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 (نقطة 44)درس النصوص : أوال

 الحنين   

ـْــســي  ُأم
ني ـــــــــُيعــذب

وُيــْضـنـيـــــــ
 ــــــــنيـــــ

 أيـــَن الشـــــفاُء
ـْد ـــــلـــم يـُعو

ــــــــَــيِبـــ
 ــــدي  

ـْــغـــي  َأب
الهــــدوَء وال 

ــــــــهـــــ
      ــدوَء وفي                     ـــ

َلـــــجَّ  يـــهتاُج إْن
ـــالحـــنــــــ

ــــــــــــــ
 ـيـــــُن بـه 

ى ُطـغـــياَن شــــوٌق طـغـ 
ـــــــــــــمــجـنــــ

ـون                                   إال ـ
أضـــــــالـــيـــُل 

ـُــــــــــــــــــــ تـ
ـــــــــداويـــــــــــ

 ـــــنــيـ
صـــدري ُعــــباٌب غـــْيُر 

ـــــــــــَمـــأمــــــ
 ــونــ

ـِــنُّ فـــيه َو َيــئ
ــيـَن ـــأنــ

ــطــعــــــــــــــــَم
 ـــــــونــــــــ

ـــــها قــــضباُن كـــأّنَو
مــسـجـــــــــــــــــ
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ـََو ـظل َيـــضرب في ي
ـــــــأضـــالــ

ـــِعــه   ــــــ
ـْــــَح  َوي

الحـــنـيـن ومــا 
ـــــــُيـَجّرُعـــ

 ــني   ـــــــــــ
ـّـــيـُتــ ـــــَرب

ـُه 
ــــطـــفــــــ

ـــــال 
ـــــــَبـــــــ

ــُت ــــَذْلـ
 لـــــُه 
ــــــــَفــاْلـــي

ـــدَّ ــوَم لــّما اشــت
ــساعــــــــــ

 ـــــــــــُدهــ
لـم َيـــْرَض غــْيَر 

ـــــــــَشِبــيـب
 تي َوَدِمــيـ

َكـْم لـْيـلــــــة 
لـْيــــــــــــال

 ــــــونـــــــــ
ـَــبــيــُت  من ُمــــرِّه وي

َيـــْســقــيـــــــــــــ
 ـــــــــنيــــــــــ

ما شــــــاَء من َخـْفــٍض 
 ـــيـنــــــــــوِمـــْن ِل

ـَ ــا َوَربــ
ـُـــَك ــــوار ــــــــــن

ـالبـــَساِتـــــــــــــــ
 ـــــــينــــــــــــــ

ـَــعـــــــــيـــُش  زادًا ي
ـِـــه  ب

ـُــْفــــــِنـيـــــ ـــــوي
 ـــنيــــــــــــ

ال َيـــــْرَتــــــــــــضي 
ِخـــــالًّ  َلـــُه 

 ــيـــــــــــُدون
 َوأرى لـــــُه ِظــــــــــاّل

ـــــُيـــماِشــــيـــــــ
 ـــــنيـــــــــــــ

وْجــــهــي َكــأْنــفــاس 
ــــــــــــــالـــَبــــ
 ــــــيـنـــــراكـــ
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َء 
الَزَمــــــــــــ

ــــــــــــــ
 ــنــي

ـْـــفي َلــــُه  ُأل
َهــْمــــــــسا 

ـــُيــخــاِطـُبـــ
 ـــنيـــــــــ

ُمـــتـَنــفِّــسًا 
 ًاَلــَهــبــ

ـــــَيــُهــــــ
ــــــّب ـــ

 ــلــىــــعــــ
َوَيــُضــّمـنا 

اللـــْيــُل 
العــظــــــــــ

يُم 
 اــــــــــــَوم

                                            

َكـاللــــــــْيــِل َمـــــأوى 
ــــِلْلَمــــــــــــــَساكـ

 ـــــــيــنـــــــ

 .593: ص  ،6991 الثالثة  بعةطالراهيم ناجي، األعمال الكاملة ـ دار الشروق، إب                                                   

 

 : ـ شروح لغوية    

 .نما وزاد: ابَ رَ ـ    .لج في األمر، تمادى فيه: لَج  ـ     .معظم السيل وارتفاعه وكثرته: ُعبابـ                       
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اكتب موضوعا إنشائيا متكامال، تحلل فيه هذا النص، مستثمرا مكتسباتك المعرفية واللغوية     

 :والمنهجية، ومسترشدا بما يأتي

 تأطير النص ضمن سياقه الثقافي واألدبي، مع وضع فرضية لقراءته. 

 تلخيص مضامين النص. 

 العالقات  ازوإبروالمعجم المرتبط بها، لحقول الداللية المهيمنة في النص تحديد ا

 . القائمة بينها

 ( البنية اإليقاعية والصور الشعرية واألساليب)الخصائص الفنية في النص د رص

 .وتحديد وظائفها

 مدى تمثيل النص لالتجاه الذي  وتبين ،تركيب خالصة تستثمر فيها نتائج التحليل

 . ينتمي إليه

 
 

 (نقط 6)درس المؤلفات : ثانيا

 :ألحمد المعداوي المجاطي ما يأتي" ر الحديثظاهرة الشع"ورد في مؤلف   

تجربة  :ى تقسيمها إلى تجربتين اثنتينولقد قادتنا دراستنا للمضامين الشعرية الحديثة إل"     

 م  ولعل أقرب هذه التجارب إلى تصوير الدمار الذي ع  ... ة والضياع، وتجربة الموت والحياةالغرب

 "....الضياع والغربة األشياء واألنفس عقب النكبة، هي تجربة

 أحمد المعداوي المجاطي، ظاهرة الشعر الحديث                                                                

 .وما بعدها 15يضاء، ص الدار الب ،7002الطبعة الثانية  شركة النشر والتوزيع المدارس،                                                                      

 

 

 :انطلق من هذه القولة، ومن قراءتك المؤلف النقدي؛ ثم اكتب موضوعا متكامال تنجز فيه ما يأتي   

 ربط القولة بسياقها داخل المؤلَّف. 

 في الشعر العربي الحديث ،في الكون والمدينة الغربة ألوان رصد. 

 وضوعبيان المنهج الذي اعتمده الكاتب في دراسة هذا الم . 

 إبداء الرأي الشخصي في الموضوع، مع التعليل. 

 

 

https://moutamadris.ma/


2    
1
  

 المركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه

 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا

 2015 لدورة العاديةا  
  - اإلجابة عناصر  -

 NR 01 

لغة العربية وآدابهاال  

 اآلداب والعلوم اإلنسانية مسلك اآلدابشعبة 

المادة

 

 المسلك أو الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل

3 

4 

 لصفحةا

 

 

        

  P a g e 

  

2          

   

  

  

 

 

 

ليس من الضروري أن تتطابق إنجازات المترشح مع المعطيات المقترحة في هذا الدليل، ألن وظيفته تنحصر في     

تقديم اإلطار العام لألجوبة الممكنة في معالجة النص؛ من أجل ذلك، تبقى لألستاذ المصحح صالحية رصد مدى قدرة 

والتعبيرعنها بأسلوب سليم خال ، جية واللغوية، لفهم النص وتحليلهنهالمترشح على استثمار مكتسباته المعرفية والم

                                                    ...ورقة التحرير مع الحرص على حسن تنظيم  ،من األخطاء

سلم      (ن 44)درس النصوص : أوال                                    

 التنقيط

 
 .............................................................النص ضمن سياقه الثقافي واألدبي، مع وضع فرضية لقراءته تأطير ـ    

 يمكن أن يشير المترشح إلى العوامل الثقافية واألدبية التي أسهمت في ظهور التيار الذاتي في الشعر العربي الحديث، ومنها: 

وذلك بحكم االحتكاك بالثقافة الغربية وتياراتها األدبية، تمع العربي مطلع القرن العشرين، رية التي شهدها المجـ التأثر بالتحوالت الفك   

 ...الرومانسي الذي يعلي من شأن الفردانية والذاتية التياروخاصة 

 ... سمات تجربة سؤال الذاتمن أهم  ـ اعتبار الذات مصدرا أساسيا  لإللهام  واإلبداع، و   

 لوضع فرضية لقراءة النص ...(نهايته وأبداية النص  وأالعنوان ) ظر أن يلتقط المترشح بعض المؤشراتينت.................. 

 ن 5.1

 

 

 ن 5.1

 ...... .............................................................................................................ـ تلخيص مضامين النص  
 :نتظر أن يتضمن التلخيص اإلشارة إلىي 

الحنين الذي انقلب  هذا ـ معاناة الشاعر شوقه الطاغي، وافتقاره للهدوء بسبب هيجان حنينه، وحسرته وتعجبه مما يقاسيه من    

 ...عليه، وأذاقه أصنافا من العذاب والسهاد

 ن 2

 . عجم المرتبط بها، وإبراز العالقات القائمة بينهاـ تحديد الحقول الداللية المهيمنة في النص والم   

 :يمكن التمييز في النص بين حقلين دالليين أساسيين هما        

 أمسي ـ يعذبني ـ يضنيني ـ بيدي ـ تداويني ـ أبغي ـ صدري ـ يجرعني ـ يسقيني ـ ربيته ـ بذلت ـ شبيبتي ـ دمي ) :حقل دال على الذاتـ         

 (....مني ـ وجهيـ يفنيني ـ الز

 مطعون ـ يجرع باب ـ يهتاج ـ لج الحنين ـ يئن أنين هدوء ـ  في صدري ع يعذب ـ يضني ـ شوق طغى ـ ال) :حقل دال على المعاناةـ         

               ....(ـ مره ـ يفني ـ لهبا  

 شاعر بسبب حنينهيمكن اإلشارة في العالقة إلى تداخل الحقلين واندماجهما إلبراز حجم معاناة ال... 

 

 ن 3

 :وتحديد وظائفهافي النص الفنية خصائص الـ رصد     

 البنية اإليقاعية:.......................................................................................................................... 

 ...ـ وحدة القافية والروي        ـ التصريع في البيت األول       شطرين    ـ وحدة الوزن ـ اعتماد نظام ال  :اإليقاع الخارجيـ       

 ....(النون والهاء والعين والغين والسين والشين)ـ تكرار بعض األصوات     :اإليقاع الداخليـ       

 ....(الحنين ـ الليل)ـ تكرار بعض األلفاظ                               

 ....(أرى له ظال... ألفي له همسا)ـ تكرار التوازي                               

 ...عر النفسية ومعاناته الوجدانيةويولد اإليقاعان الخارجي والداخلي في النص بنية إيقاعية وموسيقية تكشف عن  حالة الشا          

 

 

 ن 4
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 الصور الشعرية:........................................................................................................................ 

طغى طغيان مجنون ـ كأنها قضبان ـ كنوار )مد فيها عنصر التشخيص ووظف فيها التشبيه اعت ،وظف الشاعر جملة من الصور الشعرية       

ني شوق ـ شوق طغى ـ في صدري عباب ـ  يهتاج إن لج الحنين ـ ويضمنا الليل يعذبني ويضني)واالستعارة ...( أنفاس البراكينالبساتين ـ ك

 ...(.العظيم 

 ... تعبيريةالشعرية في النص وظيفة جمالية و وتؤدي الصور 

 األساليب: ................................................................................................................................. 

أمسي يعذبني ويضنيني ـ أبغي الهدوء ـ يظل يضرب )هيمنة كل من األسلوب الخبري وضمير المتكلم الدال على الحضور البارز للذات        

 ...للتعبير عن حالة الشاعر الوجدانية واإلفصاح عن معاناته النفسية...( ظال يماشيني له أرى... ـ ربيته طفال ـ ألفي له همسا

 ن 4

 

 

 ن 4

 ....................................مدى تمثيل النص لالتجاه الذي ينتمي إليه ـ تركيب خالصة تستثمر فيها نتائج التحليل وتبين     
 :علىالمترشح  تقويم هذا المطلب  قدرةيراعى في 

 :ز أن النص يمثل  تجربة سؤال الذات، وذلك باإلشارة إلى ما يأتيابروتمحيص فرضية القراءة وإ ـ تركيب نتائج التحليل          

 . اإلعالء من قيمة الذات واعتبارها مصدرا لإللهام والتعبيرـ                                     

 .من شأن اآلالم والمعاناة ـ التضخيم                                    

 .ـ الوحدة الموضوعية                                    

 .ـ اعتماد لغة واضحة ذات حمولة وجدانية                                    

 .الصور الشعريةـ هيمنة الوظيفة التعبيرية في                                     

 ن 4

 

 

 (ن 6)رس المؤلفات د: ثانيا
 :ينتظر أن يكتب المترشح موضوعا متكامال، يتناول فيه العناصر اآلتية

سلم 

 االتنقيط

 
 ...........................................................................................................ــ ربط القولة بسياقها داخل المؤلف

تجربة ب الموسوم رود القولة في الفصل الثاني من المؤلفووبإيجاز إلى موضوع المؤلف وأهم القضايا الواردة فيه،  شارةاإلــ 

 ... الذي خصصه الكاتب لتحليل بعض مظاهر هذه التجربة في الشعر العربي الحديث الغربة والضياع

 ن 5

 ............................................................................ي الحديثالغربة في الكون والمدينة في الشعر العرب رصد ألوانــ ـ

 :في الكون والمدينة في ما يأتيتتحدد مظاهر الغربة     
 في الكون : 
غل الشاعر تعبر عنهما  صور شعرية مثقلة بالظلمة والمرارة والعبث، فالكون متاه يتغل التفرد في الكون،ـ اإلحساس بالوحدة و  

وهو  ،(يوسف الخال)غطاء  فضاء بال حدود وال دفء وال وهو (أدونيس)في أرضه بال صوت وال إرادة وال وجه وال حقيقة 
وهو الخالص في  (صالح عبد الصبور)بل هو غير الزمن المتعارف عليه بين الناس  ؛(السياب)زمان بال طبيعة وال قانون 

 (...البياتي)الموت 
 في المدينة : 
 : ـ اإلحساس بالغربة هو ما يميز عالقة الشاعر الحديث بالمدينة، ولقد عبر عن ذلك بصور مختلفة، منها 
واألموات وتشغل على األحياء  حب، تقسو ى إنساني، فهي مدينة بال قلب والـ تصوير المدينة في ثوب مادي فارغ من أي محتو 

 (...السياب)ينة للشاعر ـ حصار المد (حجازي بد المعطيعحمد أ)الناس بأنفسهم 
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 .................   ............................................................ــ بيان المنهج الذي اعتمده الكاتب في دراسة هذا الموضوع
 :لعربي الحديثالمنهج الموضوعاتي والمنهج النفسي لدراسة محاور الغربة في الشعر ا على الكاتب تركيزاإلشارة إلى  

الغربة في الكون ـ الغربة )يتمظهر في استخالص الموضوعات المهيمنة والمتواترة في الشعر الحديث : ـ المنهج الموضوعاتي   
       ......(في المدينة 

 ... اإلشارة إلى انبثاق تجربة الغربة والضياع من التجربة النفسية والشعورية للشاعر العربي :ـ  المنهج النفسي   
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 ........................................................................................الشخصي في الموضوع، مع التعليلإبداء الرأي ــ 

 ...ـ يراعى في تقويم هذا المطلب قدرة المترشح على إبداء الرأي الشخصي في الموضوع وتعليله 
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