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 ヱュـــمـــالゅ   ヰد  ـــص  ــح                                           :صـــنـــال     

 

るالمائك ポزゅن" :るالمائك ポزゅان نヱد "ديヤالمج ،ヲ -  ط ،れヱدة، بيرヱدار العヱ ،ヱ79ヱ 16، صヱ  ゅبعده ゅمヱ  (ف بتصر).  
 

  حرك  الشعر العربي المعゅصرتعتبر من مぼتتي شゅعرة ヱنゅقدة عراقي ،  (9002-3291)نゅزポ المائك   : رةــــالشゅع    
ゅادهヱرヱゅヰين منヱاヱعدة د ゅヰد: "، لゅرمヱ ゅيゅج "، "شظヱمر"، "قرارة المボشجرة ال " ヵدボن ゆゅكتヱ"صرゅالشعر المع ゅيゅقض." 

رベالمُ : النضير   :شرヱح مسゅعدة      .زنــــحال: ヱىـــالج – ضゅءـボـان: انصراュ –اليゅنع: ベـالヱري –ش∇
 .الحヘرة العميボ : ج ُهヱة: اختヘت في أعمゅقنゅ ـ  الヱヰى: جن∂ت                           
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ｬ グأﾉﾁ ــــــｿنﾝｧ ｭــــع=

 ﾝｬـــﾋــــﾁيـــﾜガ ヰｭﾘْـــ
Dガأｬ ｭـــنــﾚَيــﾁـــﾋا 

 ﾟـــﾝ ｿــــヴـج=ــﾝｬガ
｀ ｭــنـﾝ ﾘِي=ـــبـــــ ヰــ

ﾘْيـــﾁبــ 
 ﾃأ｀ـــｬ =ـــهﾗَـــ゙َـــｾ

 ـــﾘْـﾝｬـنـﾊــيــﾝｬ =ﾁــﾁガيــ
Eﾁـــﾝｬ <ﾁعــــبـــ ギｦ

 `=ـــْشــــع>ـــــا
* * * 
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ｭنـｿْع=ــــ ﾝْأガ ｭــْيــنﾗـــ
=ّﾁــــﾝｬْلガــــﾚــح=ــﾝｬガ グبــ 

ｭـــــ｀ــﾜ َتﾜْﾁــــｭهｭـــنــ 
 ｬガــــﾝｬﾂ ｭــ｀ =ﾃｭـــنـــﾝｬガ

ـُـــن  ــــﾁﾂعــــヰْガي ـｭـه
ــــガ <ヰガｿيــْحـــص

゚ْ ガـــ｀ــــ=ヴــﾝｬ 
 ゲﾁｿَتـــ =ﾃـــشـــ｀ــﾝｬ
ヰْガِـــس`  أّنــヴــــﾟ يــغــ

゚ْ فـــ ي ﾀنـــガب>ـــヴــــ
ﾌُ تｭـــ゙ُــــ｀ـــ

ヰْガﾁـــــﾚـــﾝｬ 
 <ヰガـــــﾚـــ=` ﾁيـــガ

3 
 ｭـــنــــﾝْﾂِ ｭـــ｀ =ヰَنــْحــــガ

 ـــﾜَｭــــ｀ﾜُ ｭــــَن
ـｫــــﾛ أﾝガـــ

グﾚَْـــــ`  ﾝｬـــح>ــــــ
ﾞﾝｬــــيـــــل 

`ْــــﾊــــي  ي>ـــ
ｭـــَنـــ｀ ｬًﾁــــｾِｭســـ 

 ゲガِﾁْي>ـــــ =ﾁــجــــﾗـــﾝｬガ
ｭأَنــ グ<جEｿـــــﾞﾝ 

 ｭـــ｀ =ｮ<ﾁنـــشــــــ
グــــﾚَُنــــْســـــ 
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 ه  ـــــヤـــراحـــــるِ الـــヤــــゅفـــボـــي الــــِس فــــヱأم  
 ن  ــــريــــゅئـــســـع الــــゅ مـــرنــــــسِ 

 هـــヤـــゅفــボــゅ الــنـــれ  بِ ــــゅ أرســدمـــنــــヱع
 ن  ـــيـــنــس  ــراュ الـــصِ ــان   د  ـــعــب
ىــطـヱاننゅ ــت  ـبـــيـــゅ خ  ـنـــれ  بِ ـن  ـــج    ヱ 

 ヱاـــــأم  ـــゅن م  ـــゅ كـــم  
ه    ヱعِ ــــ ゅن ء  اأســـد   ゆالج   ىــــヱىـــ  ヱ 

ىـــــヰ  ــُربى ヱالــــــف  الـــــــــヤ  ــــذه خ  ــــヰــــف  ヱ 
ـتـــعـــــボ  ــــب   ـ   ىـــــــــゅ اأ ヱل  ــــنـ
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 :اكـــتب موضوعــــا إنشائيا متكاما تحلل فيه النص تحليا أدبيا مسترشدا بما يأتي

 اأدبيヱ ريخيゅقه التゅضع النص في تيヱ. 

 نヰه الヤمن شك ゅراءة النص انطاقボء فرضي  لゅانهبنヱعنヱ دتي. 

 طع الشعري  في النصゅボن المヱتحديد مضم. 

  ت اآتيゅنヱيل النص من خال المكヤتح : 

 النص ュمعج: ヴヤرت الدال  عゅالعبヱ ظゅヘاأل( ل اأملボحヱ ،سほل اليボح ) مع إبراز

 .العاق  الゅボئم  بين الحヤボين 

 رヱالشعري  الص ゅヰتヘظيヱヱ. 

   عيゅボالبني  اإي.  

 ヱ  غヤالゆヱヤاأت. 

 ن ゆراءةتركيボتمحيص فرضي  الヱ يلヤئج التحゅت. 

  ينتمي  إليه ヵر اأدبي الذゅتيヤت مدى تمثيل النص لゅإثب. 
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 دليل التصحيح 

 تヱجيれゅヰ خゅصる بعمヤيる التصحيح: أヱا
   ュديボت : 

تعتبر محطる التصحيح محطる حゅسمる في مسゅر عمヤيる التヱボيュ، خゅصる في اامتحゅنれゅ اإشゅヰديる، أنゅヰ تتヱج           
حゅن السゅبるボ من جるヰ مسゅرا طヱيا  من تحصيل المترشحヱ れゅالمترشحين من جヱ ،るヰأنゅヰ تعزز كل عمヤيれゅ اامت

ヱفي إطゅر الجヱヰد المبذヱلる إحكュゅ تدبير كل محطれゅ اامتحゅن تنظيميヱ ゅمنヰجيヱ ،ゅحرصゅ عヤى ضمゅن . أخرى
المヱضヱعيヱ るالمصداقيる إجراء التصحيح، ヱتحボيゅボ لمبدإ تكゅفぼ الفرص بين المترشحヱ れゅالمترشحين، ヱمن أجل 

نتゅئج تヱボيュ عمヤيる التصحيح لヤسنヱاれ المゅضيヱ ،るاستحضゅرا الヱصヱل إلى تボديراれ مヱضヱعيヱ るمنصفヱ ،るاستثمゅرا ل
لヤتحヱل ヱالتطヱر الヤذين يعرفヰمゅ التدريس، ヱأخذا بعين ااعتبゅر سيベゅ تصريف المنゅヰج عمヤيヱ ،ゅمن أجل أن يكヱن 

ヱزان اامتحゅن فرصる  لتヱボيュ اأداء الفعヤي، ممゅ يستヤزュ ضرヱرة تكييف مボتضيれゅ اإطゅر المرجعي في التボدير الكمي أ
يﾁجヰ｀ グ  مكヱنれゅ الヱضعيる ااختبゅريる في ヱضع ااختبゅر، ヱإعمゅل المرヱنる في تصحيحه، ヱتعزيزا لヰذا التヱجه

ｱآتيｬ تｭヴجيガتﾝｭب ｿｭشﾁاستｬ عガﾊガ｀ﾝｬ ء تصحيحｬﾁجｨب ヰيﾗﾞﾜ｀ﾝｬ ｰﾀتｭأسｬ ｰｿｭسﾝｬガ تｬｿسيﾝｬ:  

 ﾂتﾝاｬガ ،ｭヴﾞحｬﾁ｀ فﾞتｾ｀ تصحيح فيﾝｬ ｱيﾞ｀عﾝ ｰﾁﾋｦ｀ﾝｬ ｰﾁﾋس｀ﾝｬ グﾝｧ ｿｭاستنｬ ヮﾀヴب ｱصｭｾﾝｬ تｬءｬﾁإجｭب ﾟｬ
 ﾝｬع｀ﾞيｧガ ،ｱنجﾂｭهｭ عﾝｬ グﾞنحゲﾀﾝｬ ガ يحﾘﾚ ｀بガﾊガ｀ﾝｬ ｩｿｭعيｬガ  ｱإنصｭف ガتｭﾜفﾇﾁﾗﾝｬ ｦ؛

  ﾁيｿﾚفي ت ｱعيガﾊガ｀ﾝｬガ ｱقｿﾞﾝ ｭيｾガفي تｭﾜﾝｬ نيｭ｀ﾂﾝｬ ﾂحيﾝｬガ ｱﾚستح｀ﾝｬ ｱيｭعنﾝｬ ﾁيﾁتحﾝｬ ﾘｬﾁガياء أｧ グﾞع ﾇﾁحﾝｬ
 أｬｿء ﾝｬ｀تﾁشحｭت ﾝｬガ｀تﾁشحيヰ؛

 ガﾊガ｀ﾝｬ ﾁيｿﾚتﾝｬ グﾞع ﾇﾁحﾝｬ هي ｭ｀ﾜ  ｱيﾁｭヴ｀ﾝｬ تｭيガست｀ﾝｬ ヰｬﾂガأ ｰｭعｬﾁ｀ガ ،ヰشحيﾁت｀ﾝｬガ تｭشحﾁت｀ﾝｬ ءｬｿعي أ
 ｀حｰｿｿ في ﾝｿيل ﾝｬتصحيح؛

  ﾁｭعتبｬ ع｀ ، ｰｿｿح｀ ｮﾝｭﾋ｀ﾝ ｱستجيب｀ﾝｬ ガأ ｱحガﾁﾋ｀ﾝｬ ｱﾞｫأسｬ ヰع ｱﾊﾁتﾗ｀ﾝｬ تｭبｭإجﾝ ｱنﾜ｀｀ﾝｬ صيغﾝｬ ﾁｭعتبｬ
ﾟيガﾚفي ت ｭヴب ﾃيست･ن ｱيﾊﾁتصحيح أﾝｬ يلﾝｿ في ｱحﾁتﾚ｀ﾝｬ ｱبｭإجｬ ﾁصｭ؛ عنヰشحيﾁت｀ﾝｬガ تｭشحﾁت｀ﾝｬ  تｬءｬｿأ 

  ｱعيﾊガﾝｬ ﾁصｭعن ヰ｀ ﾁل عنصﾜ ヰﾂガ ｮء بحسｬｿأｬ ﾁيｿﾚتガ ،عガﾊガ｀ﾞﾝ يﾝｭ｀إجｬ ﾋيﾚتنﾝｬ ゲｿｭﾗت グﾞع ﾇﾁحﾝｬ
 ｬاｾتبﾁｭيｭ｀ﾜ ،ｱ هガ ｀ثبت في سﾝｬ ﾟﾞتنﾚيｧガ ،ﾋثبｭت ﾛﾝﾀ في ﾁガقﾝｬ ｱتحﾁيﾁ؛

 ｭ｀إجｬ ｱﾋﾚنﾝｬ عﾊガ قبل ｱقｿ لﾜب ｱيｫﾂجﾝｬ ﾋﾚنﾝｬ ｮｭحتسｬ ｱجعｬﾁ｀ グﾞع ﾇﾁحﾝｬ؛ｱيﾝ 

 تصحيحﾝｬ يلﾝｿ في ｰｿﾁｬガﾝｬ تｭヴجيガتﾝｭب ｿيﾚتﾝｬ. 
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 ゅنيゅث :るبゅصر اإجゅيط  عنボالتن ュヤسヱ 
 

  ュديボن1...............................................................................................................................: ت  

 اأدبヱ ريخيゅالنص الت ベゅيسي : 

- ヴرة إلゅراته  اإشゅتيヱ ر الشعر العربي الحديثゅعرفه مت ヵر الذヱيد)التطヤボالشعر العربي  شعر التجديد ، ،شعر الت
 ، (المعゅصر

الثヱرة عヴヤ عمヱد الشعر الボديヱ ュالعرヱض الخヤيヤي، (: ヱخゅص  مرحヤ  التほتيس)إبراز أهュ مヱボمゅت الشعر العربي المعゅصر  -
 إيحゅء،ヱتヱظيف الرمز ヱالヤجヱء إلヴ ا

  ،...ارتبゅط تجرب  الشعر المعゅصر بゅلボضゅيゅ الヱボمي  ヱاإنتゅني  - 
 ...(نゅزポ المائك ، بدر شゅكر التيゆゅ ) اإشゅرة إلヴ بعض الشعراء الرヱاد في هذا المجゅل،  -
: معゅصرالشعر العربي ال انتمゅء النص إلヴ اانطاベ من الشكل الヰندتي ヱمن عنヱان النص ، ヱافتراض: فرضيる الボراءة -

 .مرحヤ  التほتيس ヱتعبيره عن المعゅنゅة اإنتゅني 
 ن 9...........................................................................................مضمヱن المゅボطع الشعريる : الف ュヰ عـــــرض

 ضي الجميلゅت المゅذكري ゅرهゅاتتحضヱ يヤاأص ゅヰطنヱم ヴعرة إلゅدة الشヱع. 

 س اゅالتغإحت ュعدヱ دヱلجمゅعرة بゅير؛يلش 

 عبثه ؛ヱ نゅف  اإنتゅتخヱ   تخري  الطبيع 

  ةゅنゅالتعبير عن حدة المعヱس بخيبゅر النتيج  الحتمي  اإحتゅانتظヱ اأمل   ( طヱボالت.) 

 ل ـــيـــヤــــالتح      

 ن 4.............................................................................................................: .الحボل المعجمي -

 الحボل الدال عヤى اأمل  الحボل الدال عヤى اليأس
ュヱمヰن الヱن -يحصدヱرボت الゅمヤـ ظ ュヰبヱذن- ヴボخرا -الحمゅيل يمضي تヤال- 

 ...الヱヰُى ـ  بボعتنゅ اأヱلヴ -الجヱى -عゆء اأتヴ -انطヱى -خيبتنゅ -جنت
ベالطري- ベاأمس -بري ،ベريヱالنضير، ال 
 ...مほمヱا  -الرぼى -مشعا

 

عاق  تضゅد، إذ يتضح أن هنポゅ هيمن  لヤحボل اأヱل ヱهヱ حボل يヱحي بゅلشعヱر بゅليほس ヱيكشف عن  تヱزع  : العاق  بين الحヤボين -
 .الذات الشゅعرة بين اإحتゅس بゅليほس ヱالحنين إلヴ المゅضي النضير ヱالヱヤذ به 

- るر الشعريヱن 2. .............................................................................................................: الص  سほليゅر بヱالشعヱ ةゅنゅتعبير عن المعヤرة لゅااتتع ヴヤئم  عゅボر الشعري  الヱف  الصゅكث" .ュヱمヰن الヱيحصد" ،"ゅخيبتن ゅجنت بن  "
 .ベ دال  النصبيري   إيحゅئي  تعمヱظيヘ  تع... ، الヘجر يرヵヱ الヤيل يمضي تゅخرا

  ن 9 .................................................................................................................:لبنيる اإيゅボعيるا -

  عゅボرجياإيゅالخ :  ヤعيヘيع في التヱالتن( نヤعヘن  -(الرجز)متتヤعゅف(ポالمتدار )) ヘヤيرات مختヱمع تح. 
 يع في الرヱفي ، التضمين في بعض اأتطرالتنゅボالヱ ヵヱ.   عゅボياإيヤات: الداخヱف: تكرار بعض اأصゅボال- ュن -الاヱظ... النゅヘاألヱ :ゅعدن-  ヤفゅボال- ヴالرب.... 

 طعي في بعض اأتطرボالم ヵازヱالت ヴالمعنヱ تヱبين الص ヵازヱالتヱ، 

  داليヱ  تنغيمي  ヘظيヱ. 

-  るغヤالゆヱヤاأسヱ..............................:............................................................................... ..1ن 

- るغヤيري  ذات  :الヱئي  تصゅس لغ  إيحヘه النゅااتج ヴإل ゆنتيأقرゅمヱر.   اأゆヱヤس:  ヵالخبر ゆヱヤته -اأتヘظيヱ :سほليゅر بヱالشع ュاحتداヱ ةゅنゅر بتجرب  المعゅاإخب.   العطف ゆヱヤالتكرا -أت ゆヱヤرأت... 

-  ゆن 9................................................................................:.................................التــــركـــــي   

 راءةボتمحيص  فرضي  الヱ يلヤت التحゅخاص ゆتركي :ヱ ، غ  الشعريヤالヱ ، عيゅボصعيد البني  اإي ヴヤط التجديد عゅمدى ارتب
 . بボضゅيゅ العصر ヱهمュヱ اإنتゅني  الشゅعرة

 ن 9.......................................................: .................................................................خـــــــــاتمة 

  صرゅر الشعر العربي المعゅء النص لتيゅانتم (تيسほالت  ヤمرح)ه لヤتمثيヱ ،ポزゅك  الشعري المائ تجرب  ن . 


