www.9alami.com
الصفحت

1
2

المـــــــــــادة:

RR02

الشعـــــب(ة)
أو المسلك :

المعامل:

3

مدة
اإلنجاز:
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تؼتجش انًؼطٍبد انًمتشدخ فً هزا انذنٍم إطبسا ػبيب ٌستششذ ثه األستبر انًصذخ ،وٌشاػى فً تمىٌى إَجبص انًتششخ:
 تًبسك انتصًٍى انًُهجً نهًىضىع؛
 استثًبس انًكتسجبد انًؼشفٍخ وانًُهجٍخ وانهغىٌخ.
أوال :درس النصىص (  41نقطت)

سلم
التنقيط

 تأطير الىص ضمه سياقه الثقافي واألدبي.............................................. :ًٌكٍ أٌ ٌتُبول انتأطٍش انًؼطٍبد اَتٍخ:
 اٌس١اق اٌز ٞأفشص حضشبت "سؤاي اٌزاث" ف ٟاٌشؼش اٌؼشب ٟاٌحذ٠ذٚ ،رٌه باإلشاسة إٌٝظٛٙس حشواث فىش٠ت ٚأدب١ت صذ٠ذة حؤرشث بؤػالَ اٌشِٚأس١ت اٌغشب١تٚ ،حشبؼج ببؼط
اٌم ُ١اٌخٔ ٟادٚا بٙا فِ ٟضاالث اٌح١اة ٚاإلبذاع ( اٌحش٠ت  -اٌفشدأ١ت)...

نقطتان

 ظهىس تصىس جذٌذ فً انشؼش انؼشثً انذذٌثٌُ ،طهك يٍ اػتًبد انزاد يصذسانإلثذاع...
 إيكبٍَخ اإلشبسح إنى يىلغ انشبثً داخم تجشثخ " سؤال انزاد"... تلخيص مضاميه الىص .................................................................. :نقطتانًٌكٍ أٌ ٌتًذىس انتهخٍص دىل انًؼطٍبد اَتٍخ:
ٌتزكش انشبػش أٌبيه انجًٍهخ انتً لضبهب يغ انذجٍجخ ،فً أدضبٌ انطجٍؼخ ،دوٌ سلٍت،
دٍث ػبشب أجىاء انًشح وانسشوسٌ ،شلصبٌ وٌشذواٌ نهذٍبح ،ال ٌسأيبٌ وال ٌفتشاٌ.
وتًش األٌبو ثسشػخ ،وٌتغٍش دبل انضيبٌ ،فٍتذسش انشبػش ػهى تىاسي سؼبدح لهجه ،وثمبئه
ودٍذا فً يىاجهخ آالو انفشاق ثمهت داو كسٍش...
 تحذيذ الحقىل الذالليت المهيمىت والمعجم المرتبط بها ،وإبراز العالقاث القائمت بيىها:ًٌكٍ انتًٍٍض فً انُص ثٍٍ دمهٍٍ دالنٍٍٍ يهًٍٍٍُ هًب:
 حمً ِشحبط باٌّاظ ،ٟداي ػٍ ٝالسعادة والفرح (ػٛٙد ػزبت ،أسق ِٓ اٌض٘ٛس،ِٚؼ ٟاٌحب١بتِ ،شط اٌسشٚسٔ ،شذٔ ،ٚشلص ،ال ٔسؤَ اٌٍ ٛٙاٌضِّ ،ً١غشدة ،حشفشف
األفشاط )...
 حمً ِشحبط باٌحاظش ،داي ػٍ ٝالحسن واالوكسار (حٛاس ٜفضش ٞاٌمذس ،ٟفٕ ٝوّا٠فٕ ٝإٌش١ذ اٌحٍ ،ٛصّج األر١ش ،أٚاٖ ،ظاػج ،اٌضِاْ اٌض ،ُٙأشٛان اٌح١اة ،لٍبٟ
اٌذاِ ٟاٌىس١ش)...

 3نقط
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 اٌؼاللاث :ػاللت حؼاسض بِ ٓ١اظ ٟاٌشاػش ٚحاظشٖ ،اٌّاظ ٟباػخباسٖ ِصذساٌسؼادة ٚاٌفشطٚ ،اٌحاظش اٌز٠ ٞشىً ِصذس لٍك ِٚؼأاةٚ ،لذ وشف ٘زا اٌخؼاسض
ب ٓ١اٌحمٍ ٓ١اٌذالٌ ٓ١١حضُ ِؼأاة اٌشاػش.
 رصذ خصائص الىص الفىيت ،بالتركيس على الصىر الشعريت ،مع بيان وظائفها....: ٌشاػى فً تمىٌى هزا انًطهت لذسح انًتششخ ػهى سصذ ثؼض انظىاهش انشؼشٌخوثٍبٌ وظبئفهب .ونالستئُبط َشٍش إنى أٌ انشبػش وظف يجًىػخ يٍ انصىس
انشؼشٌخ تؼتًذ التشبيه ( َشلص كبنجالثم ،كأسشاة انطٍىس )....واالستعارة
(ػهىد ػزثخ ،انُشٍذ انذهى ،انضيبٌ انجهى.)...
 ثٍبٌ وظبئف انصىس انشؼشٌخ فً انُص :االَتمبل ثبنصىسح يٍ انىظٍفخ انتضٌٍٍُخإنى انىظٍفخ االَفؼبنٍخ وانتأثٍشٌخ نهتؼجٍش ػٍ يؼبَبح انشبػش.

 3نقط

 صياغت الخالصت التركيبيت............................................................... :ٕ٠خظش أْ حىشف اٌخالصت اٌخشو١ب١ت ِذ ٜلذسة اٌّخؼٍُ ػٍ ٝاسخزّاس ٔخائش اٌخحٍ،ً١
إلبشاص اٌذٚس اٌز ٞأسّٙج بٗ حضشبت "سؤاي اٌزاث " ف ٟحط٠ٛش اٌشؼش اٌؼشب ٟاٌحذ٠ذ،
أطاللا ِٓ حبِٕ ٟف َٛٙصذ٠ذ ٌٍشؼش ،سَ َد االػخباس إٌ ٝاٌزاثٚ ،صَـؼَـٍَـٙا ِصذسا ٌإلٌٙاَ
د حغ١١شاثٍ ف ٟاٌبٕاء اٌفٌٍٕ ٟمص١ذة ػٍِ ٝسخ ٜٛاٌٍغت ٚاإل٠ماع ٚاٌصٛس
ٚاٌخؼب١شٚ ،أحـْ َذ َ
اٌشؼش٠ت ،حضاٚصث اٌخماٌ١ذ اٌشؼش٠ت اٌخ ٟسسخٙا إٌّٛرس اإلح١ائ...ٟ

 1نقط

حانيا  :درس المؤلفاث (  6نقط )
ـ ربط القىلت بسياقها داخل المؤلف (.........................................................................نقطت واحدة)
اإلشبسح إنى وسود انمىنخ فً انفصم انثبًَ يٍ انًؤنف ،انزي تُبول ثبنذساسخ " تجشثخ انغشثخ وانضٍبع " فً
انشؼش انؼشثً انذذٌث ،يستؼشضب ػىايههب ويصبدسهب انثمبفٍخ وانتبسٌخٍخ...
ـ جرد مصادر تجربت الغربت والضياع في الشعر العربي الحديج (........................................حالث نقط )
ًٌكٍ تذذٌذ يصبدس تجشثخ انغشثخ وانضٍبع فً انشؼش انؼشثً انذذٌث فً يب ٌأتً:
 اٌّصذس اٌزماف :ٟاالطالع ػٍ ٝأػّاي بؼط اٌشؼشاء اٌغشبِ ٓ١١زً ( حِٛاط إٌٛ١ث )ٚ ،أػّايبؼط اٌىخاب ٚاٌشٚائ ٓ١١اٌٛصٛدِ ٓ١٠زً ( أٌب١ش واِ ( ٚ )ٛصاْ بٛي ساسحش)...
 اٌّصذس االصخّاػٚ ٟاٌخاس٠خٔ :ٟىبت ٚٚ 8491لغ اٌٙضّ٠ت ػٍٔ ٝفس١ت اٌشؼشاء اٌؼشبٚ ،أرش رٌه فٟإظفاء ِظا٘ش اٌحضْ ٚاٌغشبت ٚاٌع١اع ٚاٌىآبت ػٍ ٝاٌخضشبت اٌشؼش٠ت اٌضذ٠ذة...
ـ بيان المنهج المعتمد في دراست ظاهرة الشعر العربي الحديج (............................................نقطتان )
ًٌكٍ نهًتششخ أٌ ٌشٍش إنى تجًُ انكبتت يُهجب تكبيهٍب ،استؼبٌ فٍه ثبنًمبسثبد انتبسٌخٍخ واالجتًبػٍخ وانُفسٍخ
وانًىضىػبتٍخ نذساسخ انظىاهش انشؼشٌخ انتً ػشفهب انشؼش انؼشثً انذذٌث.

