، الدجヱالر
 ...صゅف ، الدヱح، الطير، النجュ، ضيゅء غدير

 るين عاقヤボبين الح るج العاقゅلاندمほعر المتゅالش  ュلゅالمظ ュلゅمن ع ュالمتبر ュ في  るء الطبيعゅヘالصヱ رةゅヰلطゅب るالمتسم るヤالجمي . 
 ن1...................................................................................................................................: اإيقゅع -

ميز ببطء اإيゅボع بسبゆ تヱالي حرヱف المد، ماءمる بحر الخヘيف لحゅلる الشゅعر نظュゅ الشطرين، بحر الخヘيف المت: الخゅرجي -
るفيゅボالヱ ヵヱحدة الرヱ ،るسيヘالن. 

 (.الشعر المヰمヱس)التكرار، التヱازヵ بين الصヱ れヱالمعنヴ، استعمゅل حرヱف الヰمس : الداخヤي -

- ゅヰظيفتヱヱ るر الشعريヱن2.............................................................................................................: الص 

 التشبيه :ュنه متاطほن، كゅني أراه ثما، كبنيほئه،كゅرة/كمゅبيض من الطير، : ااستع ヴغゅدمعي، تتن ベر  ،ポゅبي بヤق
 ヱظيるヘ تعبيريる انヘعゅليる تكشف عن همュヱ الذاれ/النجュ نゅئュ، ضيゅء يمヱج

ゆليゅن1................................................................................................................................، اأس 

 .ヱتشخيص حゅلる الطبيعヱ るالヱجدانيる حゅلる الشゅعر النヘسيるلヤتعبير عن اإنشゅء ヱالخبر  أسゆヱヤالمراヱحる بين  -

...................... ..........تركيゆ نتゅئج التحヤيل :التركيゆ. ج     
 ن2...................................................................................

   3 .るتمゅر التجديد : خゅء النص لتيゅانتم れゅإثب ،るرضيヘتمحيص ال(るنسيゅمヱالر.) ...................................................................ن2   
 (ラ  6)  :دサケ الぽヨلفاれ: ثانيا          
  (ラ )  ـ التقديم 4

اإشاケة إلヴ قツية الشكل ( : القسم الんاني من الفصل اأメヱ) تناメヱ الكاتب لヤتياケ الグاتي في الشعゲ العゲبي الحديث 
 ケا التياグاء هゲالجديد في قصائد شع. 

2 ネوضوヨـ ال : (1 ラ ) 
ヴشح  إلゲالمت ゲيشي: 

 ي لحق القصيدグال ケوトة التヴヤية الوجدانية عゲة الشعケصعيد الصو : ゲبمشاعヱ ،اتيةグبة الゲة بالتجケبط الصوケ
التجゲبة الشاعヱ ゲبゲؤيته لヤحياة؛ فヤم تعد الصوケة مجコ キゲخاケف ヱأصらاヱ ،パإنما أصらحت أキاة لヤتعらيゲ عن 

ヱمن ثم أضحت ドヱيفة الصوケة . الوحدة العツوية  فتححقت معهالグاتية ヱنقل اأحاسيس ヱالعواヅف، 
 ゲ....................................................................................................... 2ラيةتعらي

 جية الكاتبヰخاصة: منヱ جية الكاتبヰمن れاキأهم محد ヴشح إلゲالمت ゲيف : يشيドتو ヴヤجية تقوم عヰنيه منらت
ة أヱゲヅحاれ نقاキ آخゲين، تحヤيل مكوناれ المتن مناهج نقدية مガتヤفة في مقاケبة ドاهゲة الشعゲ الحديث، مناقش

 2ラ ...............(.التعゲيف المقاケنة ااستنتاァ الشゥゲ التفسيゲ)   الشعゲي، اعتماキ أساليب حجاجية متنوعة
3 るヨـ خات:( 4ラ )  

 .يعゲاء التياケ الグاتيコゲら المتゲشح قيمة الكتاヱ ゆموقف صاحらه من حدキヱ التجديد ヱالتトوケ عند ش    
 


