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فــــي جُـــ ْنـــحِ اللـــيــــلِ

ـــــــتَـــــــدي
ح مَ َع الــــزَّمـــانِ ويــَـــغ ْ
ق يـــَـرو ُ
 .1شَـــــو ٌ
ن جَـــــــــــــــدَّدْتَـــــــه
والــــشـــــــوقُ ،إ ْ
يـَــــتَــــــــــجَـــــــــــدَّدِ
ف الْــــحـَــــزيـــنِ وشَجْــــــــــوِه
 .2مَا زا َد فِـــي أسَــــ ِ
ك للــــحَــــــزيــــــنِ
شَـــــــيءٌ كَــــــقَـــــولـِـــــ َ
تَـــجـَـــــــــلَّــــــــــــدِ
*********

ك
ل حـَــــــظِّي حالـــــــــ ٍ
ل مِــثْــــ َ
ح لَــــيـــ ٍ
 .3في جُــنْ ِ
كَالــبــحــــر ســـــاجٍ ،مـُــقْـــــــفِـــــــــ ٍر
كالــفَـــــدْفَـــــــــــــــــد
ت أنظـــ ُر فـــــي النُّــجــــوم مُـصَــــعِّـــــــدا
 .4أقبـــل ُ
ب
عَـــــــــيْــــنَـــــــيَّ بـــــــــيـــن مُـــصَــــوِّ ٍ
ومـُـــــصَـــعـِّـــــــد
ف مُــــــــــتــــرَجـْــــــــرج
ف أو راجــــــــــــ ٍ
 .5أوْ واجــــــــ ٍ
أوْ نـــــــــافـــِــــــــ ٍر أوْ حــــــــــــائــــــــرٍ
مـُـــــــــــتَـــــــــــــــــــــــردِّدِ
ث الشُّـــعــــاع لَـــطيـــــــفـُـــــه
 .6والبـــــد ُر مــــنـــبـــعــــ ُ
ف كَـــــــــذِ ْهــــــــــــــن الشّاعــــرِ
صـــــا ٍ
الـــــمـُـــتــــوقِّـــــــد
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 .7والشُّ ْهــــبُ َتـــلــمــع فـــي الرقــــــــيــــع كأنـــهـــــــــا

2

أحــــــالمُ أرواح الــــــــصِّــــــغـــــــــار
الـــــــهــُــــجـَّـــــــــــــــد
*********

 .8ورأيتُـــــــنـــــي فــــــــوق الــــغــــــمــــــام
فــــــي األفْـــــــــق ما

مُـــحَــــــــلِّــقــــــاً

بـــــــيـــــــن السُّــــها والــــــفـَــــــرقَـــــد
ت صـــوتا مــــن بـــــعــــــيــــــــدٍ
 .9فَـــــسَــــــمِــــعـــ ُ
قائــال

يـــــــــا أيــُّــــــهــــــا الـــــسَّـــــاري
مَــــــكـــانَــــك تُـــــحْـــــــــمــــد
ن مـــن النـــجـــــــــاح
.11ال تـقــنَطـــ َّ
مــا ال يــُـــــنــــالُ

لـــــعَـــــــثْـــــــــــــــــــرة

ك فـــــــــي غـــــــــــــــــــد
الــــــيـــــــومَ يــــــــدر ُ
َ .11كــــــمْ آكــــــــــلٍ ثــــــــمْــــــرا ســـــــقـــــــــاه
غــــــيـــــــــــــــــرُه

دمَــــــــــــه،

وكَــــــــــــــــــم مِــــــــــن زارع لــــــــمْ
يَــــحــــصــــــــد
*********

 .12مَـــــــا لِلْــــــــكَـــواكِــــــــــبِ ال تَـــــنــــا ُم وال
تَـــــنِــــــــي

ل سُـــــــــهْـــــــ ُدكِ يا
قَـــــــد طا َ

ب فَــــــــارْقُـــــــــــدي
كَـــواكِـــ ُ
ت
.13ال تَــسْـــألــيــــــني لِـــــــم سَـــــــهـِــــــد ُ
فإنَّنـــــــــــــــــي

لَـــــــــ ْو كــــانَ فـــي وُسْــعـــِـي

الكَــــرى لم أســـْـــــهـَـــــــد
ضُلعــــــي
 .14فــــــــي أضلُـــــعـــــي نـــــــارٌ أذابتْ َأ ْ
ت إلــــــى كَــــــــــــبِـــــــــدي
شــــــ ْ
وَمَــــــــ َ
ولَـــــمَّــــــا تَـــخْــــــــمـــــــد
إيليا أبو ماضي  :ديوان أبي ماضي دار العودة بيروت؛ د .ت  .ص  762وما بعدها ( بتصرف )
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صاحب النص :إيليا أبـــو ماضي (  )1957 -1889شاعر لبناني .يعتبر من أبرز شعراء التجديد الشعري عامة و شعراء المهجر
خاصة .نظم الشعر في موضوعات متنوعـــــــة ( الطبيعة ،السياسة ،الوطنية )...أسس الرابطة الــقـــلمية مع جبران خليل
جبران وميخائيل نعيمة ،غلب على شعره االتجاه اإلنساني والبعد التأملي ،خلف مجموعة من الدواوين الشعرية.
شروح مساعدة :ساج :ساكن  -الفــدفـــد :األرض الواسعة الخالية – الرقيع  :السماء – الهجد :النائمون -السها والفرقد  :نجمان

اكـــتب موضوعــــا إنشائيا متكامال تحلل فيه النص تحليال أدبيا ،مسترشدا بما يأتي:
 وضع النص في سياقه التاريخي واألدبي. صياغة فرضية لقراءة النص انطالقا من البيتين األول واألخير. إبــــــراز مضمـــــون كل وحدة من وحدات النص . تحليل مكونات النص اآلتية: مــعـــجـــم النص :األلفاظ والعبارات الدالة على ( حقــــل األمل ،وحقل
اليأس) ،مع إبراز العالقة القائمة بين الحــقـــلين.
 الصــور الشعرية ووظيفتها.
 اإليقاع ( الخارجي والداخلي ).
 اللغة واألسلوب.
 تركيب نتائج التحليل وتمحيص فرضية القراءة. -بيان مدى تمثيل النص للتيار األدبي الذي ينتمي إليه.
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دليل التصحيح
أوال :توجيهات خاصة بعملية التصحيح
تقديم:
تعتبر محطة التصحيح محطة حاسمة في مسار عملية التقويم ،خاصة في االمتحانات اإلشهادية ،ألنها تتوج
مسارا طويال من تحصيل المترشحات والمترشحين من جهة ،وألنها تعزز كل عمليات االمتحان السابقة من جهة
أخرى .وفي إطار الجهود المبذولة إلحكام تدبير كل محطات االمتحان تنظيميا ومنهجيا ،وحرصا على ضمان
الموضوعية والمصداقية إلجراء التصحيح ،وتحقيقا لمبدإ تكافؤ الفرص بين المترشحات والمترشحين ،ومن أجل
الوصول إلى تقديرات موضوعية ومنصفة ،واستثمارا لنتائج تقويم عملية التصحيح للسنوات الماضية ،واستحضارا
للتحول والتطور اللذين يعرفهما التدريس ،وأخذا بعين االعتبار سياق تصريف المنهاج عمليا ،ومن أجل أن يكون
االمتحان فرصة لتقويم األداء الفعلي ،مما يستلزم ضرورة تكييف مقتضيات اإلطار المرجعي في التقدير الكمي
أل وزان مكونات الوضعية االختبارية في وض االختبار ،وإعمال المرونة في تصحيح ،،وتعزيزا لهذا التوج ،يرجى
من السيدات والسادة األساتذة المكلفين بإجراء تصحيح الموضوع االسترشاد بالتوجيهات اآلتية:

 االستناد إلى المسطرة المؤطرة لعملية التصحيح في مختلف مراحلها ،وااللتزام باإلجراءات الخاصة بهذه
العملية ،وإنجازها على النحو الذي يحقق مبادئ الموضوعية واإلنصاف وتكافؤ الفرص؛
 الحرص على إيالء أوراق التحرير العناية المستحقة والحيز الزماني الكافي توخيا للدقة والموضوعية في
تقدير أداء المترشحات والمترشحين؛
 الحرص على التقدير المو ضوعي ألداء المترشحات والمترشحين ،ومراعاة أوزان المستويات المهارية
كما هي محددة في دليل التصحيح؛
 اعتبار الصيغ الممكنة لإلجابات المفترضة عن األسئلة المطروحة أو المستجيبة لمطالب محددة  ،مع
اعتبار عناصر اإلجابة المقترحة في دليل التصحيح أرضية يستأنس بها في تقويم أداءات المترشحات
والمترشحين؛
 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؛
 الحرص على مراجعة احتساب النقط الجزئية بكل دقة قبل وضع النقطة اإلجمالية؛
 التقيد بالتوجيهات الواردة في دليل التصحيح.
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ثانيا:عناصر اإلجابة وسلم التــنـــقـــيــط
تقديم  2...........................................................................................................ن

 وضع النص في سياقه التاريخي واألدبي :يشير المترشح إلى:السياق التاريخي :اإلشارة إلى الشروط التاريخية واالجتماعية والثقافية التي أثرت في نشوء حركة الشعر العربي.
السياق األدبي :اإلشارة إلى تأثر األدباء العرب وخاصة الرومانسيين منهم بالثقافة الغربية وتأثير ذلك في بروز التيار الذاتي ( تيار
التجديد)؛
دور إيليا أبي ماضي في بلورة قيم الشعر الرومانسي :التعبير عن الذات ،االندماج في الطبيعة ،تأمل الوجود
انطالقا من البيتين األول واألخير يكتشف المترشح التجربة الذاتية باعتبارها محور التعبير الشعري ،ويفترض في ضوء ذلك انتماء
النص إلى تيار التجديد ( التيار الرومانسي).
أ -الفهم 4........................................................................................................ :ن
إبراز مضمون كل وحدة من وحدات النص:

 الوحدة األولى ( :ب  – 1ب  ) 2توزع ذات الشاعر بين الشوق واإلحساس بالحزن؛
 الوحدة الثانية ( :ب – 3ب  ) 7تأمل الشاعـــر في الطبيعة وتردده بين ثنائية األمل واليأس؛

 الوحدة الثالثة ( :ب11 – 8ب ) تلقي الشاعر نداء يدعـــوه إلى الروية وعدم القــنـــوط؛
 الوحدة الرابعة ( ب  12ب  )11تساؤل الشاعـــر عن سبب سهـــد الكواكـــب وإفصاحه عــن حدة المعاناة
التي انتابته.
ب -التحليل

 معجم النص 4 ...........................................................................................ن
األلفاظ والعبارات الدالة على حقل األمل

األلفاظ والعبارات الدالة على حقل اليأس

الشوق يتجدد ،البدر منبعث الشعاع  ،الشهب تلمع،

أسف الحزين وشجوه ،مثل حظي حالك ،مقفر كالفدفد ،واجف راجف،

ال تقنطن ،غــد...

مترجرج ،حائر ،متردد ،في أضلعي نار ،أذابت أضلعي ،لما تخمد...

العالقة بين الحقلين :عالقة تضاد تعكس رؤية الشاعر القائمة على إحساسه بالحيرة ،وتوزعه بين اليأس واألمل

الصور الشعرية2 ................................................................................................. :ن

 وظف الشاعر التشبيه ( صاف كـــذهن الشاعر ،....مثل حظي ،.....كالبحر ،....كالــفـــدفـــد ،الشهب تلمع
كأنها أحالم )...؛
 االستعارة :في أضلعي نار ،مشت إلى كبدي / ....الوظيفة :تعبيرية انفعالية
 اإليقاع 2................................................................................................... :ن
 اإليقاع الخارجي :وحدة الوزن والقافية والروي .مالءمة اإليقاع للحالة النفسية للشاعـــر ( بحر الكامل )

 اإليقاع الداخلي :التكرار :تكرار األصوات :الصاد – الشين  -السين ....تكرار األلفاظ ( شوق – الحزين )

 اللغة واألسلوب  2............................................................................................ن

لغة تعبيرية توظف معجما يمتح من الطبيعة والذات الهاربة من الواقع المأساوي والباحثة عن األمن واالستقرار بين أحضان الطبيعة،
هيمنة الجمل الخبرية التي تخبر عن الحالة النفسية للشاعر باإلضافة إلى توظيف بعض الجمل اإلنشائية( النداء – النهي -األمر)
التي تعكس قلق الشاعر وحــيــرته.
التركيب..........................................ـ 2 ...................................................................ن
تركيب نتائج التحليل ،وإبراز مدى تمثيل النص في موضوعه وبنائه وصوره ونظامه اإليقاعي لتيار التجديد :الشعر

الرومانسي وقدرة إيليا أبي ماضي على نقل التجربة الرومانسية في قصيدته وذلك بتوظيف عناصر الطبيعة للكشف عن

معاناة الذات.

الخاتمة 2 .............................................................................................................. :ن

إثبات انتماء النص إلى تيار التجديد ( المدرسة الرومانسية ) عبر النتائج المتوصل إليها في التحليل.

