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 ن (                       14أوال: النصوص ) 

يـــحِّ   ُمــنـــاجـــاةُ الـــر ِّ

ـْجـتِّ لَـْوَعـتَــهُ               .1 ْفــقـاً بـقـلٍب هِّ  ــــْيــتِّ أْشـجـــانــي وأْســراري يا ريـــُح أْفـــشَ يـا ريــُح رِّ

ــْجـــتِّ قَــْلــب َكـْم قــْد نـسيـُت ُشجـوناً نـــاُرها َخـَمـدَْت              .2 ــإغــــراٍء وإِّْذكــــفَــهِّ  ــــارِّ ـــي بِـّ

ُعــني             أي ُّيـا ريــُح  .3 ــكِّ الــض  َكـــمـــا يَـــروُع َزئ زئــيـٍر فـيـــكِّ يُــْفــــزِّ   ؟ــاريــيـــُر الـفــاتِـّ

ـْعــتِّ بِّهِّ              .4 ـــْن إِّْلـــٍف فُـجِّ ـــــثْـــــلــــي وَ   يا ريـُح مالــكِّ مِّ  ــاري ال لَــــكِّ آمــــالـي وأْوطـــمِّ

                                                   ***** 

ـــْن َشــر ٍ َوأَْشــــــرارِّ يـا لَــيـْـَت نَــْفـسـَي  .5 ــــُر اْلــــَكــــْوَن مِّ ـها            يُــَطــه ِّ ــحِّ  ريــٌح لَـْفـُح الفِـّ

ـلُــه            نَــســيــُم الـــريـــاحِّ َعــلى َزْهـــر وأثْـــــم .6  ــــارِّ َوتَــْنـثُـُر الخـيـَر نـثْــَر الـبَـْذر يـَــْحــمِّ

ـهِّ داري أْو لـيـْـَت  .7 ةً أبــــداً            الــكـــوُن بَـــــيـْــــتــي ومــا أْهــفــو بِـّ  لـي فـيـكِّ نَـــْفـسـاً ُحــر 

 َكــــْيـــمــا أَطـــــيـــُر إلــــى أْفــنـــانِّ أْشــجــارِّ             يـــــأْو لْيـَت أن  َجـنــاحاً مـنـكِّ يُـْسـعـِّدُنــ .8

يد فــي فَـــنَـــ فأُْنـشـدُ  .9 ـعــَر َكالغـر ِّ ـــلـــيــــَن أغــاريــدي وأْشــــعـــاري              نٍ ـالــش ِّ  وتَـــْحـــمِّ

                                                  ***** 

يـــــن فـــــي روٍض وأوْ             داً ـــائــٌر أبَ ـٌر طتِّ َطــييــُح هــْل أنــا ريـ  .10  كـــــارِّ ؟أَمـــــا تَــــقَــــر ِّ

ـعـيـفِّ لِّ           طــبـةً اــمـوَم الـعـيــشِّ قــيـكِّ هو إلأشـكـ  .11 ْغــــوارِّ  ـبــادي الـبَـْطـشِّ َشـْكـوى الـض   مِّ

 

 ديوان عبد الرحمان شكري، جمعه وحققه نيقوال يوسف، مراجعة وتقديم فاروق شوشة،

 وما بعدها )بتصرف (. 440. ص 2000المجلس األعلى للثقافة 

 

( شاعر مصري، من مؤسسي مدرسة الديوان ومن المجددين في  1958ـ  1886عبد الرحمان شكري)  :ــ التعريف بالشاعر

 . الشعر واألدب رفقة  زميليه عباس محمود  العقاد ، وإبراهيم عبد القادر المازني . اتسم شعره بنفس رومانسي

إلف: خل وصديق ــ أوطاري: يروع : يخيف ــ  إغــراء: التمادي في الغضب ــ إذكار: يقصد بها التذكيرـ  شروح مساعدة: ــ

 حاجاتي ــ  أفنان : أغصان ـ تقرين: تسكنين ــ مغوار: شجاع .
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 :اكـــتب موضوعــــا إنشائيا متكامال تحلل فيه النص تحليال أدبيا مسترشدا بما يأتي

 النص في سياقه التاريخي واألدبي، وضع 

 ،بناء فرضية لقراءة النص انطالقا من العنوان والبيت األول 

 .تحديد مضمون كل مقطع من المقاطع الشعرية في النص 

  :تحليل النص من خالل المكونات اآلتية 

  :والحقل الحقل الدال على معاتبة ولوم الشاعر الريحمعجم النص ،

 ر، مع إبراز العالقة بين الحقلين. الدال على تمنيات الشاع

 .) البنية اإليقاعية ) الخارجية والداخلية 

 الشعرية ووظيفتها؛ الصور 

 .اللغة واألسلوب 

 تركيب نتائج التحليل والتحقق من فرضية القراءة. 

  الذي ينتمي إليه. الشعريإثبات مدى تمثيل النص للتيار 

 .ن ( 6المؤلفات ) ثانيا:

 

 " ظاهرة الشعر الحديث " :  ورد في مؤلف

ِ التجربة       " إن الشكل في الشعر الحديث شكل ينمو وليس شكال بلغ ذروة النمو، وإنَّ نُُموَّ الشكل مرتبط بِنُُمو 

 وتطوِرها ارتباطا وثيقا.

الشكل الشعري الحديث، كان يتم على مسافات زمنية معلومة بالنسبة لكل شاعر،  وعلى الرغم من أنَّ  تطور      

 فقد استطاع الشكل الشعري الحديث أن يتجاوز الشكل القديم " . 

 )بتصرف(.156ص   2002- 1طـ  –شركة النشر والتوزيع المدارس ــ الدار البيضاء  –ظاهرة الشعر الحديث  ــأحمد المعداوي المجاطي 

 انطلق من القولة، ومن قراءتك المؤلف، واكتب موضوعا تتناول فيه ما يأتي: 

 .سياق القولة ضمن المؤلَّف 
 .مظاهر تطور الشكل في الشعر الحديث 
  الحديث الشكل في الشعر اسةمنهج الكاتب في در.
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  دليل التصحيح

 أوال: توجيهات خاصة بعملية التصحيح

ت عمليا في االمتحانات اإلشهادية خاصة، ألنها تعزز كلو ، عامة عملية التقويممسار التصحيح محطة حاسمة في  يعد   
 من تحصيل المترشحات والمترشحين.   تراكميمسار وتتوجها، وألنها تمثل نهاية االمتحان السابقة 

وحرصا على ضمان الموضوعية  كل محطات االمتحان تنظيميا ومنهجيا،ناجع ل وفي إطار الجهود المبذولة إلحكام تدبير  
رص بين ة، وتحقيقا لمبدإ تكافؤ الفوالمصداقية إلجراء التصحيح، واستثمارا لنتائج تقويم عملية التصحيح للسنوات الماضي

المترشحات والمترشحين، ومن أجل الوصول إلى تقديرات موضوعية ومنصفة، ومن أجل أن يكون االمتحان فرصة لتقويم 
 السيدات والسادة األساتذة المكلفيننوجه عناية  وانسجاما مع توجه تعزيز مدرسة اإلنصاف وتكافؤ الفرص، األداء الفعلي،

 االسترشاد بالتوجيهات اآلتية:إلى بإجراء تصحيح الموضوع والمكلفات 
 التقيد، و ، كما يحددها دفتر المساطرالمسطرة المؤطرة لعملية التصحيح في مختلف مراحلهااللتزام با 

نجازها على النحو الذي يحقق مبادئ الموضوعية واإلنصاف وتكافؤ  باإلجراءات الخاصة بهذه العملية، وا 
 الفرص؛

  العناية المستحقة والحيز الزماني الكافي توخيا للدقة والموضوعية في  عملية التصحيح إيالءالحرص على
 تقدير أداء المترشحات والمترشحين؛

  الحرص على التقدير الموضوعي ألداء المترشحات والمترشحين، ومراعاة أوزان المستويات المهارية  كما هي
 محددة في دليل التصحيح؛

 ة المقترحة في دليل التصحيح أرضية يستأنس بها في تقويم أداءات  المترشحات اعتبار عناصر اإلجاب
 صيغ الممكنة لإلجابات المفترضة؛واستحضار ال والمترشحين 

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

 .الحرص على مراجعة احتساب النقط الجزئية بكل دقة قبل وضع النقطة اإلجمالية
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 ة وسلم التنقيط.ناصر اإلجابـثانيا: ع
   ن (   14أوال: النصوص ) 

 

                                          الـتـقــديـم: 

 ينتظر أن يشير المترشح إلى ما يأتي:التأطير: 
 ن1............................ .: ...................................................................السياق العام .أ

التفاعل الحضاري والتالقح الثقافي بين المجتمعين العربي والغربي في العقدين  :السياق التاريخيـ 

  والثاني من القرن العشرين؛األول 

 شكال ومضمونا؛ العربي شعرتجديد الفي الرومانسي ودوره  التيارظهور    -

 تأثر أدباء التيار الرومانسي بالثقافة الغربية ووضوح أثرها في إنتاجاتهم؛  -

 الدعــوة إلى تجاوز الشعر التقليدي واعتبار الذات مصدرا لإللهام؛ -

خالل  ، وتبلورهذا التوجه منالذاتية التجربة إلى التعبير عن الرومانسي(ء التجديد )التيار نزوع شعرا -

 أدبية شعرية: مدرسة الديوان، مدرسة أبوللو، مدرسة المهجر؛ إسهامات مدارس

دور عبد الرحمان شكري في إعطاء نفس جديد للتجديد في الشعر والنقد وفي األدب العربي الحديث  -

 عامة. 

 ن 1 ......................................................................................: ....فرضية القراءة.  ب  -

انطالقا من العنوان والبيت األول يُتوقع من المترشح صوغ فرضية القراءة من مثل: شكوى الشاعر  -

لشعراء للريح / الطبيعة ومناجاته لها نتيجة الضغوطات النفسية التي يعيشها، وهذه خاصية ا

 الرومانسيين، مما يؤشر على انتماء النص إلى شعر التجديد )الشعر الرومانسي.(

 ن3 ..............................................................................................:الفهم 
 مقطع:النص ومضمون كل مقاطع  -

ة لوعوشكواه مما تثيره في نفسه من  الريح،: معاتبة الشاعر(4إلى ب  1: األبيات )من ب المقطع األول -

 فزع.و

 الخير والسعادة الكون. زوال الشر وسيادة(: تمني الشاعر 9إلى ب  5: األبيات )من بالمقطع الثاني -

(: تعجب الشاعر من حالة الريح المضطربة وبثها شكواه 11إلى ب 10: األبيات )من ب المقطع الثالث -

 من ضيق العيش. 

 التحليل 

 ن2................ ـ المعجم: استخراج األلفاظ والعبارات الدالة على الحقلين وبيان العالقة بينهما:1            

 رـالحــقــل الــدال على متمنيات الشاع الحقل الـدال على معاتبة الشاعر الريح 

أفـشيت أشجاني  –رفقا بقلب ـ هجت لوعته 

أي زئير -هجت قلبي بإغراء وإذكار –وأسراري 

من إلف فجعت به ـ وال لك ما لك  -فيك يفزعني 

 وطاري ـ أما تقرين في روض وأوكار آمالي وأ

يطهر الكون ــ تنثر الخير ــ يحمله نسيم الرياح 

ليت لي فيك نفسا حرة ــ الكون  –ــ زهر وأثمار 

بيتي ـ جناحا منك يسعدني ـ أطير إلى أفنان 

وتحملين أغاريدي  الشعرـ أشجارـ فأنشد

 وأشعاري 

 ـ عالقة توتر بين ذات الشاعر والريح التي تعمق جرحه أ: عالقة مزدوجة ـ العالقة بين الحقلين          

 ومعاناته،

 تتحول هذه الريح إلى مالذ لبث الشاعر شكواه.إذ  تفاعل؛ـ وعالقة  ب          

 ن2 .................................................................................................... ـ اإليقاع: 2

، وهو ما يالئم حالة الشاعر المضطربة، مع : اعتماد الشاعر وزن بحرالبسيطاإليقاع الخارجيأ ـ    

 التزام بوحدة الروي والقافية .

: تميز النص بتواتر بعض الحروف )القاف، والشين، والحاء، والهاء، والراء اإليقاع الداخليب ـ   

والتاء...(، وتكرار بعض الكلمات ) ريح ـ  هجت ـ   الكون ...(وتوظيف كلمات من الجذر اللغوي نفسه 

 ، وتكرار بعض العبارات: يا ريح/ أو ليتح / الفح ــ شر/ أشرار ـ تنثر / نثر ــ الغريد / أغاريد () لف
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 ن2..................... ........................................................................ـ الصور الشعرية ووظيفتها 3

 –يالحظ لجوء الشاعـر إلى التصوير؛ فالنص زاخر بمجموعة من الصور )أفشيت أشجاني ــ أي زئير فيك 

أنشد الشعر كالغريد ..(، مع هيمنة لالستعارة. وهي صور ذات وظيفة تعبيرية انفعالية  -يطهرالكون ، تنثر الخير

ة ائص الشعر الرومانسي، وهي أنسنوتجسد مبدأ تشخيص الحالة النفسية للشاعر، وكذا إبراز خاصية من خص

 الطبيعة .  

 ن1...................................................................................: ..........ـ اللغة واألسلوب 4

 ( ...هل أنت -ياليت  –)ياريح  الجمل اإلنشائية: أ ـ    

 ...(تنثر الخير  –يطهر الكون  –: ) هجت قلبي الجمل الخبريةب     

ـ داللــتهــا:   استطاع الشاعر من خالل توظيف أساليب النداء واألمر والتمني واالستفهام، أن يشخصج 

عة لإلخبار ونقل حالته الذاتية المتوز يحالة االضطراب النفسي التي يعيشها. كما وظف األسلوب الخبر

 بين الخوف واألمل إلى القارئ.

 . ن 1.................................................................................... ....................التركيب 
يبين المترشح من خالل موضوعه، رؤية الشاعر القائمة على التعبير عن حالة الذات التي تعيش تمزقا       

ية في مستقبل يعم فيه الخير والحر االستقرار، واألملواضطرابا وتوزعا بين واقع سمته الفزع والخوف وعدم 

 التركيز على الريح. طائر( معار، أشج نسيم، بذور،، أثمار، )أزهاروالسعادة عبر توظيف عناصر طبيعية 

 :ن1.............................................................. ........................................... الخاتمة 

 الشعر الرومانسي(.التجديد )إثبات انتماء النص إلى تيار شعر ــ 

 ن ( 6المؤلفات ) دراسة : نياثا
 ،اإلشارة إلى موضوع الكتاب وأهم القضايا التي طرحها المؤلف في سياق معالجته لظاهرة الشعر الحديث 
  ل تتبع خال الحديثة منوضع المقطع في سياقه داخل المؤلف: تناول تطور الشكل الجديد للقصيدة

 ن1....) الفصل الرابع (..ور مكونات الشكل: اللغة الشعرية، الصورة الشعرية، اإليقاع   طت

 ـ الموضوع:

 ن3..................................والتطور (  اإلشارة إلى أهم خاصية للشكل في الشعر الحديث ) النمو 

  اللغة الشعرية: تطور اللغة ونموها في اتجاهات مختلفة باختالف الشعراء ومصادر ثقافتهم ومسار

كل شاعر على حدة، تعدد خصائص اللغة في الشعر وتطورها من النفس التقليدي إلى القرب من لغة 

 الحديث اليومي؛

 رر من سلطة التراث الشعري وربط الصورة بالتجربة الذاتية إلى الصورة الشعرية: تطورها من التح

 توسيع أفق الصورة؛

  ،يقي جديد أساس موس وضعاإليقاع: تفتيت الوحدة الموسيقية القديمة التي تتمثل في البيت الشعري

و أو السطر أ ،بالشطر الشعريالشعري وتنويع القافية وتعويض البيت  التفعيلة، باالعتماد على وحدة

 الجملة الشعرية، اتسام اإليقاع بالمرونة في ارتباط بحركة المشاعر واألفكار.

  ن1..........................................................في الشعر الحديثفي تناوله الشكل منهج الكاتب 

ل الشكل في الشعر الحديث،  تحلي مالمح تطوراإلشارة إلى منهج الكاتب في تحليله للشكل في الشعر الحديث )رصد ــ   

 نماذج من الشعر، مناقشة آراء النقاد والدارسين(؛

  الشكل الجديد في هذا الشعر. خصائص اعتماد منهج تكاملي في تناول ظاهرة الشعر الحديث وضمنها 

 ن1........ ................................................................................................................................الخاتمة: 

          
./.  

 


