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 المركز الوطني للتقويم 
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 األدب

 شعبة التعليم األصيل مسلك اللغة العربية
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 لمسلكا أو  الشعبة
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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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