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شعبة  :اآلداب
المادة :العرب ّية
دورة المراقبة
جوان 2102

صعوبات المنهجيّة :شعبة اآلداب /في منهجيّة المقال
تذليل ال ّ

 -0فهم الموضوع معطى ومطلوبا:
لنص الموضوع تر ّكز على تركيبته اللّغوية فوراء ال ّتركيب يختفي المنهج
 قراءة متأن ّيةّ
وكلماته المفاتيح الحاضنة لعناوين أقسامه.
 ضبط العناصر األساس ّية للمطلوب. انتقاء األفكار الجزئ ّية المساعدة على تفكيك الوحدات الكبرى وتحليلها. قراءة الموضوع استنادا إلى معطيات نقد ّية ومراجع ّثقاف ّية (حركة أدب ّية ،نمط الكتابةجمالي)....
ثقافي أو
تاريخي أو
وجنس الخطاب ،زمن الكتابة ،حدث
ّ
ّ
ّ
 تدقيق اإلشكال ّية العا ّمة وتجويد صياغتها (تحديد األسئلة المستخلصة من الموضوع) ضبط حدود الموضوع وتحديد إشكال ّيته ورسم رهاناته.جدلي (ناقش ،ما رأيك ،ف ّند
توسع ،برهن )...أو
تحليلي (حلّل،
تعرف نوع الموضوع:
ّ
ّ
ّ
ّ
ادحض )...أو محمول في سؤال (هل)...
 تذ ّكر الدّ واعم أو ال ّشواهد المساعدة على فهم المطلوب.

 -2تصميم الموضوع وال ّتخطيط له:
 بناء هيكل إطاري يستجيب لطبيعة المقال في بنيته ال ّثالث ّية :المقدّمة وأجزاؤها ث ّم الجوهروأقسامه(تحليل ،تقويم  ،تأليف) فالخاتمة وعناصرها ث ّم مأل قسم ال ّتحليل من الجوهر
مقارني)...
جدلي،
حسب المطلوب (تحليلي،
ّ
ّ
 إنتاج خطاطة الحجاج المساعدة على ال ّتحرير مباشرة على الورقة االمتحان ّية:توسع في عناصر المطلوب بحجج وأمثلة  ،تأليف
تحليلي:
 تصميم
ّ
ّ
جدلي :مسايرة المعطى ،دحض المعطى دحضا كل ّيا أو جزئ ّيا ،تقويم
 تصميم
ّ
فتأليف يتو ّفران على االنسجام وعدم ال ّتناقض...
 االستدالل على ال ّتحليل بالحجج ال ّنص ّيةالمالئمة.توسع ،حلّل،
 ترتيب األفكار الفن ّية والمضمون ّيةا ترتيبا وظيف ّيا يستجيب لطبيعة المطلوب:ّ
أي مدى...
برهن ،حلّل وأبد رأيك ،إللى ّ
الربط بين أقسام الموضوع ،وبين األفكار
 استدعاء أدوات ال ّتخلّص المناسبة إلحكام ّالفرع ّية ،وبين األفكار وال ّ
شواهد...
 -3كتابة المقالة (اإلنشاء):

 كتابة



المقدّمة:
االلتزام بعناصرها المت ّفق عليها ( مدخل -بسط المعطى -صوغ اإلشكال ّية)
الحرص على المالءمة( بين محتوى ال ّتمهيد وموضوع المقال المطروح..
الرأي ال ّنقدي المناسب للمموضوع واستبعاد األحكام المطلقة واآلراء
اختيار ّ
المسقطة( انظر المقدّ مات المقترحة واكتب على منوالها)

 كتابة جوهر المقال: الجوهر هو العمود الفقري للمقال وتتبدّل هندسة الجوهر حسب طبيعة المطلوب ويظهر ذلك
في ال ّ
المعرفي المطلوب
والرصيد
ّ
شكل وفي حجم األفكار المرصودة ّ
صحة القول :ال ّتحليل وقد يكون
(...المواضيع المحمولة في سؤال :هل؟ والمواضيع التي تبحث في
ّ
مسايرة أو دحضا  /ال ّتقويم ويأتي استدراكا على المسايرة أو الدّ حض/التـّأليف ويكون توليدا ...ويمكنك
المتصل بكل ّ سؤال)...
تتمعن في طبيعة المواضيع المقترحة لتتب ّين طبيعة ال ّتحري
أن
ّ
ّ









متدرجا قائما على تنظيم فقرات تتض ّمن أفكارا وحججا وأمثلة
يبنى جوهر ال ّتحرير بناء منطق ّيا
ّ
وشواهد
الربط والوصل بين الجمل :و /ف /ث ّم /أضف إلى ذلك /وبناء عليه /أ ّما ...وأ ّما/
تنويع طرق ّ
بال ّنسبة إلى /كما /وأ ّما /كما /ذلك أنّ  /إ ّنما /أرى أنّ  /معنى ذلك /نظرا إلى أنّ  /بيد أنّ  /إالّ أنّ /
لكن /وعلى هذا األساس /واعتبارا لما سبق /نخلص إذن /زد على ذلك /ويظهر ذلك في قوله
ّ
الربط المناسبة.
تخ ّير فقرة من المواضيع المقترحة واربط بين أجزائها
موظفا وسائل ّ
تدرج ال ّ
شواهد صراحة في ال ّتحرير بواسطة ال ّتنقيط )"........":( :أو باستخدام عبارات من
تركيبي يتح ّقق باإلضافة أو بالبدل ...فنقول مثال والدّليل
نمو
ّ
قبيل( ...مثل /ك )...أو بواسطة ّ
صرح أو أورد /ومن الحجج
على ذلك /ويتجلّى ذلك في قوله /وآية ذلك /وفي هذا المقام
ّ
قوله...
نتج ّنب إيراد ال ّ
المطولة ح ّتى ال ينتهي أطول من الفكرة الّتي يدعمها
شواهد
ّ
ال نهمل مرحلتي ال ّتقويم وال ّتأليف في الجوهر فنبرزهما حجما وشكال (فقرة منفصلة بذاتها)
لمكونات اال ّتساق وال ّ
شمول ّية في تصميم المقال.
ومعلومة ألنّ في إهمالهما إهماال
ّ

 كتابة الخاتمة: الحرص على تجميع ال ّنتائج الكل ّية والجزئ ّية تجميعا تأليف ّيا ال تحليل ّيا (انظر ال ّنماذج المقترحة
في مستوى اإلجمال)
 المبادرة إلى اإلجابة عن اإلشكال ّية المطروحة إجابة شخص ّية مستقلّة في الجزء المتعلّق
موضوعي وبدليل يدل ّ على رصيد ّ
االطالع.
مبررا بشكل
ّ
الرأي ّ
بالموقف ويجدر أن يكون ّ
 إثارة إشكال ّية جديدة تفتح على آفاق جديدة للكتابة سواء في ّ
مؤلّفات الكاتب أو في نمط الكتابة
وجنسها وقضاياها.

مـساعدة تـعليميّـة في ال ّتحليل األدبــيّ :

ال ّتحليل األدبيّ تفسير لنصّ بطريقة ّ
منظمة ومهيكلة ،وإنجاز ذلك يتطلّب تم ّشيين:
 -1تمشيّا تحليليّا :تفسير ال ّنصّ بأدوات تحليل مناسبة
 -2تمشيّا تأليفيّا :ضبط محاور ال ّتفكير الكبرى بتفكيك وفق معايير مالئمة
ومن ثمّة يكون ال ّتحرير تأليفا بين أجزاء ال ّتحليل وتنظيما لها
ومن الضّروريّ في تحليل ال ّنصوص دراسة ال ّنصّ في عالقته باألثر :هل هو من مق ّدمة األثر؟ هل
ال ّشخصيّات مق ّدمة؟ هل يتوفّر الخطاب على معطيات تتصّل بمقاصد الكتابة؟
ويفترض أن ندرس عالقة ال ّنصّ بمنشئه (ما منزلة الكاتب م ّم يكتب؟) وبعصره عبر ال ّتساؤل عن
العناصر الخاصّة بجماليّة عصر الكاتب (هل ال ّنصّ محتمل الوقوع ؟)وال ّدالالت ال ّنفسيّة واالجتماعيّة
ّ
والثقافيّة المنضوية في نسيجه الف ّنيّ على معنى دراسة األثر في ذاته(:دراسة ال ّنصّ في ذاته بال ّتساؤل
عن :مكانة ال ّشخصيّة أو ال ّشخص ّيات فيه؟ المواضيع المطروقة؟ نبرة الخطاب ،تلوينات األسلوب ؟.)...
بنية ال ّتحليل:
لل ّتحليل قواعد تح ّدد تقديمه شكال وتحريره أسلوبا:
أ) شكال :يبدأ ال ّتحليل بفقرة موجزة وظيفيّة تق ّدم سياق كتابة األثر والقضايا الكبرى الّتي طرحها
لل ّتفسير والتذأويل.
 يترك سطر أي فراغ بعد االنتهاء من أجزاء ال ّتقديم إعالنا عن بداية الجوهر
 هذا الفراغ يكرّ ر بين أجزاء الجوهر لل ّداللة على الفقرات الكبرى /األقسام الّتي يتألّف منها
ال ّتحليل
 وال ننس أن نفصل بين الخاتمة والجوهر بسطر.
ب) أسلوبا:نحرّ ر وفق اآلتي من الضّوابط
 في المق ّدمة:
 تقديم ال ّنصّ وتأطيره (ضبط المقتطف في األثر وذكر طبيعة ال ّنص ومحتواه)
 يجب وصل تقديم ال ّنصّ باإلشكاليّة العامّة المدروسة في ال ّتحليل
 واألمثل هو تج ّنب أبتداء المق ّدمة بعبارات من قبيل "هذا ال ّنصّ "...أو "هذا المقتطف"

 تج ّنب الصّيغ السّطحيّة من قبيل "سننظرفي  ",,,أو "سنتناول "...الخ
 جوهر ال ّتحليل :يجري ال ّتحليل في مختلف أجزائه في نظام يطلب التزامه .وتم ّكن وسائل الرّ بط
من ضمان ا ّتساق تلك األجزاء .ويذهب الكثير إلى جعل جوه ال ّتحليل من ثالثة أجزاء يتفرّ ع ك ّل
جزء منها إلى ثالثة أجزاء صغرى.
 ال ّتعمّق في تحليل ال ّنص :المطلوب تج ّنب االكتفاء بمالحظات أسلوبيّة بطريقة مف ّككة يير
وظيفيّة .وفي ش ّتى ال ّنصوص السّردي منها والحجاجيّ تتضمّن مشاريع كتابة مدارها أثر أو
إقناع يريد أن يحمل الكاتب قرّ اءه على ّ
تلق مخصوص في نهاية ال ّنصّ  .ومن عالمات ال ّتحليل
إبراز أطروحات وحجج ،ألنّ ال ّتحليل األدبيّ هو أيضا حجا أي مشاركة اآلخرين في تأويالت
ال ّنص.
 ممّا يجب تج ّنبه أن نبني تحليال وفق رؤية تقابليّة :المضمون/ال ّشكل أو احتذاء مسار ال ّنص:
سرد الحكاية ويياب ال ّتفكير اإلشكاليّ وعدم تحليل ال ّشواهد واألقوال المستد ّل بها من
ال ّنصّ .
 الخاتمة :رصد أه ّم األفكار المولّدة من ال ّتحليل وتقديمها في فقرة ّ
ملخصة .وهذه االستنتاجات
تسمح باالنفتاح على آثار أو نصوص أخرى وعلى الرّ بط بين ال ّنصّ ومختلف الفنون واألجناس
ذات الصّلة سواء في نفس ّ
الزمن أو في أزمان أخرى والمطلوب هو إيجاد الرّ ابط الحقيقيّ
واألصيل بين هذا االمتداد وال ّنصّ المدروس,

بكالوريا :شعبة اآلداب

(العرب ّية)

دورة المراقبة جوان( )2102

مقاييس اإلصالح

-

-

-












-




-







-





-


-


-





-




-

-

-

-

-

بكالوريا :شعبة اآلداب

(العرب ّية)

دورة المراقبة 2102

0

3

4

5
6

0

3

10



























4





-

-

بكالوريا :شعبة اآلداب

(العرب ّية)

دورة المراقبة جوان( )2102

212 252

3

1891

3

0

7

8

9
-

-

01

1

5
-



6




-

-


-


-

-



7
8
2

1

7



8
-

9

-

