الصفحة

االمتحان الوطني الموحد

1

2

للبكالوريا

المركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه
RR 02

الدورة االتستدراكي 4102

عناصر اإلجاب

المادة

اللغة العربية وآدابها

الشعبة
أو المسلك

شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية :مسلك العلوم اإلنسانية

Page

مدة اإلناا

3

المعامل

23

ليس من الضروري أن تتطابق إناا ات المترشح مع المعطيات المقترحة في هذا الدليل ،ألن
وظيفته تنحصر في تقديم اإلطار العام لألاوبة الممكنة في معالاة النص؛ من أال ذلك ،تبقى لألستاذ
المصحح صالحية رصد مدى قدرة المترشح على استثمار مكتسباته المعرفية والمنهاية واللغوية ،لفهم
النص وتحليله...
أوال :درس النصوص ( 11نقطة)
ـ وضع النص في إطاره الثقافي واألدبي .............................................................................................
ينتظراإلشارة في التأطير إلى ما يأتي:
ـ التحوالت الثقافي التي عرفها المجتمع العربي أواخر ق  91وبداي ق  ،02وتسعي النخب المثـقف إلى تجاوز حال الجمود التي
طبعت الفكر العربي /اإلتسالمي ،بالعودة إلى األصول؛
ـ رغب الشعراء اإلحياييي في تجديد الشعر العربي ،م خالل اتستلهام المقومات الفني للقصيدة العربي القديم  ،وجعلها قادرة
على التعبير ع قضايا العصر؛
ـ امتداد تيار إحياء النموذج إلى المغرب ،وموقع الشاعر عالل الفاتسي داخل هذا التيار...
ـ تكثيف المعاني الواردة في النص ...................................................................................................
يمك التركيز في عملي التكثيف على المعاني اآلتي :
ـ الحنين إلى المجد التليد لألمة العربية؛
ـ الفخر واالعتزاز بأمجاد األمة العربية وبطوالتها ومنعتها؛
ـ التحسر على ما آلت إليه أوضاع األمة العربية من ذل وجهل واستكانة...
ـ تحديد الحقول الداللية المهيمنة والمعجم المرتبط بها وإبراز العالقة القائمة بينها.......................................................
ـ يمكن التمييز في النص بين حقلين دالليين مهيمنين ،هما:
 حقل الماضي المشرق ( :للمجد ـ عهد تحن نفوسنا ـ عهد السيادة والعال ـ الملوك المواليا ـ علونا به ـ فقنا به ـ
ملكنا زمام الحكم )...؛
 حقل الحاضر المظلم( :عرتنا نومة ـ نسينا بها تلك المباديا ـ غدا مجد العروبة باليا ـ صرنا أذلة ـ عواريا ـ محا
آية المجد ـ آه على مجد العروبة .)...
ـ تقوم العالقة بين الحقلين على التعارض والتضاد ،ولكنهما يتكامالن ليرسما صورة المعاناة والتحسر على ضياع المجد
العربي األثيل...
ـ رصد الخصائص الفنية للنص وتحديد وظائفها:
 البنية اإليقاعية..............................................................................................................:
أ ـ اإليقاع الخاراي:
ـ اعتماد نظام الشطري المتناظري القايمي على وحدة الوز (بحر الطويل) ووحدة القافي والروي؛
ـ التصريع في مطلع القصيدة (خاليا ـ باقيا).
ب ـ اإليقاع الداخلي :تعدد مظاهر التكرار:
ـ تكرار بعض األصوات والمدود (الياء ـ العي ـ الراء ـ النو ـ الميم )...؛
ـ تكرار بعض الكلمات (يذكرنا ـ عهدا ـ الشرق ـ مجد العروب ـ الغدر)...؛
ـ تكرار بعض االشتقاقات (العال  /علونا  /العواليا ـ فاخرت  /الفخرـ تفعل  /فعلها ـ يعد  /العود ـ نورها  /ينير.)...
وقد ولد ذلك توازيا إيقاعيا منح النص طاق إيقاعي داخلي  ،وأدى وظيف جمالي وتأثيري ...
 الصور الشعرية............................................................................................................ :
وظف الشاعر نماذج م الصور الشعري التقليدي القايم على االتستعارة والمجاز والكناي  ،التقطها اعتمادا على خيال حتسي
واقعي ترتسَّم طريق الشعراء القدامى في التصوير(يذكرنا (الطلل) ـ علونا به فوق التسهى ـ فقنا به حتى النجوم ـ محا الظلم ـ
يناولها كأس المني ـ غدا مجد العروب باليا ـ عرتنا نوم ـ صرنا عواريا.)...
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وقد زاوجت الصورة الشعري بي الوظيف التزييني الجمالي والوظيف التعبيري التأثيري ...
 األساليب .......................................................................................................................
ـ غلب األتسلوب الخبري على النص وهيمن الجمل الفعلي التي طغت على أفعالها صيغ الزم الماضي ،مع اقترا
هذه األفعال بضمير المتكلم الدال على الجمع (نا)( :يذكرنا ـ علونا به ـ فقنا ـ ملكنا ـ أبنا ـ بعثنا ـ عرتنا ـ صرنا )...ووظيفتها
التعبير ع حني الشاعر إلى الماضي التليد لألم العربي وفخره بأمجادها وتحتسره على ما آلت إليه ،واإلفصاح ع مشاعره
القومي ...
ـ صياغة خالصة تستثمر فيها نتائج التحليل لبيان مدى تمثيل النص تاربة إحياء النموذج ......................................
يراعى في تقويم هذا المطلب ،قدرة المترشح على تركيب خالصة يستثمر فيها نتائج التحـليل لبيا مدى تمثيل النص
تجرب إحيا َء النموذج ،وذلك باإلشارة إلى مظاهر االلتزام بعناصر القصيدة القديم :
ـ المحافظ على بني القصيدة القديم (إيقاع تقليدي يقوم على نظام الشطري المتوازيي  ،وعلى وحدة الوز والقافي
والروي)؛
ـ اتستهالل النص بمقدم طللي وجداني  ،على عادة الشعراء القدماء؛
ـ توظيف بعض الموضوعات والمعاني التقليدي (الفخرـ الرثاء والتحتسر)؛
ـ انخراط الشاعر في هموم الجماع ؛
ـ توظيف صور شعري تحاكي النموذج القديم؛
ـ توظيف معجم تراثي...

ثانيا :درس المؤلفات ( 6نقط)
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ينتظر أن يكتب المترشح موضوعا متكامال ،يتناول فيه العناصر اآلتية:

مقدمة يشير فيها باقتضاب إلى موضوع المؤلف وأهم القضايا الواردة فيه.............................................................
ربط القولة بسياقها داخل المؤلف..........................................................................................................
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ـ اإلشارة إلى ورود القول في الفصل الرابع م المؤلف (الشكل الجديد) الذي خصصه الكاتب للحديث ع وتسايل التعبير
الفني في الشعر الحديث ،والتي تهم اللغ والصورة الشعري واإليقاع.
ـ إبرا أهم معالم التاديد التي مي ت اإلطار الموسيقي للشعر الحديث.....................................................................
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تتحدد معالم التجديد التي ميزت اإلطار الموتسيقي للشعر الحديث في ما ياتي:
ـ تفتيت الوحدة الموتسيقي القديم المتمثل في البيت الشعري ذي الشطري المتتساويي ؛
ـ تبني التسطر الشعري وحدة موتسيقي ذات طول غير ثابت ،وعدم التقيد بعدد التفعيالت في البيت الواحد؛
ـ اقتصار الشعر الحديث على اتستخدام تست بحور صافي (الهزج ـ الرمل ـ الرجز ـ الكامل ـ المتقارب ـ المتدارك)؛
ـ اللجوء إلى الزحافات لتكتسير حدة التفعيل ومنح إيقاعها المزيد م التنوع والتلوي ؛
ـ اعتماد تنويع األضرب؛
ـ اعتماد التدوير لتكتسير وحدة الشطر ووحدة البيت ،بالخضوع لحرك المشاعر واألفكار واألخيل ؛
ـ اتستغالل تفعيالت البحور المختلط ومزجها بتفعيالت البحور الصافي ؛
ـ اعتبار القافي جزءا م البناء الموتسيقي العام للقصيدة وخضوعه للدفق الشعوري ...
بيان المنهج الذي اعتمده الكاتب في دراسة ظاهرة الشعر الحديث....................................................................
اإلشارة إلى اعتماد الكاتب منهجا متكامال يقوم على أتساس التوظيف المنتسجم لمقاربات متعددة في دراتس التحوالت التي
متست الشعر العربي الحديث ،مما تسمح له بالتحرر م إكراه االلتزام بالمنهج الواحد والوحيد ،واالنفتاح على مقاربات متعددة
تتستوعب معظم القضايا وإشكاالت ظاهرة الشعر الحديث...
خاتمة مناتسب للموضوع.................................................................................................................
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