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 (ن 41) النصوص : أوال   

لى ــبال عـإلقأهمية الهم  با أبناء المدارس ومبيناــخاطــي مــــرصافــالمعـــــروف قال       
 :لمــلعا

 اِتــــــــــمـــــــُــلـــظُّـي الـــم فــــْلـــِعـــالى ِبـــَفــــــَك -4
ـُــــــي  ورا           ــــن ي ـــــــــــــف ُنـــــيِّــــــَبـ

 وراـــــــــا األمــــنــــــاة َلـــيـــحــال
 ِهـــــِب ُلـــــيــــلذَّـــــال َدــــَـــوج ْمـــــَكـــَف -2

س ـــــــِبــــَل ْمــــــوَك              زازًاـــــــــــِتـْــــــاع
 روراـــــــــــــــــه ُســـــــب ُنــــــــزيـــــَحـــال

 دًىــــــُــه وُلـــــقــــعـــه الــــد بــــــزيـــَت -3
ي ــــلـــــعــــتـــْســـوت             دًاــــــــــــــْشوُر
 وراــــــــــــــــعـــه شــــب وُســــــفـــــنـــال

  

 إنَّ دارِســــــــمــــــــال اَءــــــــنـْـــــأبَأ -1
ـُـــت      سي       ــــــــــــْفـــــــــــــَن  ُلِّـــــــــؤمــ

 َلـــــــــــُم األمـــــــكـــــيــــــف
 راــــــــيــــــــبــــــــكــال

 ْنــــــــــدارس ِمــــمــــلل ًاــــــيــــــــْقـــــُســـــَف -5
د ــــــــا قــــَنـــــــــَل            اٍضـــــــــــيِر

 وراـــــــــــم زهـــــــكـــنـــــــت ِمــــَتــــبـــــــــــأْن
 الُدــــــــــــِبـــب الِســَتـــــــْكــــــَتــــــَس -6

 دْتــــــــــــإذا وج             ًاّوــــُلــــم ُعــــــــــُكــــِب
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ـُــــــــكــــــنــــا ِمـــــــــهـــــَل م ـ
 راــــــــصيــــــــَن

 وُبـــــطـــــُخــــال ِتـــــــــــــدَج إْنــــــــَف -7
م ـــــُتـْــــــعــــــــلــــَط     ا       ـــــهــــْيــِنــَبـــــبجا
 دوراـــــــُـــــا بهـــــــِتـــــــــنَّــــــــي ُدُجــــــــــف
ز ـــــــــِعـــــْلا ِلـــــهـــــم بــــــتـــــْحـــبـــوأْص -8
م ـــــــــــتــــنـــــــوُك           اــــنـــــــــــــْصــــــِح

 وراــــــــــــــد ســـــجــــَمــــا للــــــهـــولـــــــح
  

ـْــَفـــــــــِب الُدــــِبــــــال ِتَوـــــــإذا ارت -9  ِضـــــــــي
 ــُزــــاجـــــعـــــَف             مـــــــــــْلــــــِع

ـُــــــها يـــــلـــــأه  راـــــــــــــــديـــــــسي َقـــــــْمـ
ا ـــــهــــون بــــــكــــن يــــــوى مــــــْقـَــــوي ـــ 41
ن ــــــى َمــــَنــــــوَيــْغ         ا   ــــفـــيــــعـــض
 راــــيــــــقــــا فـــــهـــــب ُشــــــيــــعــــــي
ا ـــعـــــِفــــتــــنـــــــس ُمـــــــْيـــَل ـْنــــِكــــوَل ـــ 44 
م ـــــــــلـ ـًىــــتــــــــف            ــٍمــــــــــلـــــــعـــب
 راــــيـــضـــنَّـــق الــــُلـــــالُخ رزــــــْحـُــي
ن ـــــــْسـُــــس حــــــــم الَبـــــْلـــِعــا الـــإذا م -42 
ه ــــــــلـــــأله جِّـَرــــــــــــــَف            ٍقــــــْلــــُخ

 ـراـــــــــيـــــــــثـــــــــــرا كــــــــــيــــــخـ
ا ـــنــزُرـْــــــــــاز أغــــــف ْنا ِإــــــوَم -43 
ـُــــــــع  ـْنــــِكــــــوَل       ا    ـــــــــــومــــــلـ
ا ـــــــنــــــــُمـــــلــــاز أْســــــف

 ـراــــــــــــيــــــــمـــــضـ
                             

   . 4959الجزء األول ؛ الطبعة السادسة   –ي ـــوان الرصافــدي
 .(بتصرف ) وما بعدها  52، ص مطبعة االستقامة القاهـــــــرة 

   
    
في شعره على  ركـــــز. شاعر عراقي، من رواد حركة البعث واإلحياء في العراق ( 4915 -4875: ) معروف الرصافي  

 (سياسية ، اجتماعية، تربوية) ، تناول فيه مواضيع متنوعة   (ديــوان الرصافي) خلف ديوانا شعريا .  االجتماعية  القضايا 
 .الحسن: النضير - الظلمة: لدجنةا - المصائب واشتدت متُظـــع: ت الخطوبــدَج : شروح مساعدة        
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  . يصير غــنيا:  يغنى ــــ (من الرجاء)فعل أمـــر :جَِّرــــــــَف                         
 

 :اكـــتب موضوعــــا إنشائيا متكامال تحلل فيه النص تحليال أدبيا مسترشدا بما يأتي

 .وضع النص في سياقه التاريخي واألدبي -

 . والرابع اءته انطالقا من البيتين األولوضع فرضية لقر -

 .تحديد وحدات النص وإبراز مضمون كل وحدة -

 :تحليل النص من خالل المكونات اآلتية -

 األلفاظ والعبارات الدالة على حقل فائدة العلم، وحقل دور أبناء المدارس ) : النص معجم

 .(بين الحقلينالقائمة  العالقة في الرقي بالبالد، مع إبراز 

 لصور الشعرية ووظيفتهاا. 

 الخارجي والداخلي: اإليقاع. 

 واألسلوب اللغة.  

 .تركيب نتائج التحليل والتحقق من فرضية القراءة -

 .تمثيل النص للتيار األدبي الذي ينتمي إليه مدىإبراز -

 
 (ن  6) دراسة المؤلفات  :ثانيا  

التي أغــنت تجربة الشاعـــر  المصادر الثقافية يقول أحمد المعداوي في سياق حديثه عن      
  :الحــديث

 ّمــَنإن الشاعـــــر الحديث قــــد استوحى األجــــواء الشعــــرية القـــديمة، وَض"        
ه إلى التفاَت نَّانطـــوت عــــليها أشعـــار القدماء، وِإ       ه كثيـــرا من المعاني التي شعـــَر

ِقلُّ عن التفاته إلى المصادر الثقافية والشعرية األجنبية، ولعل ذلك ناتج من أنه تلك الثروة الشعرية لم يكن ي
عرف كيف يمزج في فكره ووجدانه بين روح الثقافة العربية وبين الثقافات األخرى التي تختلف عن بعضها 

قشرة الواقع  روحا ولغة ومكانا من التاريخ، وأن يخرج من ذلك المزيج برؤيا جديدة استطاع بها أن يمزِّق
  ..."العربي

 .ظاهرة الشعر الحديث: داوي المجاطيـــأحمد المع                            
 54ص. 2112 4ط. الدار البيضاء .مكتبة المدارس                                 

 

كتب وا، "ظاهرة الشعر الحديث "  َفـؤلَّـــُمومن دراستك  ،انطلق من هذا المقطع         
 :موضوعا تبرز فيه ما يأتي

 ضمن المؤّلف؛ مقطع سياق ال 
 ؛ر الحديثـــــافة الشاعــقـــث صادرتنوع م 
 تجربته الشعرية في إغناء أهمية هذا التنوع. 

https://motamadris.ma/


  4 
4

       
 

4 

 الموضوع   - 2014  العادية الدورة - االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 مسلك اللغة العربية: شعبة التعليم األصيل – األدب:  مادة -

 

NS 21 
 الصفحة

 

https://motamadris.ma/


   3     

 

 متاننن  والتويي المركز الوطني للتقويم واال

األدب   

 مسلك اللغة العربية: شعبة التعليم األصيل 

 

المادة

 الشعبة
 أو المسلك  

 اإلنجازمدة 

 المعامل

3 

5 

االمتحان الوطني الموحد 
 للبكالوريا

 4102لدورة العندية ا

 عننصر اإلينبة

 

NR 40 

 الصفحة
1

 

        

  

P a g e 

  

3          

   
  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 دليل التصحيح 
 
 توجيهات خاصة بعملية التصحيح: أوال 

 : تقديم   
تعتبر محطة التصحيح محطة حاسمة في مسار عملية التقويم، خاصة في االمتحانات اإلشهادية، ألنها تتوج مسارا           

وفي . متحان السابقة من جهة أخر طويال  من تحصيل المترشحات والمترشحين من جهة، وألنها تعزز كل عمليات اال

إطار الجهود المبذولة إلحكام تدبير كل محطات االمتحان تنظيميا ومنهجيا، وحرصا على ضمان الموضوعية والمصداقية 

صول إلى تقديرات موضوعية إلجراء التصحيح، وتحقيقا لمبدإ تكافؤ الفرص بين المترشحات والمترشحين، ومن أجل الو

ا لنتائج تقويم عملية التصحيح للسنوات الماضية، واستحضارا للتحول والتطور اللذين يعرفهما واستثمارومنصفة، 

، تحان فرصة  لتقويم األداء الفعليوأخذا بعين االعتبار سياق تصريف المنهاج عمليا، ومن أجل أن يكون االم ،التدريس

ألوزان مكونات الوضعية االختبارية في وضع  مما يستلزم ضرورة تكييف مقتضيات اإلطار المرجعي في التقدير الكمي

يرجى من السيدات والسادة األساتذة المكلفين بإجراء  تعزيزا لهذا التوجهار، وإعمال المرونة في تصحيحه، واالختب
  :يةتصحيح الموضوع االسترشاد بالتوجيهات اآلت

 

 لتاا  باجإجراءات الخاصة بهذ  ، واالاالستناد إلى المسطرة المؤطرة لعملية التصحيح في مختلف مراحلها
 ؛وتكافؤ الفرصواجإنصاف  الموضوعية  ادئعلى النحو الذي يحقق مب هاإنجااالعملية، و

  الحرص على إيالء أوراق التحرير العناية المستحقة والحيا الاماني الكافي توخيا للدقة والموضوعية في تقدير
 ات والمترشحين؛أداء المترشح

 ومراعاة أواان المستويات المهارية  كما هي  ،المترشحينالمترشحات و موضوعي ألداءالحرص على التقدير ال
 ؛محددة في دليل التصحيح

  اعتبار المستجيبة لمطالب محددة ، مع اعتبار الصيغ الممكنة لإلجابات المفترضة عن األسئلة المطروحة أو
 ؛المترشحينالمترشحات وقوي  أداءات  أرضية يستأنس بها في ت في دليل التصحيح عناصر اجإجابة المقترحة

  الحرص على تفادي التنقيط اجإجمالي للموضوع، وتقدير األداء بحسب وان كل عنصر من عناصر الوضعية
 ؛االختبارية، كما هو مثبت في سل  التنقيط، وإثبات ذلك في ورقة التحرير

 ؛جماليةالحرص على مراجعة احتساب النقط الجائية بكل دقة قبل وضع النقطة اجإ 
  بالتوجيهات الواردة في دليل التصحيحالتقيد. 

https://motamadris.ma/


  3 
2

       

 

 

3 

  عناصر اإلجابة – 2014  العادية الدورة - وطني الموحد للبكالوريااالمتحان ال
 مسلك اللغة العربية: شعبة التعليم األصيل – األدب:  مادة -

 

NR 21 
 الصفحة

 

   التنقيطــلــر اجإجابة وســـعــــنــاص:ثانيا
 ( ن  41) النصوص : أوال

 ن  2.. ..........................................................................................التقديم  -1
 اق النصـــــسي
االتصال بالغرب ، االنفتاح على الثقافة الغربية، : كة البعث واإلحياء في المشرق العربي من مثل عوامل ظهور حر - أ

 .التشبع بالثقافة األدبية األصيلة والعمل على إحيائها وبعثها
  .ظهور المدارس الحديثة والدعوة إلى االهتمام بالتعليم: رصد بعض مظاهر النهضة  - ب
لعربي القديم في عصوره الذهبية وذلك بمحاكاة النماذج الشعرية التراثية، واالرتباط االرتكاز على مقومات الشعر ا -ج

 ...(الموضوعات االجتماعية والوطنية والثقافية والتعليمية: ) بقضايا العصر
المحافظة على : تقليديبرز المترشح انطالقا من المؤشرين الموجهين تجسيد النص لخصائص شعر ال: فرضية القراءة -

االرتباط بقضايا العصر، إيمان الشاعر بأهمية العلم في محاربة كل  )، والتجديد على مستوى المضمونالشكل مستوى
 .)الشباب المتعلم في تحقيق النهضة، وعقد أمله على أنواع التخلف

  رضــعــال -2 
  ن 3............ ............................................................................الفهم  - أ

 . دور العلم في تنوير العقول والرفع من قيمة اإلنسان المعنوية(  3ب.. إلى .... 1ب  : )الوحدة األولى -
 .دعوة أبناء المدارس وحفزهم لطلب العلم(  8... إلى ...  4ب  ):الوحدة الثانية -
 .ميته في رقي األفراد واألممارتباط العلم باألخالق وأه(   13ب ...إلى ...  9ب : ) الوحدة الثالثة -

 التحليل   - ب
 ن 2..................................................................................الحقول المعجمية  -

 في الرقي بالبالد دور أبناء المدارس حقل دال على  فائدة العلم دال علىحقل 
 –رشدا  –هدى  –سرورا  –اعتزازا  –نورا 

 –يغنى  -يقوى –فيض علم  -ارتوت –تستعلي 
 -أغزرنا  –خيرا كثيرا  –حسن خلق  –النضيرا 

 أسلمنا

 –أنبتت منكم زهورا  –تؤمل فيكم األمل الكبيرا 
 –وجدت منكم نضيرا  –ستكسب بكم البالد علوا 

 طلعتم بدورا 

 عالقة ترابط وتكامل: القائمة بين الحقلينالعالقة  -
  ن 2... .................................:.....................................فتهاالصور الشعرية ووظي -
طلعتم بدورا " –"دجــــت الخطوب "  –" لبس الحزين به سرورا :" االستعارة: هيمنة الصورة القائمة على المشابهة  -

 " ارتوت بفيض علم "  -"
 .تعليمي للنصتالئم التوجه ال تأثيرية إقــناعــية: وظيفتها -
 ن  4 ................................:............................................................اجإيقاع -
 (حرف الراء الموصول بألف الوصل ) الروي  –القافية المطلقة  – نظام الشطرين – -بحر الوافر: اجإيقاع الخارجي  -
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 .. (لمد مما أسهم في بطء اإليقاعف اوتوالي حر. العين  –الراء  –السين : ) األصوات تكرار: التكرار: اجإيقاع الداخلي -
 ....فعيل  –فعول : تكرار الصيغ الصرفية –الخلق  –المدارس –العلم ــ البالد : تكرار األلفاظ  -
   ن 4.......... .......................................................................... :اللغة واألسلوب -
 (أسلوب األمر   -أسلوب النداء ) األسلوب اإلنشائي  –األسلوب الخبري  :تنوع األساليب -
 ن  2..... .........................: .............................................................التركيب -

 .وتمحيص فرضية القراءة تركيب نتائج التحليل  انطالقا من المستويات السابقة
  ن 4......... ........................: ..........................................................الخاتمة -

تناول قضايا ) ، والمضمون ( نمط القصيدة العمودية) يبرز المترشح انتماء النص إلى شعر التقليد على مستوى الشكل 
 (.عليم  وفق رؤية إصالحية تنويرية  العصر والدعوة إلى الت

 

 (ن  6: ) اتــــفــالمؤل ةسادر: ثانيا          
 

 (ن 4) ـ التقدي 
إذ يتحدث الكاتب عن المصادر  ؛(تجربة الغربة والضياع ) وضع المقطع ضمن سياق القضية التي يعالجها الفصل الثاني 

 ..الثقافية التي أغنت تجربة الشاعر الحديث
 

 (ن1) :عالموضوـ 
 : في إطار حديثه عن مصادر ثقافة الشاعر الحديث إلىيشير المترشح 

 .الفلسفة والتاريخ والعلوم واألساطير واألنتروبولوجيا: منابع الثقافة في كل مجاالتها -أ
الهندية  ،الديانات(جالل الدين الرومي والعطار والخيام) الديانات والفكر الصوفي  :يةأصول الثقافة الشرق-ب

 ن2...................................................................................................والفارسية
 .وناظم حكمت ، وإليوت، ولوركا  ،وإيلوار ،بابلونيرودا: الشعر الملتزم  -ج
 (الخ .....قضايا سياسية ، إنسانية، قومية ، .) قضايا العصر التفاعل مع  -د 
زيد الهاللي ، وألف ليلة  يأبسيرة عنترة ،  ةسير،  والشعر القديموالحديث النبوي القرآن الكريم : )الثقافة الشعبية -ـ ه

  ؛وليلة، 
 ؛وبينابيع التراث   االرتباط بالعصر

 ن2 ............لخال ، صالح عبد الصبورالبياتي ، يوسف ا: بتجارب بعض  الشعراء أمثال  يمكن التمثيل لذلك 
 (ن 4 ) .تركيب نتائج التحليل   :خاتمة         
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