
   3     

 

 كز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيهالمر

األدب   

 مسلك اللغة العربية: شعبة التعليم األصيل 

 

المادة

 الشعبة
 أو المسلك  

 اإلنجازمدة 

 المعامل

3 

5 

االمتحان الوطني الموحد 
 للبكالوريا

 4102 تستدراكي  لدورة االا

 عناصر اإلجاب 

 

RR 40 

 الصفحة
1

 

        

  

P a g e 

  

3          

   
  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 دليل التصحيح 
 توجيهات خاصة بعملية التصحيح: أوال

 : تقديم   
تعتبر محطة التصحيح محطة حاسمة في مسار عملية التقويم، خاصة في االمتحانات اإلشهادية، ألنها تتوج مسارا           

وفي . متحان السابقة من جهة أخرىطويال  من تحصيل المترشحات والمترشحين من جهة، وألنها تعزز كل عمليات اال

إطار الجهود المبذولة إلحكام تدبير كل محطات االمتحان تنظيميا ومنهجيا، وحرصا على ضمان الموضوعية والمصداقية 

صول إلى تقديرات موضوعية إلجراء التصحيح، وتحقيقا لمبدإ تكافؤ الفرص بين المترشحات والمترشحين، ومن أجل الو

لنتائج تقويم عملية التصحيح للسنوات الماضية، واستحضارا للتحول والتطور اللذين يعرفهما  واستثماراومنصفة، 

، تحان فرصة  لتقويم األداء الفعليوأخذا بعين االعتبار سياق تصريف المنهاج عمليا، ومن أجل أن يكون االم ،التدريس

ألوزان مكونات الوضعية االختبارية في وضع مما يستلزم ضرورة تكييف مقتضيات اإلطار المرجعي في التقدير الكمي 

يرجى من السيدات والسادة األساتذة المكلفين بإجراء  تعزيزا لهذا التوجهار، وإعمال المرونة في تصحيحه، واالختب
  :يةتصحيح الموضوع االسترشاد بالتوجيهات اآلت

 

 لتزام باإلجراءات الخاصة بهذه ، واالاالستناد إلى المسطرة المؤطرة لعملية التصحيح في مختلف مراحلها
 ؛وتكافؤ الفرصواإلنصاف  الموضوعية  ادئعلى النحو الذي يحقق مب هاإنجازالعملية، و

  الحرص على إيالء أوراق التحرير العناية المستحقة والحيز الزماني الكافي توخيا للدقة والموضوعية في تقدير
 ات والمترشحين؛أداء المترشح

 ومراعاة أوزان المستويات المهارية  كما هي  ،المترشحينالمترشحات و وضوعي ألداءالحرص على التقدير الم
 ؛محددة في دليل التصحيح

  اعتبار المستجيبة لمطالب محددة ، مع اعتبار الصيغ الممكنة لإلجابات المفترضة عن األسئلة المطروحة أو
 ؛المترشحينالمترشحات وويم أداءات  أرضية يستأنس بها في تق في دليل التصحيح عناصر اإلجابة المقترحة

  الحرص على تفادي التنقيط اإلجمالي للموضوع، وتقدير األداء بحسب وزن كل عنصر من عناصر الوضعية
 ؛االختبارية، كما هو مثبت في سلم التنقيط، وإثبات ذلك في ورقة التحرير

 ؛جماليةالحرص على مراجعة احتساب النقط الجزئية بكل دقة قبل وضع النقطة اإل 
 التقيد بالتوجيهات الواردة في دليل التصحيح. 
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 اإلجابة وسلم التنقيط ناصرـــع: ثانيا  

 ( ن11)النصوص : أوال    

 ن2...............................................................................................................................تقديم .0

 :ه التاريخي واألدبيسياقالنص في وضع   -

اإلشارة إلى مجمل التحوالت التي عرفها العالم العربي في أواخر القرن التاسع عشر وبداية : التاريخيالسياق  -

  ؛القرن العشرين

اإلشارة إلى تأثر األدباء العرب وخاصة الرومانسيين منهم بالثقافة الغربية وتأثير ذلك في بروز : األدبي السياق -

  ؛التجديدارتي

 القسم الشابي؛ بروز التوجه الذاتي في شعر  أبي -

 .لتيار التجديد على صعيدي المضمون واللغة الشعرية  افتراض تمثيل النص : فرضية القراءة -
 :العرض .4

 ن 3...........................................................................................................................الفهم . أ

 :مضمونهاوحدات النص و -
 أحضان الطبيعة؛واالرتماء في رغبة الشاعر في  التحرر ( 4ـ  1األبيات  )

 عائق أمام رغبة الشاعر وأمنيته؛( األسرة) إكراهات الحياة االجتماعية ( 8ـ   5األبيات )

 .الحلم المنشود من تحقيق  هيأسالشاعر من صخب المدينة وتبرم ( 11ـ  9األبيات ) 
 التحليل . ب

 ن2.........................................................................................................  :الحقول المعجمية 

 الحقل الدال على الواقع الحقل الدال على الذات 

 –أرى  –أحب أن  أحيا بفكرة شاعر 

عشت لوحدتي  -أنا المكبل  -قطعت 

 ....حياة كلها أحالم -في الغاب  -وظالمي

كنت لضعفهم  -إن لي أما يصد حنانها أوهامي

-هجمت بي الدنيا -مكرها سكن المدينة -كهفا

... 

 .إكراهات الحياة االجتماعية و ـــريعكس معجم النص الصراع بين حلم الشاع

 العالقة بين الحقلين عالقة صراع وتضاد  -

  ن2...............................................................................................: ووظيفتهاالصور الشعرية 

 ؛" تأججت آالمي" ، " تحطمت نفسي" " هجمت بي الدنيا "، " ن أحالميالوجود يضيق عـــ" : االستعارة -

 "... كنت لضعفهم كهفا"   :التشبيه -
 بين األمل واليأس، نفعالية؛ إذ تشخص الحالة الذاتية للشاعرالتي تتوزع وا للصورة وظيفة تعبيرية

 ن1.......................................................................................................................: اإليقاع 
 (.الميم ) الروي ..(  الكامل بحر) ووحدة الوزن  ين، الشطراعتماد النظام العمودي القائم على نظام : الخارجيأ ـ  

 .(تأججت / أحالمي، تحطمت / أيامي) ، التوازي ( سالمهم ، سالمي) التكرار: الداخليب ـ   

 ن1.................................... الشاعر النفسية ةحال لنقل ووصف ي الخبرسلوب األهيمنة  :اللغة واألسلوب         
 ن 1........................................................ .......................................................:التركيب. ج     

         من  ه، وتبرمتعبير الشاعر عن آالمه) الذاتي  بروز االتجاه: يعرض المترشح ما توصل إليه من نتائج التحليل          

 .الموضوع والرؤي  ووتسائل التعبير صعيدتجلي هذا التوجه على ورغبته في التحرر وقد ماعي ، الحياة االجت

  ن2............................................. .( الرومانتسي)التجديد تمحيص الفرضي ، إثبات انتماء النص لتيار : خاتمة   
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 (ن  6)  المؤلفات ةسادر: نياثا

 (.ن1)التقديم           

  (ن 5.0) وضع تقديم مناسب 

 (.ن 5.0) .استعداد سعيد مهران لتنفيذ انتقامه: الفصل العاشر :روايةالسياق مقطع ضمن موقع ال 

 (ن4)  الموضوع    

 ن1 ......................................................................................:عالقة سعيد بنبويةأ ـ 

  قبل السجنعالقة حب. 

 عالقة كراهية ورغبة في االنتقام وصلت إلى حد محاولة القتل بعد الخروج من السجن. 

 ن1............................... دفعته إلى االنتقام خيانة نبوية الزوجة وعـلـيـش التابع والصديق ب ـ           

ثم  ،وأعطى لسرقته معنى ،لثوريةالمبادئ القنه وان األستاذ والصديق الذي ـخيانة رؤوف علج ـ 

 ن 1.......................................................يفكر في االنتقام من الثالثة هلجعمما  ، عنه ىتخل

 ن1........................................................................ .المصير الذي انتهى إليه البطلد ـ 

 ن1......مع إبداء الرأي حول الموضوع ، وضع خالصات: تركيب وتقويم: خاتمةال         
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