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 (ن  41) النصوص :  أوال

 :النص

 ــرُّ الــضــائــِـعأنــا والــس  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ( بتصرف) وما بعدها  411ص   -4991الطبعة األولى  –المؤسسة العربية للدراسات والنشر  –األعمال الشعرية الكاملة : فدوى طوقان

 

ة فلسطينية التزمت في شعرها بالدفاع عن قضايا شعبها في مواجهة شاعر( 9190/4440)فدوى طوقان   :الشاعــرة

 "..الليل والفرسان"، "وحدي مع األيام: "االحتالل، لها عدة دواوين شعرية منها

  .فرحها وتسرورها: جذل الروح –غامض : متسدبهم –الحري  : الدبةب:شروح لغوية

 فتحُت عيني وكان النهار - 1

 صافَي المجالي ضاحَك الشمس

 وكان بي ِحسٌّ خفيُّ الدبيب

 توقٌع مستبهَم ٌ، وانتظار

 في صدري  ال أن  لم أْدِر إِ 

 كفُّها  تْ ضَ ـيداً من الغيب مَ 

 ة اليأس ـمَ ـْ تـنه عَ تمسح ع

 وفي  ورحُت، في نفسي صفاءٌ 

 قلبي حنيٌن وانجذاٌب خفي

 هْ وبغتةً، في لفتَة عابر

 لقيتُه يمأل دربي سنَاه

 لقيته ال حلما ، إنما 

 عانقُت فيها حيَن عانقتُها 

 هْ هللاَ والحب  وسر  الحيا

  ********* 

 يا جَذل الروح ونُْعمى الوصول -1 

 ماـهَ ـْ بـلضائَع المُ ا يَ ر  ـلقيُت سِ 

 دما ــعــةً بـتـغـي بر  ـلقيُت سِ 

 ظننتُه أْنأى ِمَن المستحيلْ 

 ما زلُت والدرُب بعيد طويْل  – 4

 أبحُث في المجهول عبر الزمان 

 عن ضائع أبحث، عن سر 

 المستحيْل  نَ ـظننتُه أْنأى مِ 

 ري ـمْ ـما اْنفَك  يجري خلفَه عُ 

 و وراء الغيب في ال مكانـوهْ 

 مـكاَن دعاني صوتُه المفعَ 

با بُرعم   والعمُر فجر والص 

 قلبي صداه  رُ مُ عْ ولم يَزْل يَ 

 هْ عْذبا ، قويا ، فائرا كالحيا

 سم  مستغلِقا ، كأنه طلْ 

 ولم أزل أبحث حتى رمى 

 بَي اليأس في ظالمه المعتم 

********* 

 وسرُت واألياَم أمشي إلى   -2

 ال غايٍة، ال مأمٍل، ال رجاءْ 

َت الروح ال  وسرت شيئا مــيـ 

 أبحث عن شيء، 

 وفي نفسي 

 ثلج وليل، ووطأة اليأس 

 تْخنُق في نفسي بقايا النداءْ 
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 :ما يأتيمسترشدا ب فيه النصاكتب موضوعا إنشائيا متكامال تحلل 

 وضع النص في سياقه التاريخي واألدبي؛  -

 صوغ فرضية لقراءة النص انطالقا من  العنوان والشكل الهندسي ؛ -

 تحديد مضمون كل مقطع من المقاطع الشعرية،  -

 :تحليل النص بالتركيز على المكونات اآلتية -

 لفاظ والعبارات ، واألواليأساأللفاظ والعبارت الدالة على حقل الضياع : ) ةل المعجميوالحق

 ؛(، والعالقة بين الحقلين والفرح الدالة على حقل األمل

 البنية اإليقاعية؛ 

 الصور الشعرية ووظائـفها؛ 

 ؛ اللغة واألسلوب 

 تركيب نتائج التحليل والتحقق من فرضية القراءة؛   -

 .بيان مدى تمثيل النص للتيار األدبي الذي ينتمي إليه -

 ( ن 6) ؤلفات ـدراسة الم: ثانيا

 : نفسه  ا  خاطبميقول سعيد مـهـران 

هل امتدت يدك إلى السرقة حقا؟ برافو، كي يتخفف المغتصبون من بعض ذنبهم ، إنه عمل مشروع يا 

 .قالوا إنك الموت نفسه وإن طلقتك ال تخيب. وشهد هذا الخالء مهارتك" سعيد، ال تشك في ذلك 

توضع على كتفه فالتفت وراءه فرأى المعلم طــرزان ماّدا  ي، وإذا بيد ـوأغمض عينيه مستسلما للهواء النق 

 :  يده األخرى بالمسدس وهو يقول

 . "ـ نار على عدوك بإذن هللا

 (.بتصرف )  11ـ  16ص . 2001الطبعة الثانية . القاهرة . دار الشروق. اللص والكالب: نجيب محفوظ                       

                  

 :فيه ما يأتيتتناول ، واكتب موضوعا رواية  الالمقطع، ومن دراستك  انطلق من هذا

 سياق  المقطع ضمن أحداث الرواية؛  -

 إبراز موقف سعيد  مهران من السرقة؛ -

 .عالقة سعيد مهران بالمعلم طرزان -
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 دليل التصحيح                                                                     
 توجيهات خاصة بعملية التصحيح: أوال 

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

مترشحات والمترشحين من جهة، وألنها تعزز كل عمليات االمتحان تتوج مسارا طويال  من تحصيل ال

وفي إطار الجهود المبذولة إلحكام تدبير كل محطات االمتحان تنظيميا ومنهجيا، . السابقة من جهة أخرى

وحرصا على ضمان الموضوعية والمصداقية إلجراء التصحيح، وتحقيقا لمبدإ تكافؤ الفرص بين 

ومن أجل الوصول إلى تقديرات موضوعية ومنصفة، واستثمارا لنتائج تقويم المترشحات والمترشحين، 

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 

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

يرجى من السيدات والسادة  في وضع االختبار، وإعمال المرونة في تصحيحه، وتعزيزا لهذا التوجه
 :األساتذة المكلفين بإجراء تصحيح الموضوع االسترشاد بالتوجيهات اآلتية

 سطرة المؤطرة لعملية التصحيح في مختلف مراحلها، وااللتزام باإلجراءات االستناد إلى الم
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

 ر أداء المترشحات والمترشحين؛والموضوعية في تقدي
  الحرص على التقدير الموضوعي 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

بة المقترحة في دليل التصحيح أرضية يستأنس بها في تقويم أداءات  ، مع اعتبار عناصر اإلجا
 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؛

 عة احتساب النقط الجزئية بكل دقة قبل وضع النقطة اإلجمالية؛الحرص على مراج 
 التقيد بالتوجيهات الواردة في دليل التصحيح. 
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 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط : ثانيا 

 (ن 14)النصوص  :أوال

 ن 2........................................................................................................تقديم ال -1

 : ينتظر من المترشح اإلشارة إلى ما يأتي: تأطيرالنص 1

  التحوالت االجتماعية واالقتصادية، ظهور   :الشعر الحديث حركةبعض عوامل  ظهور

حركات التحرر واالنفتاح على الثقافة واألدب األوربيين، وإعادة قراءة التراث األدبي 

 انب جديدة فيه؛والثقافي العربي واالنفتاح على جو

 خصائص الشعر الحديث  أو شعر : حركة الشعر الحديث باعتبارها إطارا أدبيا للنص

تكسير عمود الشعر، وخاصة العروض الخليلي، االرتباط بالقضايا الوطنية : التفعيلة

 ؛(المصير اإلنساني) واالجتماعية واإلنسانية 

 ال بدر شاكر السياب ونازك أبرز رواد حركة الشعر الحديث في المشرق والمغرب أمث

، أحمد المعداوي، ومحمد السرغيني ، ومحمد الخمارالكنوني، عبد  المالئكة وفدوى طوقان

 الخ...هللا راجع عبد الكريم الطبال 

والشكل ( التيه والبحث عن السر)  " أنا والسر الضائع"االنطالق من العنوان : فرضية القراءة 2

حلة التأسيس، وتناوله لقضية من مر – الحديث ى الشعر العربيالهندسي وافتراض انتماء النص إل

أبرز قضايا الشعر الحديث تتعلق  بالمصير اإلنساني والقلق الوجودي والبحث عن الهوية ، 

 .خاصة بالنسبة للشاعرة

 : العرض 

 ن  2................................................................................................................الفهم

 ؛شعورالشاعرة بالضياع وبحثها الدائم عن السر وإحساسها باليأس 

 رحلة الشاعرة في دروب الحياة دون أمل أو رجاء؛ 

  تفاؤل الشاعرة بعد اكتشافها السر الضائع؛ 

 فرح الشاعرة  بالوصول إلى ما كانت تظنه مستحيال. 

  التحليل
 ن  2............................................. .......................................................: .الحقول المعجمية  

 والفرح  األلفاظ والعبارات الدالة على األمل واليأس  األلفاظ والعبارات الدالة على الضياع

المستحيل  –أبحث ضائع عن  –المجهول أبحث في 

ظالمه  -اليأس رمى بي   -م طلس -مستغلق  -الغيب 

 -ميت الروح  ال غاية  ال مأمل ـ ال رجاء ـ  -المعتم 

  -وطأة اليأس 

ضاحك  –صافي المجالي  –النهار  –فتحت عيني 

 –سناه  –صفاء  –تمسح عنه عتمة اليأس  –الشمس 

جذل   –سر الحياة  –الحب  –هللا  –حقيقة ساطحة 

 ...لقيت سري بغتة  -الروح 
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؛ بما (والفرحاألمل / واليأس الضياع ) تناقض بين حالتين عاشتهما الشاعرة  عالقة: العالقة بين الحقلين

 .  ، وتوزعها بين الحالتينيشخص تمزق الذات

  ن 2.. .....................................................................................................:يةاإليقاعالبنية 

 ( مفعوالت  –نمستفعل –مستفعلن ) استعمال تفعيلة السريع بتغييراتها المختلفة : التفعيلة -أ -

 ؛التنويع في القافية والروي -

 ؛ بشكل بارز التضمينو اعتماد التدوير -

 المستحيل، الغيب،  سر، نفسي، أبحث: كلماتالراء ، الميم ـــ تكرار ال: الحروفتكرار : التكرار –ب  -

 .لقيت سري، وسرت: تكرار الجمل                      

   ( العمر فجر، الصبا برعم ــ  ال غاية، ال مأمل، ال رجاء:  ج ـ التوازي

  ن 2 ....................................................................................: هافائالصور الشعرية ووظ  

  الصبا  –فجر العمر )  من مثل ئمة على التشبيه واالستعارةالقاحضور الصورة الشعرية

 ...ضاحك الشمس –كأنه طلسم  –كالحياة  افائر –برعم 

 توظيف الصور بنفس تقليدي؛ 

  وبيان حـدة قلقها الكشف عن الحالة النفسية للشاعرة: وظيفة الصورة الشعرية. 

  جمالية  إيحائية وتعبيرية ووظيفة. 

  ن 2......................................................................................... : سلوب اللغة واأل           

يا ) إخبار الشاعرة بحالتها، وندرة الجمل اإلنشائية : داللتها: هيمنة الجمل الخبرية وال سيما المنفية

 .ياع واألمل، ووظيفتها نقـل تجربة الشاعرة المتقلبة بين الض(جذل الروح 

 :الخاتمة

 ن 1........................................................................................ :تركيب نتائج التحليل

والضياع  اليأس تعبير الشاعرة عن تجربة : تركيب خالصات التحليل والتأكد من صحة الفرضية 

 ...واألمل في قالب شعري جديد

 ن1.......................................................................................................... :التقويم

 : مرحلة التأسيس: اإلشارة إلى انتماء النص لحركة الشعر العربي الحديث

صعيد واستمرار النفس التقليدي على عتماد نظام السطر الشعري وتنويع القافية والروي ا :شكال

 الصورة 

 ... القلق والفرح ، عبر ثنائية اليأس واألمل،الوجود اإلنساني تناول مشكلة : مضمونا 

 

 

https://inscription.ma/


4    
4
       

  عناصر اإلجابة – 2016  ستدراكيةالدورة اال -موحد للبكالوريا االمتحان الوطني ال
 تعليم األصيل مسلك اللغة العربيةشعبة ال - األدب: مادة -

 

RR  04  
 الصفحة

   

0         

 

   .(ن  6) دراسة المؤلفات : ثانيا

 (ن  2) : التقديم        

 ن  1 ............................................................................التعريف بالرواية وصاحبها، - أ

فشل سعيد مهران في سرقة فيال رؤوف : الفصل الخامس : موقع المقطع ضمن سياق الرواية  -ب 

علوان وعودته إلى قهوة المعلم طرزان، حيث طلب سعيد من هذا األخير أن يوفر له مسدسا بشرط 

 ن 1............تأدية ثمنه في وقت الحق ، لكن المعلم طرزان رفض ذلك ، ولبى طلبه بدون أي مقابل 

 (ن  3) :رضـعـال

ومبرر للثأر من في مواجهة األثرياء قبل تجربة السجن،  عمل مشروع : موقف سعيد مهران من السرقة -أ

 (ن  1.1)  ووسيلة لتنفيذ انتقامه ( سرقة فيال رؤوف علوان ) بعد خروجه من السجن  الخونة والكالب

طف ودعم ومساندة لسعيد في محنته، حيث قدم له مسدسا عالقة تعا: عالقة سعيد مهران بالمعلم طرزان  –ب 

 (ن  1.1. ) وفاًء للماضي المشترك و مثاال للفتوة وكان يخبره بتحركات المخبرين

 ( ن  1) الخاتمة 

 . حول الموضوع الشخصي وضع خالصات مع إبداء الرأي:  تركيب وتقويم
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