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  النص

 ل  ــــيــالل ب  ـــلــي قــف ة  ــ  عــم  د  

 اء ـــــيـ  ــة مـن ض  ـــــض  ــوم  زع أعـــشـــى ل  ــــــــــالم روحي كما يفــــــللظ ت  ـزع  ـف .1

 اء ـــــرحـ  ـــضـخ فــي خــاطــري مـن الــب              ـست الخـيـال حـتـى إذا مـا فـحـب   .2

 ــاء ــلــمــة الـظـيـ  ــجـ  ـد  ـل تـهــاوى فـي الـ   إلى ساحة الليـــ           ـعيأدم   هـربـت   .3

 ـة مــن رجــاء ـــقـ  ـف  ور خـ  ـــــنة الــــــجـ  ف    ي            ـــالذ وال فــنا م  س  ـما لها في ال .4

ـال ــــب  م           ــــه  ـساقها في الظالم حاٍد من ال .5 ـــثــــ  يــ   ــطــــــاءــــــة وال إبـــــر 

  

ـد  لي من حواشيــــــــــــــــــــــك حـجـابا ونــاجـنــي فــ ! إيه يا ليل .6  ــاء ـــفـــي خـــقـ 

ذ ع شجـوي  الكئيـب وال تـ   .7  ـن الـــرقــبـاء ـــيــــي ألعـــوعـدم ف  شـ                 ك  ال تـ 

ع  الـنسـمـة العـلـيـلة تحــس .8  ا للــشــفــاء ــلـسـمـن فــم الـــزهــر بـــــو               مود 

ع  الـنــــا               .9 ع  الكون هاجـعـا ود   ـنـعــمــاء ـــن غــمــرة الـاوى مـس نــشـ ود 

ــدي أناجيــــــــــــــخــلـني لل  .11 حــ   ي الـعــزلـة الــســوداءــــــــــــها وحـيــدا فدموع و 

  

ـــي بالـخــواطـــر الــهـــوجــ  هـات  يـا لـيـل من أغانيك وامأل              .11 ــم  ـغ   اءــــنـ 

ــرها العقـــــــــــة في د  م  ك  ح    .12  ــزواء ــــمــت واالنـــل فــالذت بـــالــصـ ـــــجاك أنك 

 اء ـــقــضــصــروف الأنت بحر الحياة يا ليل كم فيـــــــــــــــــــــك أهــاويــل مـــن   .13

م    .14 يــ   ــواءــــــة األنـــــه صــرعــآذتــ ـــب  خـ    ــا             ــك  الـــص  كـم  غــريــٍق بـ 

ـتـ    .15 فـع   ــي مـــهـــاوي الــبـــالءــط فـــحــــفـانـ  يـفـةٌ من كـفـوف الـدم        عـنـ ه  ص 

 (. بـتـصرف) وما بعدها . 213ص  -2114الطبعة  –الهيئة المصرية العامة للكتاب  –المجلد األول  –ة األعمال الكامل –محمود حسن إسماعيل 

 

من أبرز شعراء العصر الحديث، له (  9111 – 9191)  ،شاعر مصري محمود حسن إسماعيل

ان ـك وان يمثل االتجاه الرومانسي الذيوهو دي" أغاني الكوخ " دواوين شعرية كثيرة من أهمها 

 ...وإلياس أبو شبكة  محمود طهعلي ـر من رواده إلى جانب الشاع

 

      ببطءتشرب : تحسو  –سائق : حاد –الشدة : البرحاء –بصر الف يضعـ: أعــشـى - :شروح لغوية

 .مصائب: صروف  -
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ص ـنــه الـيـل فـكامال تحلــتـا مـيـا إنشائـــوعــوضــب مـتــاك

 :مسترشدا بما يأتي
 

 نص في سياقه التاريخي واألدبي؛ وضع ال -

 ؛البيتين األول والحـادي عـشر صوغ فرضية لقراءة النص انطالقا من  -

 ؛تحديد مضمون كل مقطع من المقاطع الشعرية  -

 :تحليل النص بالتركيز على المكونات اآلتية -

 عالقة الحقل الدال على ذات الشاعــر، والحقل الدال على اللـيـل، وال)  : )ةيالمعجمل والحق

 ؛(بين الحقلين

  ؛( الخارجي والداخلي) اإليقاع 

 ؛الصور الشعرية ووظيفتها 

 اللغة واألسلوب؛  

  والتحقق من فرضية القراءة؛ تركيب نتائج التحليل  -

 .بيان مدى تمثيل النص للتيار األدبي الذي ينتمي إليه -
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  دليل التصحيح 
 توجيهات خاصة بعملية التصحيح: أوال 

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

تتوج مسارا طويال  من تحصيل المترشحات والمترشحين من جهة، وألنها تعزز كل عمليات االمتحان 

وفي إطار الجهود المبذولة إلحكام تدبير كل محطات االمتحان تنظيميا ومنهجيا، . ن جهة أخرىالسابقة م

وحرصا على ضمان الموضوعية والمصداقية إلجراء التصحيح، وتحقيقا لمبدإ تكافؤ الفرص بين 

المترشحات والمترشحين، ومن أجل الوصول إلى تقديرات موضوعية ومنصفة، واستثمارا لنتائج تقويم 

ملية التصحيح للسنوات الماضية، واستحضارا للتحول والتطور اللذين يعرفهما التدريس، وأخذا بعين ع

االعتبار سياق تصريف المنهاج عمليا، ومن أجل أن يكون االمتحان فرصة  لتقويم األداء الفعلي، مما 

لوضعية االختبارية يستلزم ضرورة تكييف مقتضيات اإلطار المرجعي في التقدير الكمي ألوزان مكونات ا

يرجى من السيدات والسادة  في وضع االختبار، وإعمال المرونة في تصحيحه، وتعزيزا لهذا التوجه
 :األساتذة المكلفين بإجراء تصحيح الموضوع االسترشاد بالتوجيهات اآلتية

  االستناد إلى المسطرة المؤطرة لعملية التصحيح في مختلف مراحلها، وااللتزام باإلجراءات
الخاصة بهذه العملية، وإنجازها على النحو الذي يحقق مبادئ الموضوعية  واإلنصاف وتكافؤ 

 الفرص؛
  الحرص على إيالء أوراق التحرير العناية المستحقة والحيز الزماني الكافي توخيا للدقة

 والموضوعية في تقدير أداء المترشحات والمترشحين؛
 شحات والمترشحين، ومراعاة أوزان المستويات الحرص على التقدير الموضوعي ألداء المتر

 المهارية  كما هي محددة في دليل التصحيح؛
  اعتبار الصيغ الممكنة لإلجابات المفترضة عن األسئلة المطروحة أو المستجيبة لمطالب محددة

، مع اعتبار عناصر اإلجابة المقترحة في دليل التصحيح أرضية يستأنس بها في تقويم أداءات  
 شحات والمترشحين؛المتر

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

 الحرص على مراجعة احتساب النقط الجزئية بكل دقة قبل وضع النقطة اإلجمالية؛ 
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 لتوجيهات الواردة في دليل التصحيحالتقيد با. 

 

 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط: ثانيا

 ن2:...................................................................................................... تقديم  -1

تماعية تطور الشعر العربي نتيجة التحوالت االج: وضع النص في سياقه التاريخي واألدبي  - أ

ربية تأثر الشعر العربي باآلداب الغ –أوائل القرن العشرين والسياسية التي مربها العالم العربي 

 .سي وتمحوره حول الذات والوجدانظهور التيار الرومان –وخاصة األدب الرومانسي 

وغ الشعور بالخوف واحتدام المعاناة واالحتماء بالليل، والحديث عن الذات  يس: فرضية القراءة - ب

 . انتماء النص لشعرالتجديد

 العرض  -2

 ن  3...............................: ..............................................................الفهم - أ

 :تحديد مضمون كل مقطع من المقاطع الشعرية  -

  . ولوذه  بالليل هروب الشاعر(  5 -1)األبيات  :المقطع األول -

 .الليلمناجاة الشاعر (  11 - 6))األبيات : المقطع الثاني -

 .مخاطبة الليل باعتباره  ملجأ للبوح (  15إلى  11)األبيات  :المقطع الثالثا -

  التحليل - ب

 ن 4...........................................................................................ةل المعجميوالحق

 الحـقــل الـدال عـلى اللـيـل الشاعـرالحقــل الــدال على ذات 

 -شجوي الكئيب –ناجني  –أدمعي  –خاطري  –روحي 

 نغمي  –وحيدا  –وحدي  –خلني  –دموعي 

 –ليل من أغانيك  -الظلماء -الدجية –الليل  –الظالم 

 يمك -أهاويل  –انت بحر الحياة  -دجاك

الهروب وااللتجاء إليها فرارا من والطبيعة حيث  عالقة ترابط وانسجام بين الشاعر: العالقة بين الحقلين

 .  الحزن والوحدة والغربة التي ألمت به

 ن  3:.................................................................................................... اإليقاع -

 -رـالنفسية للشاعاإليقاع للحالة  ةمفيف ، مالءاعتماد نظام الشطرين، بحر الخ: اإليقاع الخارجي

 .وحدة الروي والقافية 

استعمال حرف الهمزة وتوظيف  -التوازي بين الصوت والمعنى  –التكرار :  الداخلياإليقاع  -

 .لإلحساس بهموم النفس وأحزانها( الهاء  -الصاد  -السين ) حروف الهمس بكثرة 

 ن 2..........................................................................:الصورة الشعرية ووظيفتها

الشاعر شخيص عناصر الطبيعة وجعلها تشارك قيام الصورة الشعرية على تكثيف االستعارة وتوظيفها لت

 . (دع النسمة العليلة تحسو –ال تُــِذع  –قد لي من حواشيك حجابا  –هربت أدمعي ) همومه وأحزانه

 .عاليةووظيفتها تعبيرية انف

 ن 3:.........................................................................................اللغة واألسلوب  -

قصد اإلخبار  لوب الخبريتوظيف األس –( والنهي ،واألمر ،النداء ):اإلنشائيب سلواألاستعمال  

 .الشاعـربمعاناة 

 خاتمة -3
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 ن2..........................................:.....فرضية القراءة  تركيب نتائج التحليل والتحقق من -

 .شعر التجديد  عرض المؤشرات الدالة على 

 ن  1 واللغة الشعرية  على صعيد الموضوع والرؤيةالنص لتيار التجديد إثبات انتماء 
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