
  

 

 
 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا

 2020 االستدراكية الدورة
  – الموضوع- 

 اإلنسانية العلوم مسلك: اإلنسانية والعلوم اآلداب شعبة

 لصفحةا
1 

2 

المادة وآدابها العربية اللغة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل

3 

3 

*I 

 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH RS 02 

  

 

 

 

 

    نقطة(14أوال: درس النصوص )

 يقول الشاعر محمود سامي البارودي:  

 الرضا َحكـــــم   ز  عفي قائِم السيف إن 

 تأبى لَي الضْيَم نفٌس حــــــــرة وَيـــــدٌ 

ـــــــــة شَهـــــــرتْ  وَعزمةٌ   بَعثـتْها ِهمَّ

ـود الغـــــاب، ليس لهــــم  وفتيـة ٌكأســ 

 كالبرق إن عزموا والرعِد إن صدَمـوا

 إن حاربوا معشرا في جْحفل غلَبـــــوا

ـِلمَّ بهــــــــم  ال يرهبون المنــــايا أن تـ 

ــــهون ِحساٌن في مجــــــــالسهم َرفّـَ  م 

 إلى الدنيــــــــا وزينتـــــهاال يْرَكنون 

 ماتوا كراما، وأبقَوا للعــــــــــال أثـــرا

 فكيف يرضى الفتى بالذل يْحمــلــــــه

 إْن لم يكن للفتى فْضــٌل وَمْحميــــــــة

 إن  العال أثـــٌر تحـــــيا بذ كــــرتــــــــه

 فالحكم  للسيف إن لم تصــــــــدَع الكِلم   

ْرَهفان السيــــــــف  والقلـــمأطاعها ال  م 

 بها على الدهـــــــر َعْضبا ليس يَنثلـــم

 إال الرماح إذا اْحمرَّ الوغــــــى أجـَـــــم  

 والغيِث إن َرِحموا، والسيِل إن هَجمــوا

 أو خاصموا فئة في مْحَفل َخصـــــــموا

 ن  ل قَيا المنايا عنـــــــدهم َحــــــــــرمأك

ــَهــم  وفي ال  حـــــروب إذا القْيتَــــهم بـ 

 إذا هم  شعروا بِالـــــذل، أو نِقـــــــــموا

 نالت به شـــــــرَف الحــــــــريِة األمـم  

 والذل تأنف ه الع بـــــــــدان والخـــــــدم؟

 فإن  وْجـــــــدانه في أْهلــــــه عـــــــدم

 ـــــدم  أسماء  قوم طوى أحساَبها الِقـــــ

 

 
 ديوان محمود سامي البارودي، تحقيق علي الجارم ومحمد شفيق معروف،                                                          

 وما بعدها )بتصرف(.   601، ص، 1998دار العودة، بيروت،                                                             

 :شروح مساعدة
السيف . العضب: الجد واإلرادة القوية القاطعة. العزمة: سيف حاد وقلم بليغالمرهفان:  صعب.عز:  مقبضه.قائم السيف:    

. الجيش الكثير. الجحفل: الشجر الكثير الملتف، ج أجمة. األجم: ، انثلم السيف، صار به ثلم وثلمة أي انكسرال ينكسر. ليس ينثلم: القاطع

    .الصيت والثناء. الذكرة: ال يعتمدون. ال يركنون: المحارب الشجاع، ْهمةج ب  . ب َهم: منعمون. مرفهون: ميه ويدافع عنهما يححرم الرجل: 



 

 

   الموضوع – 2020 االستدراكية الدورة -للبكالوريا االمتحان الوطني الموحد 
 اإلنسانية العلوم مسلك: اإلنسانية والعلوم اآلداب شعبة -وآدابها العربية اللغةمادة:  -

RS 02 
 

 الصفحة

2 
2 

اكتب موضوعا إنشائيا متكامال، محكم التصميم، تحلل فيه هذا النص، مستثمرا مكتسباتك     

 المعرفية والمنهجية واللغوية، ومسترشدا بما يأتي:

 ـ وضع النص في إطاره الثقافي واألدبي مع صياغة فرضية لقراءته. 

 ـ تلخيص مضامين النص. 

 والعالقة القائمة بينها. ـ تحديد الحقول الداللية المهيمنة في النص والمعجم المرتبط بها 

وإبراز  (،األساليبوالصورة الشعرية و عيةاإليقاالبنية ـ رصد خصائص النص الفنية ) 

 وظائفها. 

 ـ تركيب خالصة تستثمر فيها نتائج التحليل، لبيان مدى تمثيل النص لتجربة إحياء النموذج. 

 نقط(  6ثانيا: درس المؤلفات )  

 ورد في مؤلف ظاهرة الشعر الحديث، ألحمد المعداوي المجاطي ما يأتي:     

من هذه الوقفة عند لغة الشعر الحديث، هي أن القرب  النتيجة التي نريد أن نخلص إليها"...و

من لغة الحديث الحية ليس هو الخاصة المميزة بلغة الشعر الحديث، ولكنه ملمح من مالمح 

                                               هذه اللغة...".
 ، 2007، ثانيةجاطي، ظاهرة الشعر الحديث، الطبعة الأحمد المعداوي الم                                                

 .219شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، ص.                                                               

 

"...على هذا النحو، يصبح بإمكان الصورة التي حدد مدلولها بالعالقة القائمة بينها وبين سائر 

القصيدة، أن تحتل حيزا واسعا من تجربة الشاعر، تملك أن تحقق فيه مزيدا من الحركة صور 

                                               والحيوية والتجدد...".
 ، 2007، ثانيةأحمد المعداوي المجاطي، ظاهرة الشعر الحديث، الطبعة ال                                                

 .226شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، ص.                                                               

 

انطلق من هاتين القولتين، ومن قراءتك المؤلف النقدي؛ ثم اكتب موضوعا متكامال تنجز فيه ما 

 يأتي:

 

 .وضع المؤلف في سياقه العام 

  إبراز مظاهر التطور الذي حققته حركة الشعر الحديث على مستوى اللغة، وعلى

 مستوى الصور الشعرية.

  .بيان المنهج الذي اعتمده الكاتب في دراسة ظاهرة الشعر الحديث 
 .تركيب الخالصات المتوصل إليها في التحليل، وإبراز قيمة المؤلف النقدي 
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