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 منهجّية:   مالحظات

إن تقييم عمل املترّشح ال يقتصر على النظر في املاّدة املعرفّية التي بقّدمها  فحسب بقدر ما يترّكز على  

مدى تمّلكه لجملة من االقتدرات املنهجّية التي من شأنها أن تمّكنه من معالجة املوضوع املقترح وفق 

يّتصل بنمط املوضوع و طبيعة   مقتضيات محّددة، و هو ما يستدعى من املترّشح وعيا منهجّيا ثاقبا

نجاح املترّشح في عمله يقتض ي على ان املاّدة املعرفّية املناسبة و طريقة عرضها على نحو متماسك. 

اّتباع تدّرج منهجّي يراعي فيه احترام مختلف املراحل الالزمة النجاز املطلوب فهما و تفكيكا و تنظيما و 

 ق التدّرج التالي:تحريرا.و يمكن ان نضبط هذه املراحل وف

كافية حول املسألة املطروحة/فهم  ادة معرفيةمل املترّشح كاختيار املوضوع )تملّ  إحكام ❖

 (القضية املعروضة

 .اتقراءة املوضوع عّدة مرّ  ❖

 .يطرحها التيتحديد مجال املوضوع و تعيين القضية  ❖

األساسية املفاهيم تدّبر نّص املعطى بالوقوف عند بنيته التركيبية)الصياغة( و رصد  ❖

 املستخدمة و تحديد داللتها.

 .إلى عناصره الفرعية ت الحكم النقدي الوارد في نّص املعطىناتفكيك مكوّ  ❖

املقاربة ارنة..(و طبيعة تحديد املطلوب من خالل تعيين نمط املوضوع)تحليلي/جدلي/مق ❖

 .ملعالجته املناسبة

 الحقا. يمكن استثمارها و توظيفها التيتدوين الشواهد املناسبة  ❖

انجاز تخطيط مفّصل لعناصر املوضوع يحرص فيه املترّشح على حسن انتقاء املاّدة املعرفّية  ❖

ابط بين مختلف  يقتضيها املوضوع و يجتهد في تبوبها على نحو منهجي يراعي الت التي درّج و التر

 ر.العناص

 انجاز التحرير في لغة سليمة خالية من وجوه الخطأ. ❖

 مراجعة التحرير و تعديله و تجويده.  ❖

ات )هذه الشبكالتالّية ط املواضيع وفق الشبكاتو في هذا اإلطار يمكن أن نعرض ملختلف أنما

 ثمرة جهود هيئة تفّقد العربّية و هي املعتمدة رسمّيا في تقييم اختبار الباكالوريا(:
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 : حّلل، توّسع، بّين،.. موضوع تحليلّي تعليمته من قبيل 1.1

 

 
 
 

 
 

اكز االهتمام املراحل   ومجال األعداد*  مر

 

 املؤشرات 

 

 
مرحلة  
 املقّدمة 

[3] 
 
 
 

ينطلق املتعّلم من فكرة عاّمة موجزة خالية من األحكام مّتصلة بمجال   - [ 1*التمهيد]
 املوضوع. 

 توظيفها في التدّرج نحو بسطه.يحكم  -
0 0.5 1 

 [ 1*بسط املوضوع]
 يبسط املوضوع بلفظه أو بمعناه 

0 0.5 1 

 [ 1*مراكز االهتمام الرئيسّية]
 يضبط مراكز اهتمام مناسبة للموضوع 

0 0.5 1 

مرحلة  
 الجوهر

[10 ] 

   نقاط[:  8*التحليل]
 توّزع النقاط على عناصر التحليل:

 مراكز االهتمام الرئيسّية إلى عناصر فرعّية يفّكك  -
 يتوسع في تحليل العناصر دون الوقوع في االستطراد -
 يستدل على أفكاره بالحجج والشواهد املناسبة  -
 يربط بين العناصر األساسية والفرعية. -
   يتّوج أفكاَره باستنتاجات وجيهة وعناصَر تحليله  بتآليف مرحلية. -

 يعقد صلة ّما )أو صالت( بين مختلف عناصر التحليل   - [ 2*التأليف]
 2 1.5 1 0.5 0 يوّلد من العناصر فكرة أو أفكارا جديدة  -

 
 

مرحلة  
 الخاتمة 

[2] 

 يذّكر بأبرز النتائج التي انتهى إليها في عمله   - [ 1*اإلجمال]
 0 0.5 1 

 املوضوع ورهاناته.يعّبر عن موقفه من  - [0.5*املوقف]

 [ 0.5*األفق]
ينّبه انطالقا من قضايا املوضوع إلى وجاهة البحث في إشكاليات أخرى  ذات   -

 صلة به  
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 : يرد على صيغ متنّوعة: موضوع جدليّ 2.1

 …هل..؟: حّلل وناقش/ ما كانت تعليمته من قبيلأ/  ❖

 املراحل 
اكز االهتمام   مر
 ومجال األعداد 

 تمّشيات اإلصالح 

 
 

 مرحلة املقّدمة 
[3] 

 ينطلق املتعّلم من فكرة عاّمة موجزة خالية من األحكام مّتصلة بمجال املوضوع.  - [ 1*التمهيد]
 0 يحكم توظيفها في التدّرج نحو بسطه. -

 
1 

 [ 1*بسط املوضوع]
 بمعناه يبسط املوضوع بلفظه أو 

0 

 
1 

 [ 1*مراكز االهتمام الرئيسّية]

 يضبط مراكز اهتمام مناسبة للموضوع 
0 0.5 1 

 
 مرحلة الجوهر

[10 ] 

 [ 4*التحليل)األطروحة(]
مسايرة: توّزع النقاط  على  

 عناصر التحليل. 

 يفّكك مراكز االهتمام الرئيسّية إلى عناصر فرعّية  -
 الوقوع في االستطراديتوسع في تحليل العناصر دون   -
 يستدّل على أفكاره بالحجج والشواهد املناسبة  -
 يربط بين العناصر األساسية والفرعية. -
 يتّوج أفكاَره باستنتاجات وجيهة وعناصَر تحليله  بتآليف مرحلية. -

 [ 4*النقاش )نقيض األطروحة(]
توّزع النقاط على عناصر  

 الدحض.

 عناصر فرعّية يفّكك األطروحة النقيض إلى  -
 ـ يستند إلى خطة واضحة في بناء عناصر النقاش. 

 يتوّسع في تناول عناصر النقاش. -
 يستدّل على أفكاره بالحجج والشواهد املناسبة .  -
 يحكم ربط النقاش برهانات املوضوع وقضاياه. -
 يراعى الوجاهة في نقاشه.  -

 يعقد صلة ّما )أو صالت( بين مختلف عناصر التحليل والنقاش  - [ 2*التأليف) التوليد(]
 يوّلد من العناصر فكرة أو أفكارا جديدة.  -

0 0.5 1 1.5 2 

 
 

 مرحلة الخاتمة 
[2] 

 [ 1*اإلجمال]
 يذّكر بالنتيجة التي آل إليها بحثه في القضية املطروحة.  -

0 0.5 1 

 قضية املوضوع ورهاناته.يعّبر عن موقف وجيه من  - [0.5*املوقف]

 ينّبه انطالقا من قضايا املوضوع إلى وجاهة البحث في إشكاليات أخرى  ذات صلة به. - [ 0.5*األفق]
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: إلى أّي مدى..؟، إلى أّي حّد...؟ حّلل... كاشفا عن حدود ذلك./ حّلل مبديا  ب / ما كانت تعليمته من قبيل  ❖
أيك، حّلل كاشفا عن  أبد ر أيك، حّلل و  موقفك... ر

 املراحل 
اكز االهتمام   مر
 ومجال األعداد* 

 املؤشرات 

 
مرحلة  
 املقّدمة 

[3] 
 
 
 

 ينطلق املتعّلم من فكرة عاّمة موجزة خالية من األحكام مّتصلة بمجال املوضوع.  - [ 1*التمهيد]
 0 يحكم توظيفها في التدّرج نحو بسطه. -

 
1 

 [ 1*بسط املوضوع]
 بمعناه يبسط املوضوع بلفظه أو 

0 

 
1 

 [ 1*مراكز االهتمام الرئيسّية]
 يضبط مراكز اهتمام مناسبة للموضوع 

0 0.5 1 

 
مرحلة  
 الجوهر

[10 ] 

توّزع   نقاط[:  5*التحليل]
على عناصر   خمسالنقاط ال

 التحليل. 

 يفّكك مراكز االهتمام الرئيسّية إلى عناصر فرعّية  -
 الوقوع في االستطراديتوسع في تحليل العناصر دون   -
 يستدل على أفكاره بالحجج والشواهد املناسبة  -
 يربط بين العناصر األساسية والفرعية. -
 يتّوج أفكاَره باستنتاجات وجيهة وعناصَر تحليله  بتآليف مرحلية. -

إبداء الرأي / تنسيب  *
  اط الثالث[ توّزع النق3القول]

 على عناصر التقويم. 

يبّين حدود األطروحة أو مداها في عنصر أو أكثر من عناصر التحليل  يبدي رأيه /  -
 بـالدحض الجزئّي أو التعديل أو اإلضافة...

 يعّلل آراءه بالحجج والشواهد املناسبة  -
 وتنظيما(  يراعي الوجاهة في إبداء رأيه /أو بيان مدى وجاهة األطروحة أو حدودها )فكرة -

0 0.5 1 1.5 2 

 يعقد صلة ّما )أو صالت( بين التحليل ومجاالت إبداء الرأي.   - [ 2*التأليف]
 2 1.5 1 0.5 0 يوّلد من العناصر فكرة أو أفكارا جديدة  -

 
 

مرحلة  
 الخاتمة 

[2] 

 [ 1*اإلجمال]

 يذّكر بأبرز النتائج التي انتهى إليها في عمله.  -

0 0.5 1 

 املوضوع ورهاناته.يعّبر عن موقفه من  - [0.5*املوقف]

 ينّبه انطالقا من قضايا املوضوع إلى وجاهة البحث في إشكاليات أخرى  ذات صلة به. - [ 0.5*األفق]
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أيك؟ ما موقفك؟..ج/ ما كانت تعليمته من قبيل ❖ أيك، ما ر  : أبد ر

 املراحل 
اكز االهتمام   مر
 ومجال األعداد* 

 املؤشرات 

 
 

مرحلة  
 املقّدمة 

[3] 

ينطلق املتعّلم من فكرة عاّمة موجزة خالية من األحكام مّتصلة بمجال   - [ 1*التمهيد]
 املوضوع. 

 1 0.5 0 يحكم توظيفها في التدّرج نحو بسطه. -

 [ 1*بسط املوضوع]
 يبسط املوضوع بلفظه أو بمعناه 

0 0.5 1 

 [ 1*مراكز االهتمام الرئيسّية]

 للموضوع يضبط مراكز اهتمام مناسبة 
0 0.5 1 

 
مرحلة  
 الجوهر

[10 ] 

*التحليل:)مسايرة(: توّزع النقاط  
 على عناصر التحليل. 

[3 ] 

 يبني تحليله على العناصر األساسّية  -
 يغني التحليل بالحجج والشواهد املناسبة.  -
 يتّوج أفكاَره باستنتاجات وجيهة . -

*إبداء الرأي) دحض أو تنسيب أو 
توّزع النقاط على عناصر  تجاوز(: 

 بناء املوقف.
[5 ] 

 يستند إلى خطة واضحة في بناء موقفه ويجتنب الوقوع في التناقض. -
 يتوّسع في عرض موقفه.  -
 يستدل على ذلك بالحجج والشواهد املناسبة .  -
 يحكم ربط رأيه برهانات املوضوع وقضاياه. -
 يراعي الوجاهة في ذلك. -

 يعقد صلة ّما )أو صالت( بين مختلف عناصر التحليل   - [ 2)التوليد(]*التأليف 
 2 1.5 1 0.5 0 يوّلد من العناصر فكرة أو أفكارا جديدة  -

 
 

مرحلة  
 الخاتمة 

[2] 

 [ 1*اإلجمال]
 يذّكر بأبرز النتائج التي انتهى إليها في عمله.  -

0 0.5 1 

 املوضوع ورهاناته.يعّبر عن موقفه من  - [0.5*املوقف]

 [ 0.5*األفق]
ينّبه انطالقا من قضايا املوضوع إلى وجاهة البحث في إشكاليات أخرى  ذات   -

 صلة به  
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: قارن بين كذا وكذا/ وازن بين كذا وكذا/ ما هي أوجه االئتالف واالختالف بين  موضوع مقارنة تعليمته من قبيل 3.1
 كذا وكذا؟/ ... 

اكز  املراحل   االهتمام مر
 ومجال األعداد* 

 املؤشرات 

 
مرحلة  
 املقّدمة 

[3] 
 
 
 

 ينطلق املتعّلم من فكرة عاّمة موجزة خالية من األحكام مّتصلة بمجال املوضوع.  - [ 1*التمهيد]
 1  0 يحكم توظيفها في التدّرج نحو بسطه. -

 [ 1*بسط املوضوع]
 يبسط املوضوع بلفظه أو بمعناه 

0  1 

 [ 1*مراكز االهتمام الرئيسّية]

 يضبط مراكز اهتمام مناسبة للموضوع 
0 0.5 1 

 
مرحلة  
 الجوهر

[10 ] 

  8*التحليل]
 نقاط[: 
 
 

وجوه 
 االئتالف 

 نقاط[  4]

 يحّدد مواطن االئتالف   -
 يتوسع في تحليلها  -
 يستدل على أفكاره بالحجج والشواهد املناسبة  -
 األساسية والفرعية.يربط بين العناصر   -

وجوه 
 االختالف 

 نقاط[  4]

 يحّدد مواطن االختالف   -
 يتوسع في تحليلها  -
 يستدل على أفكاره بالحجج والشواهد املناسبة  -
 يربط بين العناصر األساسية والفرعية. -

 يؤّلف بين عناصر االئتالف وعناصر االختالف  - [ 2*بناء موقف )التجاوز(]
 جديدة انطالقا من تحليل العناصر السابقة يبني فكرة  -
 

0 0.5 1 1.5 2 

 
 

مرحلة  
 الخاتمة 

[2] 

  [ 1*اإلجمال]
 يذّكر بأبرز النتائج التي انتهى إليها في عمله.  -

0 0.5 1 

 يعّبر عن موقفه من املوضوع ورهاناته. - [    0.5*املوقف]

 املوضوع إلى وجاهة البحث في إشكاليات أخرى  ذات صلة به . ينّبه انطالقا من قضايا   - [ 0.5*األفق]

 

 
 
 
 



8 

 

 مالحظات تتعّلق بمختلف أنماط املواضيع:
 [5اقتدار اللغة: ]

 5 4.5 4 لغة سليمة مؤّدية للغرض بدّقة 

 3.5 3 2.5 لغة متعّثرة أحيانا ولكن مؤّدية للغرض

 2 1.5 1 لغة متعّثرة كثيرا ومؤّدية للغرض بعسر

 0.5 0 متعّثرة كثيرا وغير مؤّدية للغرضلغة 

 
 مالحظات وتوجيهات:

 .دقدرة الفهم هي املدخل األساس ّي في تحديد املجال وإسناد األعدا *

أفكاره وجي* ائن  هة ووظيفّية، احتّج املتعّلم لهتعني العالمة الكاملة مثال أّن العنصر املقترح تام  و بقر
 بناء منطقّيا داخل سيرورة التحليل والتحرير نصّية مناسبة وبناه
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 إصالح تحليل النّص األدبّي:    ةشبك4.1

اكز االهتمام  املراحل   مر
 ومجال األعداد* 

 املؤشرات 

 
مرحلة  
 املقّدمة 

[3] 
 
 
 

 النّص. ينطلق املتعّلم من فكرة عاّمة موجزة خالية من األحكام مّتصلة بمجال  - [ 1*التمهيد]
 1  0 يحكم توظيفها في التدّرج نحو بسطه. -

 [ 1*تقديم النّص]
 يقّدم النّص تقديما ماديا و يحّدد موضوعه 

0 0.5 1 

 [ 1*مراكز االهتمام الرئيسّية]

 يضبط مراكز اهتمام مناسبة للنّص 
0 0.5 1 

 
مرحلة  
 الجوهر

[10 ] 

 التفكيك 
(01) 

 باالعتماد على معايير وجيهة يقّسم النّص  -
 يضبط حدودا دقيقة لكل قسم و يضع له عنوانا مناسبا  -

توّزع   نقاط[:  6*التحليل]
النقاط السّت على عناصر  

 التحليل. 

 يعّبر عن فهم دقيق للنّص  -
 يتطّرق إلى جميع العناصر التي ضبطها  -
 معاني النّص يحّلل ظواهر فنّية وأسلوبية  مختلفة و يوّظفها في بناء -
 يبنى عناصره بناء محكما متوازنا  -
 يستدل على أفكاره بما يناسب من قرائن نّصية -
 يحرص على حسن الربط و التخّلص بين العناصر  -

  [  2التقييم] *
 يقّوم النّص تقويما داخليا)يبدي رأيه في النّص مبنى و معنى(  -
 بجنس أو بتيار أدبي أو بعصر...( يقّوم النّص تقويما خارجيا)يربط النّص بأثر أو -

0 0.5 1 1.5 2 

 يستخلص أهم االستنتاجات الفّنية للنّص  - [ 1*التأليف]
 يجمع املعاني الرئيسية للنّص و يصّنفها و يؤلف بينها  -

0 0.5 1 

 
 

مرحلة  
 الخاتمة 

[2] 

  [ 1*اإلجمال]
 يذّكر بأبرز النتائج التي انتهى إليها في عمله.  -

0 0.5 1 

 يعّبر عن موقفه من النّص ورهاناته. - [    0.5*املوقف]

ينّبه انطالقا من القضايا التي يطرحها النّص إلى وجاهة البحث في إشكاليات أخرى    - [ 0.5*األفق]
 ذات صلة به . 
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 [5اقتدار اللغة: ]

 5 4.5 4 لغة سليمة مؤّدية للغرض بدّقة 

 3.5 3 2.5 مؤّدية للغرضلغة متعّثرة أحيانا ولكن 

 2 1.5 1 لغة متعّثرة كثيرا ومؤّدية للغرض بعسر

 0.5 0 لغة متعّثرة كثيرا وغير مؤّدية للغرض

 مالحظات وتوجيهات:
 قدرة الفهم هي املدخل األساس ّي في تحديد املجال وإسناد األعداد . *

أفكاره وجيهة و وظيفّية،* احتّج املتعّلم  تعني العالمة الكاملة مثال أّن العنصر املتناول في التحليل تام  و
ائن نصّية مناسبة وبناه  بناء منطقّيا داخل سيرورة التحليل والتحرير. له بقر
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 املوضوع األّول 
، إْذ َ  املوضوع: ل ّيِ اس ِ م  وِل الح  ٌة في الق  اِضح  اِئُص و  ص  اِنٍئ خ  ي و اْبِن ه  ِبّ اٍم و املُـــتن  مَّ ِبي ت 

 
ع  أ ْت م  خ  ر سَّ ْد ت  ق 

اِليُب الّتْعبير عنها. ْرِب و أس  اِني الح  ع  اِرِهْم م  ْشع 
 
لْت في أ اث  م   ت 

ك  فيه.       ي 
ْ
أ ْبِد ر 

 
ذا القول  و أ ّلْل ه   ح 

محور الحماسة وفق البرامج الرسمّية إلى تدّبر جملة من القضايا الفّنية و هدف تدريس ي ➢
 الداللّية:

 تبّين الخصائص الفّنية املمّيزة لشعر الحماسة)الصورة/املعجم/األساليب/اإليقاع( -

 ة/الفتّوة/الّثقة بالنفس....(استجالء معاني الحماسة في هذا الشعر)القوّ  -

 استخالص املثل و القيم التي يدعو إليها شعراء الحماسة -

 إبداء الرأي في ذلك. -
ب مقاالي          و جوهر و خاتمة، يتضّمن أبرز  متماسك البناء يتأّلف من مقّدمة نتظر من املترّشح أن يكت 

 األفكار التي يقتضيها نّص املوضوع. 

I- إلى املترّشح جهد في العمل،ينصرف فيها  القدرة على الفهم و التفكيك:تشّكل هذه املرحلة طورا أساسيا
شترط التحلي بقدر كبير من  الحذر املنهجي توّقيا من فهم املوضوع و تبّين مكوناته و عناصره الكبرى. و ي  

و                              مزالق سوء الفهم أو التناول الجزئي للموضوع و ذلك بتدّبر )بنية نّص املعطى 
 تركيبه/املفاهيم األساسية...(قصد التوّصل إلى تحديد:

 مدونة شعر الحماسة)أبو تّمام/املتنبي/ابن هانئ(.مجال املوضوع: •

 تفكيك املوضوع: •

 

 

:رسوخ خصائص واضحة في القول الحماس يّ :حكم مجمل

:تماثل قصائد الحماسة في: حكم مفّصل

رأساليب التعبي معاني الحرب
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رسوخ خصائص و تدّرج من حكم مجمل)صياغة املوضوع:ورد املوضوع في صيغة تقريرية مثبتة،  •
و    تماثل قصائد الحماسة من حيث املعاني الحربية (إلى حكم مفّصل)واضحة في القول الحماس يّ 

 (. التعبير أساليب  

املواضيع)املوضوع التحليلّي تحديد الخّطة املنهجية ملقاربة املوضوع:يقتض ى هذا الضرب من  •
املشفوع بإبداء الرأي(تمّشيا ينطلق فيه املترّشح من مسايرة األطروحة املعروضة، ثم يثّنى بنقضها 

 جزئيّا و إبراز حدودها:

 رسوخ خصائص شعر الحماسة من خالل مظاهر التماثل في القصائد: مسايرة األطروحة: -

o في مستوى املعاني الحماسّية 

o يب التعبيرفي مستوى أسال 

 تنسيب األطروحة بإبراز حدود املوقف. -

II- :بناء املقال 

 (3إلى  0أّوال :املقّدمة)مجال األعداد من  ❖
 تتكّون املقّدمة من تمهيد و تنزيل للموضوع و طرح إشكالي: 

 أنالتمهيد:ينطلق املترّشح من فكرة  موجزة خالية من األحكام مّتصلة بمجال املوضوع شرط  -1
 اإلشكالية من قبيل:حكم توظيفها مدخال لطرح ي  

 وتحديد خصائصه–ومنه الحماسة  –أهمّية الّسنن الّشعرّية في توجيه القول الّشعرّي  ▪
 والّتمايز في املدّونة الحماسّيةاهتمام الّدارسين بمظاهر التماثل -- ▪

 إدراج نّص املوضوع بلفظه أو بمعناه دون تحريف -2

 تحديد مراكز االهتمام: -3

 معاني الحربالّتماثل في  ▪
 الّتماثل في أساليب الّتعبير  ▪

 .إبداء الّرأي  ▪

 (:10إلى  0ثانيا:الجوهر)مجال األعداد من  ❖
 (:5إلى  0قسم املسايرة:)مجال األعداد من  ▪

املقصود بالخصائص الواضحة مجمل الظواهر الفّنّية و املضمونّية املّطردة في أشعار الحماسة، وتتجّلى 
 لدى الّشعراء الثاّلثة في مستويين من التماثل هما:

 :معاني الحربفي ماثل تّ ال-1
 معاني الحرب على صلة بمقام املعركة: -
 املآل ⁄ املواجهة ⁄تصوير الشعراء ملراحل املعركة: االستعداد  -

تعّد البطولة معنى أصلّيا يتفّرع إلى معان مدارها على أفعال قتالّية حربّية يأتيها القادة  -
 والجيوش معا في مواجهة األعداء. ومن هذه املعاني:
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 ن(1في االستعداد للحرب): أ
 تحميس الجيش والوعد بالنصر -

 لهذا اليوم بعد غد أريج  ونار في العدّو لها أجيج )املتنّبي(                       
 حسن التخطيط وكمال العتاد والعّدة -

ن الجوزاء منه زمازم )املتنّبي(                      ه   وفي أذ   خميس بشرق األرض والغرب زحف 
 عثا بشعث كالقطا األرسال )أبو تمام(ووردن موقاًنا عليه شوازبا    ش                      

 الثقة بالنفس واإليمان بالقدرة على الحرب -
 ونفس تعاف العار حّتى كأّنه    هو الكفر يوم الروع أو دونه الكفر )أبو تمام(                 
 وقفت وما في املوت شّك لواقف  كأّنك في جفن الردى وهو نائم )املتنبي(                 

 ن(1املواجهة )أثناء الحرب( ) فيب:  
 حسن القيادة وهندسة الحرب -
شرا وتوِضع  )ابن هانئ(                ّب املطايا فيه ع   فال عسكر من قبل عسكر جوهر   تخ 
رتِغِب )أبو تمام(                تدبير معتصم باهلل منتقم   هلل مرتِقِب في هللا م 
 لقّوة والبأس -
 بطال كلمى هزيمة   ووجهك وّضاح وثغرك باسم )املتنّبي(تمّر بك األ              
ق الوعر)أبو تمام(             ل   وقد كان فوت املوت سهال فرّده   إليه الحفاظ املّر والخ 

 الفتك بالعدّو: -
 بناها فأعلى والقنا يقرع القنا   وموج املنايا حولها متالطم )املتنبي(           
رب )أبو تمام(          ربة السوداء سادرة   منها وكان اسمها فّراجة الك   أتتهم الك 
 ن(0,5في مآل املعركة)ج: 

 النصر امل ؤّزر -
 من ال يصادم )املتنّبي( تقّطع ما ال يقطع الدرع والقنا   وفّر من الفرسان           
 نَصَر اإلله  على يديك عباده   وهللا ينصر من يشاء ويخذل )ابن هانئ(         
 ولست مليكا هازما لنظيره   ولكّنك التوحيد للشرك هازم )املتنّبي(         

ردّية مالحظة: يمكن للمترّشح أن يعتمد معيارا آخر لتصنيف املعاني الحماسّية من مثل البطولة الف
)املعتصم، الطوس ّي، سيف الدولة، الثغرّي، املعز....( والبطولة الجماعّية )فتح عمورّية، الحدث الحمراء، 

 خرشنة، واقعة املجاز، موقعة رمطة(
 :الّتماثل في أساليب الّتعبير- 2
 ن(0,5)تكثيف املعجم الحربّي -
 )غزلّي/دينّي...(إغناؤه بسجالّت معجمّية متنّوعة -

 يحملن كل مدّجج سمر القنا***بإهابه أولى من السربال )أبو تّمام(
 )أبو تّمام(أبقيَت َجدَّ بني اإلسالم في َصَعٍد     واملشركين وداَر الّشرك فيَصَبب

 :ن(1)مناسبة اإليقاع للمعاني-
 لى الّنّص الّشعرّي تحويل ضجيج الحرب إلى إيقاع حماس ّي احتفالّي يضفي تجانسا وغنائّية ع -

 بناها فأعلى والقنا يقرع القنا***وموج املنايا حولها متالطم)املتنبّي(
 الّتقفية الداخلّية:  -

 فنحن في جذل والّروم في وجل *** والبّر في شغل والبحر في خجل )املتنّبي( 
 التوازن التركيبّي  -



14 

 

 قضاء )ابن هانئ(فإذا لقيت الجيش فهو منيبه     وإذا رأيت الرأي فهو 
 تدبير معتصم باهلل منتقم      هلل مرتقب في هللا مرتغب )أبو تمام(

 ن(1)بناء الصورة_ 
 باعتماد شّتى ضروب البيان )تشابيه واستعارات...( وتنويع طرائق تشكيلها من قبيل:

 _ إرباك التصّورات املألوفة: 
 بالغلّو واملبالغة

 وظلمة من دخان في ضحى شحب )أبو تمام(ضوء من النار والظلماء عاكفة      
 أو بتعقيد التركيب وغموضه:

 مستسبال للبأس طوقا من دم     ملا استبان فظاظة الخلخال )أبو تّمام(
 أو بتوسيع مجال الصورة:

 خميس بشرق األرض والغرب زحفه     وفي أذن الجوزاء منه زمازم )املتنّبي(
 : سرد الوقائع وذكر األماكن واألشخاص...(_ التصوير باملطابقة )الطابع التسجيلي

 املنشآت التي سرت   لقد ظاهرتها ٌعّدة وعديد )ابن هانئ( أّما والجواري 
 : يمكن للمترّشح أن يعتمد معايير أخرى لتصنيف املعاني الحربّية من مثل:مالحظة

البطولة الجماعّية: )في فتح عّمرّية،  (/ سيف الدولة.._ البطولة الفردّية )املعتصم، محّمد الطوس ي،
 ...(خرشنة، واقعة املجاز، الحدث الحمراء، معركة

التماثل بين الشعراء الثالثة في إخراج املعاني الحربّية وصياغة أساليبها مرّده إلى احتكامهم        

 جميعا إلى سنن في القول مألوفة مّطردة في شعر الحماسة
 (:من قبيل:3إلى  0عداد من قسم إبداء الرأي:)مجال األ  ➢
o  التماثل القائم بين الشعراء الثالثة ال ينفي فرادة بعض النصوص لدى الشاعر الواحد بحسب

)سياقات القول /العالقة بين الشاعر والبطل/الغرض الشعرّي الحاضن للخطاب 
 الحماس ّي/مقاصد الخطاب...(

o  يتعّداها إلى سائر القيم املحمودة التي يختزلها البطل التماثل ال يقتصر على املعاني الحربّية بل
 )الكرم/رجاحة العقل/شرف النسب/العدل...(

o  التماثل ال ينفي تمايز القصائد الحماسّية من شاعر إلى آخر بحسب خصائص القول الشعرّي
 لدى كّل منهم )الصنعة الشعرّية لدى أبي تّمام واملنحى املذهبي لدى ابن هانئ مثال(

 (: من قبيل:2إلى  0لتأليف:)مجال األعداد من قسم ا ➢

o  ّعر العربّي. نة الّش القول الحماس ّي راسخ في مدوّ  أّن ليل على ماثل بنية وداللة تقيم الّد مظاهر الت 

o .مظاهر الّتمايز دليل على تفّرد الّتجارب من شاعر إلى آخر 

 (:2إلى  0)مجال األعداد من ثالثا :الخاتمة ❖
ومن هذه الّثنائية  نفسه اآلنشعر الحماسة شعر تماثل وتمايز في   من قبيل: ن(01)اإلجمال ▪

 يستمّد قيمته.
بثراء -على وجاهته  –ن( من قبيل:تناول مدّونة الحماسة من زاوية الّتماثل ال يفي 0.5)املوقف ▪

 أبعاد هذه القصائد وتفّرد تجارب شعرائها.
 فتح األفق:   من قبيل: الّتساؤل عن مدى تأّثر الالّحق من تجارب شعراء الحماسة بسابقها. ▪
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 مالحظات وتوجيهات: -
 2016تفهم هذه الشبكة في ضوء املؤّشرات الواردة بدليل التقييم سنة -
 الفهم هي املدخل األساس ّي في تحديد املجال وإسناد األعدادقدرة  -
تعني العالمة الكاملة مثال أّن الفكرة التي اقترحها املترّشح فكرة تاّمة وظيفّية مدّعمة بشواهد أو - -

 قرائن نصّية مناسبة ومبنية بناء منطقّيا داخل سيرورة التحليل والتحرير
الحكم على عمل املترّشح وإسناد األعداد قدرته على حسن بناء يأخذ املصّحح بعين االعتبار في - -

 تحريره وسالمة منهجه من التداخل والتناقض والتكرار والجنوح إلى السرد والتلخيص...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقاط(5الّلغة )
 ن  5 ن 4.5 ن   4 لغة سليمة مؤّدية للغرض بدّقة

 ن 3.5 ن   3 ن    2.5 لغة متعّثرة أحيانا لكن مؤّدية للغرض 
 ن   2 ن  1.5 ن    1 لغة متعّثرة كثيرا و مؤّدية للغرض بعسر

 0.5 0 لغة متعّثرة وغير مؤّدية للغرض 
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 ثاني املوضوع ال
ل  الّتعاُدِل بْين املوضوع الّثاني ِكيُم:" ِإنَّ اْخِتال  ال  توفيٌق اْلح  اطفّيِ  : ق  اِن الع  اإلِيم  " و  ار  ي  ْهر  اًل ِفي "ش  ثَّ ِق ُمم  الِفْكر املُْطــل 

 " ." ِتي "شهرزاد  ِحــيَّ ْسر  ِتِه كان موضوع  م  ْور  د  اِن و  ــك 
 
ِة املــ ّرِكا في إطاِر ُمْشِكل 

ح  " ُمت  ر  م  اًل في "ق  ثَّ  ُمم 
ِنّية  الّ  اِئل  الف  س  ْول  ُمْبِرًزا اْلو  ذا اْلق  ّلْل ه  اِهد  دقيقٍة. ح  و  لك باالستناِد إلى ش  ِن ذ  ْعِبيِر ع  ا الحكيُم ِفي التَّ ه  د  م   تي اْعت 

محور مسرحّية شهرزاد لتوفيق الحكيم وفق البرامج الرسمّية إلى تدّبر جملة من هدف تدريس ي ➢
 القضايا الفّنية و الداللّية:

 القضايا الفّنية: -

 التراجيدي)املقّدمة االحتفالّية/سّر شهرزاد/الّرحيل/الخيانة/الفاجعة(+البناء 
+ أطراف الّصراع التراجيدي)اإلنسان:خصائص البطل التراجيدي/تحّول شهريار من ملك إلى 

 إنسان قلق متوّتر فغير مبال فمتطّرف/ املكان و الجسد بما هما حّدان آسران( 
 كان:شهريار/ الروح و الجسد:قمر(+ مظاهر الّصراع التراجيدي)العقل و امل

 + الحوار:بناؤه/تنظيمه/تطّوره/ خصائص الخطاب فيه/وظائفه.
 +اإلشارات الركحّية:وظائفها.

 القضايا الّداللّية:) معنى الحياة/املعرفة/املوت/اإلنسان و الجسد/اإليمان(  -

ب مقاالي   ❖ و جوهر و خاتمة، يتضّمن أبرز  متماسك البناء يتأّلف من مقّدمة نتظر من املترّشح أن يكت 
 األفكار التي يقتضيها نّص املوضوع. 

III- إلى املترّشح جهد في العمل،ينصرف فيها  القدرة على الفهم و التفكيك:تشّكل هذه املرحلة طورا أساسيا
شترط التحلي بقدر كبير من  الحذر املنهجي توّقيا من فهم املوضوع و تبّين مكوناته و عناصره الكبرى. و ي  

و                              مزالق سوء الفهم أو التناول الجزئي للموضوع و ذلك بتدّبر )بنية نّص املعطى 
 تركيبه/املفاهيم األساسية...(قصد التوّصل إلى تحديد:

 مسرحّية "شهرزاد"لتوفيق الحكيم.مجال املوضوع: •

 تفكيك املوضوع: •

 

:ناختالل الّتعادل بي:موضوع املسرحّية

(قمر)اإليمان العاطفّي ≠(           شهريار)الفكر املطلق 

مشكلة املكان و دورته:االطار
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،و هو حكم نقدّي منسوب ملؤلف املسرحّية مثبتة صياغة املوضوع:ورد املوضوع في صيغة تقريرية •
يحّدد من خالله القضّية املحورّية في مسرحيته، و مدارها على اختالل التوازن بين طاقات اإلنسان 
مرموزا إليها من خالل شخصيتي شهريار)الفكر املطلق( و قمر)اإليمان العاطفّي( في صلته باملكان و 

التراجيدي. و ال يقتصر املطلوب على تحليل هذا الحكم  دورته إطارا لتجسيد حركة الصراع
 النقدّي بل يتطّلب بيانا للوسائل الفّنية التي طّوعها الكاتب للّتعبير عن ذلك.

تحديد الخّطة املنهجية ملقاربة املوضوع:يقتض ى هذا الضرب من املواضيع)املوضوع  •
 و االستدالل على وجاهتها.فيه املترّشح من مسايرة األطروحة  (تمّشيا يقتصرالتحليليّ 

IV- :بناء املقال 

 (3إلى  0أّوال :املقّدمة)مجال األعداد من  ❖
 تتكّون املقّدمة من تمهيد و تنزيل للموضوع و طرح إشكالي: 

 أنالتمهيد:ينطلق املترّشح من فكرة  موجزة خالية من األحكام مّتصلة بمجال املوضوع شرط  -4
 اإلشكالية من قبيل:حكم توظيفها مدخال لطرح ي  

 أهّمّية فكرة التعادلّية بين العقل والعاطفة في أدب الحكيم -
الذهنّي عالقة اإلنسان من القضايا الذهنّية الجوهرّية التي طرحها توفيق الحكيم في مسرحه -

 باملكان ودورته.

 إدراج نّص املوضوع بلفظه أو بمعناه دون تحريف -5

 تحديد مراكز االهتمام: -6

تجّليات اختالل التعادل في الفكر املطلق في إطار مشكلة املكان والوسائل الفّنّية املعتمدة في  -
 التعبير عن ذلك 

تجّليات اختالل التعادل في اإليمان العاطفّي في إطار مشكلة املكان والوسائل الفّنّية املعتمدة في  -
 التعبير عن ذلك

 (:10إلى  0ثانيا:الجوهر)مجال األعداد من  ❖
ْفق  محور ن(8:)التحليل  اهتمام: يينتظر من املترّشح أن يحّلل القول و 

   : في إطار مشكلة املكان والوسائل الفّنّية املعتمدة في التعبير عن ذلك ممّثال في شهريار  الفكر املطلقأزمة تجّليات   .1
 ن(4) 

 بناء الشخصية : شهريار شخصية قلقة متوترة متطرفة ال تطيق البقاء في املكان   -

 الرغبة في التحرر منه.    /التراجيدي: املكان قيد آسر  الّصراع   -

 الرحيل    /الفعل الدرامي : الحركة الدرامية تترجم اختالل التعادل عند شهريار : االستقرار  -

 الطوق    /التوق  –الفشل    /التجربة  -

 :  الحوار بأنواعه املختلفة يكشف عالقة البطل املتوّترة باملكان :  الحوار -

 "هل لي وجود حقيقي خارج ما يحتوي جسدي ؟"  :الحوار الباطني
 "صه أّيها األبله إّنا ما تحّركنا بعد"الحوار الثنائي : 

 إلى الباب". "يشير إلى الفضاء ثّم إلى جسمه  يلتفت "..  "يجيل نظره في املكان."اإلشارات الركحية :  -



18 

 

 عبرت الوسائل الفنية عن فشل البحث عن املعنى بالعقل املطلق خارج حدود املكان                       
  : في إطار مشكلة املكان والوسائل الفّنّية املعتمدة في التعبير عن ذلك  أزمة اإليمان العاطفّي ممّثال في قمر  تجّليات   .2

 ن(4) 

 بناء الشخصية : شخصية قمر شخصية ثابتة  مستقّرة في املكان تختزل الحياة في اإليمان العاطفي . ✓

 الصراع التراجيدي  : بين والء قمر املستقّر في املكان لسيده املرتحل  عنه وحّبه شهرزاد  ✓

لدرامي: انشداد قمر إلى خدر شهرزاد جعل املكان يتحول من معبد حب إلى مكان خديعة وخيانة "قمر ،  الفعل ا  ✓
 فقدت صوابك" 

 الحوار : يكشف الحوار عالقة قمر املنسجمة مع املكان  ✓

 الحوار الثنائّي: "هل يحسب موالي لو جاب الدنيا طوال وعرضا أّنه يعلم أكثر مّما يعلم وهو في حجرته هذه" 
   يهمس"،   اإلشارات الركحية : تنقل حاالت نفسية مختلفة : هدوء "ناظرا إلى الباب ✓

 ة .."اضطراب : "قمر في احتجاج .. " ، "في قوة وحّد  / 

   يمان العاطفي باالنشداد إلى املكانعبرت الوسائل الفنية عن فشل البحث عن املعنى باإل                     
 من قبيل:ن(2التأليف )

 يعود اختالل التوازن إلى االقتصار  في البحث عن املعنى على بعد واحد من أبعاد الكيان -

 في إطار مشكلة املكان/الجسدعبر أدوات مختلفة فّنّيا  ذلك  تجّلىوقد 
 (:2إلى  0ثالثا :الخاتمة)مجال األعداد من  ❖

 العقل والقلبعّبرت املسرحّية عن اختالل التعادل بين   من قبيل: ن(01)اإلجمال ▪
حكمت فكرة الّتعادلّية مسرحّية شهرزاد في بنائها الفّني ووّجهت مآالت ن( من قبيل: 0.5)املوقف ▪

 .الّصراع فيه
 إلى أّي مدى تعّبر فكرة التعادلّية عن جوهر اإلنسان في أبعاده املختلفة؟فتح األفق:   من قبيل:  ▪

 

 

 
 
 

 

 
 

 مالحظات وتوجيهات:  -
 2016التقييم سنة تفهم هذه الشبكة في ضوء املؤّشرات الواردة بدليل   -
 قدرة الفهم هي املدخل األساس ّي في تحديد املجال وإسناد األعداد  -
تعني العالمة الكاملة مثال أّن الفكرة التي اقترحها املترّشح فكرة تاّمة وظيفّية مدّعمة بشواهد أو قرائن نصّية  - -

 مناسبة ومبنية بناء منطقّيا داخل سيرورة التحليل والتحرير 
عين االعتبار في الحكم على عمل املترّشح وإسناد األعداد قدرته على حسن بناء تحريره وسالمة  يأخذ املصّحح ب- -

 منهجه من التداخل والتناقض والتكرار والجنوح إلى السرد والتلخيص... 
 
 

 نقاط(5الّلغة )

 ن   5 ن 4.5 ن    4 بدّقةلغة سليمة مؤّدية للغرض 
 ن 3.5 ن    3 ن     2.5 لغة متعّثرة أحيانا لكن مؤّدية للغرض  

 ن    2 ن  1.5 ن     1 لغة متعّثرة كثيرا و مؤّدية للغرض بعسر
 0.5 0 لغة متعّثرة وغير مؤّدية للغرض 
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اية الّشحاذ املوضوع ال  ثالث:تحليل نّص من رو
 
ّ
 ـــــــــّص:النـــــــ

ًة( ّيِ اوِ يَ ن  ى املِ َف طَ ص  ه م  ديقِ إلى صَ  ِه يفِ ِص من مَ  الحمزاوي   ر  مَ بعث بها ع   رسالةٌ  ص  )النّ   َنَها َمَقاِطَع ِحَواِريَّ   َضمَّ
(ت  فهتَف "  ي:بِ   )زينب 

 ك.مازالت في دمِ  يَ ، وِه إاّل عن االشتراكّيِة  م ال تتكّلم  ه  لَ ث  ك مِ في شبابِ  كنَت  -

َرَك ِبالّدواِء.ث َذِكّ
 
 ّم كّررت  عليَّ أن  أ

ق  أنا ال يهّمني ش يٌء، ال يهمّ  مصطفى ني ش ي  ني ش يٌء صّدِ ِري ماذا حَصل لي، لن  يهمَّ ٌء، املهم  عندي أن  ني، ال أد 
تأِنَف  نى لها. وقد  رَمت  لِ َهـَذَرنا ومناقشاِتنا الجميَلَة الّ  نلتِقَي لنس  د   يتي ال َمع  الِم فة  بحديٍث غالص  رامّيٍ في الظَّ

 ج  و  ن لِ فطدوَن أن يَ 
َ
أِن َح ص  وِدي أ  :اب  الشَّ

: ل   قال الّرج 
نَح  - ؤكَّ ِد عزيَزتي نحن  م  وَن إلى خطٍر م   ..ٍد ر 

 :فقالت املرأة  
َك ال ت   - ِني أنَّ ني.هذا يع   حب 

ِك تع   -  لكنَّ
 
ني أ ِك.ِح َلِميَن تماًما أنَّ  ب 

َك لَ  - ِني أنَّ ٍل فهَذا يع  َت بعق  م  د  ت  تَ  م  إذا تكلَّ نيع   حب 

ني َم َن ي  رَ  تَ أاَل  - ؤ  أنَّ   وٌل س 
َ
َباَب وأ ت  الشَّ ني جاَوز   ؟نَّ

َك لم  تَ ق   - د  ت  ل  إنَّ ني.. )...(ع   حب 

ِك ولي زوَجِتي وأبَنائي.. ِك لِك زوج   -  وبنات 

ك لم   ألم أقل  لَك  -  ني؟ ب  ِح ت   د  تع   إنَّ

-  
 
ني أ ِك ِح ولكنَّ  .ب 

 .ِبّ الح   رِ ي  غَ ي بِ نِ ر  ّكِ َذ فال ت   إذن   -

ل  الّدراما املمتعَة الفاِض    راني  حَة وأضحك  لجرأِة املرأةِ وابتعدت  وأنا أتخيَّ هما ذكَّ وتهافِت الرَّجِل. ولكنَّ
 ه  الح  قديٍم اسم   بصديٍق 

َ
. يا إلهي ما أ م  ط  ب  ّبٍ  وَن ى د  ض َ ي َم ِذ الَّ  َر َوَل الع   َدا ذكرياٍت عَ  ه  َي لَنا من  قِ . وماذا بَ ح 

طةً  َل  ى أن  كم  أتمنَّ ! ؟محنَّ ِب عاِشٍق وَ  أتَسلَّ  إلى قل 
َ
  م  م  لَ لَ ع  ا تَ مَ ا َك نَ أ

 
ذلك  كاَن ولكن   .َب نَ ي  ى زَ وَ ي ِس اتِ يَ ي َح بَّ فِ ِح أ

وَم الِفك   ؛اًما )...(عَ  شريَن نذ  عِ م   ع  ِن عَ فَ َر . وَ يِل ركانيَّ القلِب ساهَر اللَّ ب   رِ كنت  محم  ت  َس وَ ِر، ي العذاب  إلى الّشِ حَّ
وعٌ  نيَّ عي   ن  مِ  مَ  ،دم  قت  أسَبابي بالسَّ  نَّ َح م   أولئك ذكرياٌت  . ولكن  كل  اِء وتوثَّ

 
ِص كافح  للتَّ طٌة. وها أنا اليوَم أ مل 

ِة وال أَرى في زي  نِ ه  الد   اّدِ وَ املَ  َن مِ  َرةِ َد ح   لوَ ااًل ثَ م  إالَّ تِ  نَب العزيزةِ يَّ  ِثق  مِ َناِء والَعمِل. وَ والبِ  ِة األس 
َ
ه  ن  أ ني  يهمّ اَل  نَّ

  ن  لَ . وَ الّسائلةَ  واألمواَل  الّثالَث  ماراِت وا العِ ذ  أخ  يَ ل  . فَ ش يءٌ 
َ
  َم عَ ز  أ

َ
ي اّلِت  ِئ اِد بَ املَ  َن مِ  بذلك بتأثيرٍ  ّني أستهين  أ

 
َ
 وًم يَ  ت  َك َش و  أ

َ
 فَ  .اَن مَ ث  ع   َع مَ  ِن ج  ا إلى الِسّ يعً مِ ا َج نَ بِ  َف ِذ ق  تَ  ن  ا أ

َ
 .ةً طَ نَّ َح م   اٍت يَ رَ ك   ِذ الَّ إِ  د  ع  تَ  م  ا لَ هَ س  ف  نَ  اِد هَ ِج ال   ام  يَّ أ
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 فَ  .بي أو ماذا غّيرني لَّ ري ماذا َح ي ال أد  ِن ولكنَّ 
َ
 ي بِ يزِ زِ ا عَ ِشر  يَ ب  أ

َ
 ِن نَّ أ

َ
ي ِك ول ،َمانّيٍ واِضٍح س  ِج  اٍء َو ِشَف ح  م  نَ دَّ َق تَ ي أ ّنِ

 ."َك ى لَ بَ ق  ع  وال   .يٍف رِ وٍن طَ ن  ج   ن  مِ  ِسِه ف  ِت نَ ق  ي الوَ فِ  ترب  أق  

    35 -34ص ص .الفصل الّثالث .)د ت(.الّشّحاذ ــ دار القلم بيروت نجيب محفوظ                                                                
ترساًل م  الّنصَّ تحلياًل أدَ  حّلل   ا مس   ينا باآلتي:ستعِ بيًّ

 تَ  ن  مِ  البطَل  ت  نَ كَّ مَ  روائّيةٌ  تقنيةٌ  الّرسالة   -
َ
 . ذلَك  ن  يَّ بَ . تَ ِه اتِ ي ذَ ّظِ َش تَ  عن   بحثا عن املعنى كاشفةً  ِه بِ ارِ َج تَ  ِل م  أ

ِ عَ وَ  يِّ ِج ارِ َخ ال   ِم الَ عَ ل  ا َن ي  بَ  الّشخصّيِة  يِ ع  وَ  في ِل داخ  التّ  عن في املقطعيِن  املنقول   الحوار   َعّبَر  -
َ
 .اطنيِّ البَ  اهِ امل

 ى.ى ومعنً مبنً  ذلَك  ِل ج  تَ اس  
ر س  َذِلَك.  - د  ّصِ تعبيرا عن تنّوِع زوايا الّنظِر إزاَء معَنى الحياِة. ا 

 تعّددت  األصوات  في النَّ

 ؟ّحاِذ الّش  ِة ايَ َو رِ  ةِ دَّ لى ِج عَ  َل ئِ اَل دَ  ّصِ ي النَّ فِ  د  ِج تَ  هل   -
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ب تحليال متماسك البناء يتأّلف من مقّدمةي ❖ و جوهر و خاتمة، يتضّمن  نتظر من املترّشح أن يكت 
 .النّص أبرز األفكار التي يقتضيها 

ي إال عبر    
ّ
يهدف اختبار تحليل النّص إلى قيس قدرات املترّشح في مجال قراءة النصوص، و هو أمر ال يتأتـ

ربة و ِمَران  لتمّلك أدوات تتيح:  د 
 تفكيك النص وتحليل أفكاره. -

 الفهم والتأويل. -

 االستدالل. -

 التأليف والتقويم. -

 البناء. -

 التعبير. -

 العرض. -

نَصح  املترشح في هذا السياق بتجّنب         )أي  اإلسقاط بإعادة صياغته(أو الوقوع في ) االكتفاء  سلخ النصو ي 
عليه في هذا اإلطار هو قدرة املترّشح  ل  وَّ عَ م  ــتقديم معلومات و استنتاجات ال صلة لها بالنّص املقترح( . فال

         و التأليف بين وحدات النّص  على تفكيك النّص و تبّين خصائص التعبير فيه و توظيفها لبناء الداللة، 
 و اّتخاذ موقف نقدي من املقروء)التقويم(.

 اء املقال:بن
 (3إلى  0أّوال :املقّدمة)مجال األعداد من  ❖

 تتكّون املقّدمة من تمهيد و تنزيل للموضوع و طرح إشكالي: 
حكم توظيفها ي   أنشرط النّص التمهيد:ينطلق املترّشح من فكرة  موجزة خالية من األحكام مّتصلة ب-1

 اإلشكالية من قبيل:مدخال لطرح 
الروائّية عند نجيب محفوظ في املرحلة الذهنّية بما يناسب طبيعة الشواغل  أدوات الكتابة تطّور  -

 املطروحة.
نّص روائّي من الفصل الّثالث من رواية الّشّحاذ لنجيب محفوظ يواجه فيه عمر الحمزاوّي   :تقديم النّص   -2

 ماضيه باحثا عن سّر عّلته.

 :محاور االهتمام: من قبيل -3
 الوجودّية.  هرباج تالنّص في تمكين البطل من تأّمل في  دور تقنية الرسالةـ  -

 تعّدد األصوات وتنّوع زوايا الّنظر إلى معنى الحياة.  -

 مالمح تشّظي الّذات.  -
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 (:10إلى 0ثانيا:الجوهر)مجال األعداد من  ❖
 (01إلى  0قسم التفكيك:)من  ➢

 :عاب )مباشر/منقول( إلى أربعة مقاط ينقسم النّص وفق نوَعي  الخط
منقول: زينب_ عمر: ماض ي  بالدواء "خطابمن بداية النّص إلى " ثّم كّررت علّي أن أذكرك   .1

 االلتزام 
نى لها": خطاب مباشر: عمر_ مصطفى: حاضر  .2 ني ش يٌء " إلى "التي ال َمع  م  من "مصطفى أنا ال يه 

 املرض. 
منقول: رجل_امرأة : العشق خطاب  دفة  "إلى "إذن فال تذّكرني بغير الحّب"من: "وقد  رَمت  لي الص   .3

 بين املنع واإلباحة.
 .بقّية النّص: خطاب مباشر: عمر_ مصطفى: مواجهة املاض ي بكّل صوره - .4

 مالحظة: للمترّشح أن يقّسم النّص وفق معيار آخر شرط الوجاهة.
 (:06إلى  0قسم التحليل)من  ➢

 الّرسالة هي الخطاب الحاضن للنّص مقامها:
 الّتباعد بين املتراسلين في املكان: عمر )شاطئ اإلسكندرّية( مصطفى )القاهرة(  -
 التقارب بينهما في الوجدان: مصطفى املرسل إليه وجه من وجوه ذات البطل. -
 تتشّكل الّرسالة من جملة من الخطابات املباشرة وغير املباشرة.   

 )نقطتان(املقطع األّول: ماض ي االلتزام:  
ينقل عمر الحمزاوي حوارا دار بينه وبين زينب إلى مصطفى موضوعه ماض ي عمر الحمزاوّي  •

 االشتراكّي البعيد

ينقل عمر الحمزاوي حوارا دار بينه وبين زينب إلى مصطفى موضوعه املاض ي القريب: الّتذكير  •
 بالدواء وهو ما يحيل على الّداء واملقام مقام استشفاء. 

= يحضر املاض ي في هذا الحوار املنقول في صورتين: املاض ي البعيد: ماض ي االلتزام )االشتراكّية( واملاض ي 
األسرّية )زينب(. الزوجة رمز للحّب النقّي الذي غمر حياته في شبابه، ورمز  القريب: ماض ي السعادة

 للّنجاح والّتفّوق.
  )نقطتان(:املقطع الّثاني: خطاب مباشر: حاضر املرض 

 مصطفى  –طرفاه: عمر -
 موضوعه: فقدان معنى الحياة.-
 خصائصه:-
 املكانّي الذي اقتض ى الترّسل.النداء: غياب األداة: القرب الوجدانّي رغم الّتباعد  •
 =ظاهر الخطاب رسالة: خطاب خارجّي موّجه إلى اآلخر.     
باطن الخطاب: استبطان عمر لذاته: خطاب باطنّي موّجه من األنا إلى األنا موضوعه األنا. حضور       

 ضمير املتكّلم الاّلفت مّتصال ومنفصال: " أنا ..أنا  " يهّمني يهّمني" 
تقنية روائّية جديدة توّسل بها محفوظ لرسم الّشخصّية من الّداخل == تطويع تقنية الرسالة  == الرسالة

 ألداء املعاني الّذهنّية.
النفي: ال...ال... ال.... لن..... ال.... )ال النافية للفعل، لن الّنافية للفعل في املستقبل، ال الّنافية للجنس(.  •

فالنفي في املستقبل فالنفي املطلق. النفي سلب:  داللة النفي على  == تدّرٌج في النفي: النفي في الحاضر
 انتفاء روابط الذات بالواقع حاضرا ومستقبال. 
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املعجم: يهّم: )األهمّية والقيمة( أدري: الدراية )املعرفة(، هذر: )الهذيان، الثرثرة(، معنى: )جدوى الفعل  •
 والحياة(

نفي أو بداللته املعجمّية )هذر( == دخول الشخصّية مرحلة العبث = معجم ذهنّي سالب بما تعّلق به من 
 والاّلمعنى.

 مّرات( 4مّرات(، الوحدة املعجمّية )همم( ) 4التكرار: أداة النفي ال )
 = تأكيد معنى الاّلمباالة واإللحاح على موقف االستهانة بما يجري خارج ذات البطل.

  ينفّك يلّح عليه.= رغبة البطل في التنّصل من ماضيه الذي ال
 )نقطتان(:املقطع الّثالث: حوار منقول: العشق بين املنع واإلباحة 

 طبيعته: حوار منقول )قال ..فقالت..( مّهد له الّسارد بذكر املقام )حديث غرامّي، في الّظالم( •
صلة بماض ي ظاهر املقام أّنه عفوّي )رمت لي الّصدفة(/ حقيقته من تدبير الّسارد: )موضوع الغرام على  

الشخصّية، الّظالم إطار الحوار على صلة بنفسّية الشخصّية، دون تفّطن: ضمان عفوّية الحديث 
 وصدقه(
 طرفاه: الّرجل واملرأة. •
 موضوعه: العالقة الغرامّية:  •

*مخاطبات املرأة لم تخرج عن معنى معجمّي واحد هو الحّب" ال تذّكرني بغير الحّب" = إنكار الواقع 
 )الّزوجة، األوالد(

 *مخاطبات الرجل: الّتذكير بالواقع )الزواج، األسرة، املوانع(
=حوار يترّدد بين الخبر واإلنشاء/ حوار بين الّرجل )قيم األسرة( واملرأة )اللّذة والتحّرر( معاكس للعالقة  

 بين عمر )العاشق املتمّرد ( وزينب )رمز األسرة والثبات(.
وار داخل ذات عمر الشّحاذ بغاية إقناع الذات بصدق التجربة من خالل تعميمها = حقيقة هذا الحوار ح

 وإسقاطها على األنثى.
=الحوار الّدائر بين الّرجل واملرأة في الحّب بين املنع واإلباحة هو حوار جار داخل الّذات بين القطبين  

 نفسيهما.
ابع: خطاب مباشر: مواجهة املاض ي بكّل صوره  )نقطتان(: املقطع الّر

 طرفاه: عمر_ مصطفى -
 موضوعه: الّذكريات املحّنطة -
 خصائصه:  -

 *عودة إلى الخطاب املباشر )الّرسالة( "ابتعدت وأنا..."
 سرد بضمير املتكّلم املفرد. استمرار لعملّية االستبطان )الّرسالة، الحوار بين الّرجل واملرأة، الّسرد(

ي والّذكريات املحّنطة، واملستقبل أو املصير املجهول لشّحاذ *تنامي السرد في اّتجاهين مختلفين: املاض 
 ينشد معنى لحياته.

 * نظام الضمائر: تنويع الضمائر: هي )زينب، املرأة(، هو )الرجل، عثمان(، أنت )مصطفى(، أنا )عمر(.
عثمان: " عمل "/ ناء وال= تعدد األصوات في الّنّص وزوايا الّنظر إلى الحياة: زينب: "تمّثل وحدة األسرة والب

 املرأة: الزهد في العائلة واإلقبال على الحّب. -املبادئ"/ مصطفى: الّتواصل املتوّتر مع الحاضر/ عمر
 أزمته. من متنّوعة جوانب عن وتعّبر من البطل اإلشكاليّ  وجوها تعكس مرايا = الشخصّيات

املستقبل:" فليأخذوا /الحاضر:" ها أنا ذا اليوم" / املاض ي:" كنت + فعل مضارع" ...)*نظام األزمنة: 
 العمارات الّثالث واألموال الّسائلة "

داخل بينها الّسارد عن طريق الّتذّكر والّتداعي والّتوّقع.   =كسر النظام التعاقبّي: أزمنة ي 
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الّتداخل  =اعتماد الّرسالة سمح بضّم أزمنة متباعدة وأمكنة متنائية في وحدة شعورّية تضفي على هذا
 دالالت موحية بأزمة البطل.

 ==تمّزق البطل بين املاض ي االشتراكّي والحاضر البورجوازّي واملستقبل الغامض. 
*الّلغة: تكثيف أساليب املجاز: "بركانّي القلب، محموم الفكر، رفعني العذاب إلى الشعر ..." =شعرّية 

 عميقة تناسب مرحلة التيه )الجنون(.  
  * صيغة الخطاب:

 نبرة تهّكمّية ساخرة:" فأبشر يا عزيزي ...ولكّني أقترب ...من جنون طريف... والعقبى لك". -
فقدان املعنى: الجهاد، الحّب، املال، األسرة: " ذكريات        خطاب عابث ال مبال ينذر بتعّمق أزمة البطل. -

 محّنطة".

 (: من قبيل:02إلى  0قسم التقييم)من  ➢
املباشر في هذا النّص ال يحجب مركزّية الحوار الباطنّي ووظائفه الذهنّية املتنامية وجود الحوار  -

 بفعل التذّكر
 التركيب في شخصّية عمر الحمزاوي استئناف لبناء صورة البطل الدرامّي في الرواية الذهنّية -
ة املثّقف نزوع الشّحاذ إلى صياغة أفق ذهنّي للقضايا ال يحول دون واقعّية بادية تظهر في صور  -

 وحلمه في التغيير

 )الحوار الباطنّي، االسترجاع، من قبيلدواخل الذات  في الرواية تقنيات أخرى غير الرسالة رسمت -
 . ...(الحلم

 (: من قبيل:02إلى  0)من قسم التأليف ➢

من   )مشاهدسمح بنظم عّدة خطابات )خطاب مباشر /غير مباشر، سرد...( ولوحات  استخدام تقنية الرسالة  -
 ّحاذ في طلبه املعنى.( في سلك واحد، وكشف عن رحلة الشأزمنة وأمكنة مختلفة

 (:2إلى 0ثالثا :الخاتمة)مجال األعداد من  ❖
 الحياة. معنى من مسيرة البطل فقد فيه   طور   عّبرت الرسالة عن[:من قبيل:1اإلجمال] -
 لّونت القّص بسماتها  انبنت رواية الشّحاذ على ذات مأزومة متحّولة : [ من قبيل:0.5املوقف]  -
 أال يكون الجنون  البشارة  استباقا إلى العبث طورا جديدا من أطوار الّتجربة الّذهنّية؟  :[ من قبيل0.5األفق] -

 
 
 
 
 
 
 
 

 نقاط( 5الّلغة ) 
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 مالحظات وتوجيهات:
 2016املؤّشرات الواردة بدليل التقييم سنة تفهم هذه الشبكة في ضوء  -
 قدرة الفهم هي املدخل األساس ّي في تحديد املجال وإسناد األعداد -
تعني العالمة الكاملة مثال أّن الفكرة التي اقترحها املترّشح فكرة تاّمة وظيفّية مدّعمة بشواهد أو  -

 التحليل والتحريرقرائن نصّية مناسبة ومبنية بناء منطقّيا داخل سيرورة 
يأخذ املصّحح بعين االعتبار في الحكم على عمل املترّشح وإسناد األعداد قدرته على حسن بناء  -          

 تحريره وسالمة منهجه من التداخل والتناقض والتكرار والجنوح إلى السرد والتلخيص...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن   5 ن 4.5 ن    4 لغة سليمة مؤّدية للغرض بدّقة
 ن 3.5 ن    3 ن     2.5 لغة متعّثرة أحيانا لكن مؤّدية للغرض  

 ن    2 ن   1.5 ن     1 لغة متعّثرة كثيرا و مؤّدية للغرض بعسر
 0.5 0 لغة متعّثرة وغير مؤّدية للغرض 


