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 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
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 اللغة العربية وآدابها

 شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية مسلك اآلداب
المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل
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 المركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه

   

  

  

 

 

 

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 

والتعبير عنها بأسلوب سليم خال ة والمنهجية واللغوية لفهم النص وتحليله، المترشح على استثمار مكتسباته المعرفي

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

 سلم ن( 14أوال: درس النصوص )

 التنقيط 

 ــ تأطير النص ضمن المناهج النقدية الحديثة وصياغة فرضية لقراءته:

 أتي:ـ يمكن اإلشارة بإيجاز إلى ما ي

 ـ قراءة النص األدبي وفق مناهج نقدية متنوعة )المنهج االجتماعي ـ المنهج النفسي ـ المنهج البنيوي...(...

ـ اعتبار المنهج البنيوي من المناهج الحديثة التي ظهرت في الغرب، ومن رواده )رومان ياكوبسون ـ روالن بارت ـ 

ي باعتباره نسقا لغويا مغلقا مستقال عن العالم الخارجي، وينشغل أساسا تزفيتان تودوروف...(. وهو منهج يقارب النص األدب

 بدراسة األشكال الفنية واألدبية لذاتها...  

ـ تبني بعض النقاد العرب ـ بدءا من أواخر الستينيات ـ المنهج البنيوي تنظيرا وتطبيقا أمثال )كمال أبو ديب ـ عبد السالم          

 المسدي ومحمد مف

 .فرضية مناسبة للقراءة لصياغة نطال  من مشيرات نيية دالة )العنوان أو بداية الفقرات...( االـ   
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:تحديد القضية المحورية التي يطرحها النص وجرد أهم العناصر المكونة لها  -  
 في قراءة النص األدبي. المنهج البنيويخصائص القضية المحورية:  ــ
 

 لهذه القضية في:العناصر المكونة حدد وتت             
  .تقديم المنهج البنيوي مقاربة علمية للنص األدبي، خالفا لباقي المناهج النقدية 

 .اعتبار البنيويين  دراسة اللغة وتعرف بنيتها الخاصة مدخال للتحليل األدبي 
 ة.األدبيي سوسير"  للغة في دراسة النصوص استفادة النقد البنيوي  من منظور "د 

 .اهتمام البنيوية بالبحث في عالقات عناصر النص األدبي للكشف عن وحدته الكلية 

   ه بكشف خصائصه. تجنب النقد البنيوي إصدار أحكام قيمة على النص األدبي وتفسيَره، وانشغال 
 .اهتمام البنيوية بكيفية تركيب النص األدبي وتالحم أجزائه 

 ائقه الخاصة.   تأكيد تميز المنهج البنيوي بمنظوره وطر 
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 :الخصائص التي تميز المنهج البنيوي كما وردت في النص أهم ـ إبراز
اعتبار اللغة بنية وتعرف خصائصها وبنيتها الخاصة ـ ـ الدراسة العلمية للغة النص األدبي قراءة العلمية للنص األدبي ال   

كيب النص األدبي والبحث في عالقات عناصره وأجزائه ـ الكشف عن تحكمها مجموعة من الثنائيات ـ االهتمام بطريقة تر

 خصائص النص األدبي ـ اعتبار النص كيانا مستقال ـ التعامل المباشر مع لغة النص األدبي في مستوياتها المختلفة.    

 خصيصة صحيحة، في حدود نقطتين(.يمنح نصف نقطة عن كل )                                                                   
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 عناصر اإلجابة – 2017  االستدراكيةالدورة  – االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا

 اآلداب والعلوم اإلنسانية مسلك اآلدابشعبة  - اللغة العربية وآدابهامادة:  -
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 الصفحة
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 :المطروحة ـ بيان الطريقة المعتمدة في بناء النص ورصد األساليب الموظفة في عرض القضية

 الطريقة المعتمدة: ـ  
 اعتمد الكاتب في بناء النص بنية حجاجية قائمة على التدرج وفق الخطوات اآلتية:      

 البنيوي مقاربة علمية للنص األدبي، خالفا لمناهج نقدية أخرى.تقديم المنهج أشار فيها إلى  مقدمة 
 أبرز فيه أهم الخصائص التي تميز المنهج البنيوي في قراءة النص األدبي. عرض 
 تميز المنهج البنيوي بمنظوره وطرائقه الخاصة.  أكد فيها خاتمة     

 : ـ األساليب الموظفة  

 وسائل اللغوية،  نذكر منها: اعتمد النص جملة من األساليب و ال      

 ـ أساليب حجاجية: )التوكيد والشرح والتفسير والتعليل واإلضراب والنفي ...(.                         

 ـ االتسا  التركيبي: )الوصل بأدوات العطف واألسماء الموصولة...(.                     

 ي:  )الضمائر بأنواعها وأسماء اإلشارة...(.ـــ االتسا  الدالل                       

 ـ االتسا  المعجمي: )التكرار...(.                        

 مما أسهم في اتسا  النص وتقوية بعده اإلقناعي...       
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   :، وإبداء الرأي الشخصيموقف الكاتبومناقشة  ـ صياغة خالصة تركيبية لنتائج التحليل،

 على ما يأتي:  قدرة المترشحي تقويم هذا المطلب يراعى ف

 .القراءة وتمحيص فرضيةتركيبية لنتائج التحليل  صياغة خالصةـ    

 

 النقد البنيوي يتجنب أحكام القيمة على النص األدبي، كما أنه ال يرمي إلى تفسير العمل " الكاتب الذي يعتبر أن مناقشة موقفـ     

 . ".ع فيهتعرف الواقواألدبي،      

  

 .الشخيي إبداء الرأيـ    
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                                       ن( 6ثانيا: درس المؤلفات )                                    

ينتظر أن يكتب المترشح موضوعا متكامال، يتناول فيه العناصر اآلتية:            

 سلم

 التنقيط

:لف في سياقه العامـ وضع المؤ  
اإلشارة باقتضاب إلى موقع رواية اللص والكالب ضمن التجربة الروائية لنجيب محفوظ...     

ن 1  

:تحديد موقع المقطع ضمن المسار العام ألحداث الروايةـ   

يتها فرارا إلى ب اإلشارة إلى ورود المقطع في الفصل الخامس عشر، وهو حوار بين سعيد مهران وصديقته "نور" التي التجأ   
 من المطاردة بعد قتله خطأ خادم رؤوف علوان، ومواصلة الجرائد الكتابة عن جرائمه...

        :تشكيل البعد النفسي لسعيد مهرانفي  نور وسناء، باعتبارها قوى فاعلةإبراز أدوار كل من نبوية و -

  :اإلشارة إلى األدوار اآلتية 
طلب الطالق منه وهو  –الوشاية بسعيد  –من خالل األفعال اآلتية:)التواطؤ مع عليش عاكس، لعبت دور العامل الم": نبوية"  -

 حرمانه من ابنته...(. –االستيالء على ممتلكاته  –في السجن 
من توفير حاجاته  –من خالل األفعال اآلتية: )استقبال سعيد مهران بمنزلها وتوفير مخبأ له لعبت دور العامل المساعد، ": نور" -

 توفير ثوب بدلة العسكري...(. –مساعدته في الحصول على سيارة  - ...طعام وجرائد
في  ": لعبت دور العامل الموضوع، إذ لم تغب عن بال سعيد مهران طوال أربعة أعوام قضاها في السجن، وكان يرغبسناء" -

 استعادتها، لكنه فشل في ذلك...

  لسعيد مهران:بيان مدى إسهامها في تشكيل البعد النفسي 
ـ وقد أسهمت هذه القوى بأفعالها ومواقفها في تشكيل نفسية سعيد مهران المضطربة التي تعيش صراعات داخلية تتأرجح بين  

 الحب والكراهية، واألمل واليأس، والعطف وحب االنتقام. 
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:ةتركيب المعطيات المتوصل إليها في التحليل إلبراز قيمة الرواي ـ  

نية...ينتظر من المترشح أن يركب المعطيات المتوصل إليها  في التحليل مبرزا قيمة الرواية وأهميتها األدبية والف      
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