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لغة العربية وآدابهاال  

 اآلداب والعلوم اإلنسانية مسلك اآلدابشعبة 
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 (نقطة 44)درس النصوص : أوال

 الحنين   

ـْــســي  ُأم
ني ـــــــــُيعــذب

وُيــْضـنـيـــــــ
 ــــــــنيـــــ

 أيـــَن الشـــــفاُء
ـْد ـــــلـــم يـُعو

ــــــــَــيِبـــ
 ــــدي  

ـْــغـــي  َأب
الهــــدوَء وال 

ــــــــهـــــ
      ــدوَء وفي                     ـــ

َلـــــجَّ  يـــهتاُج إْن
ـــالحـــنــــــ

ــــــــــــــ
 ـيـــــُن بـه 

ى ُطـغـــياَن شــــوٌق طـغـ 
ـــــــــــــمــجـنــــ

ـون                                   إال ـ
أضـــــــالـــيـــُل 

ـُــــــــــــــــــــ تـ
ـــــــــداويـــــــــــ

 ـــــنــيـ
صـــدري ُعــــباٌب غـــْيُر 

ـــــــــــَمـــأمــــــ
 ــونــ

ـِــنُّ فـــيه َو َيــئ
ــيـَن ـــأنــ

ــطــعــــــــــــــــَم
 ـــــــونــــــــ

ـــــها قــــضباُن كـــأّنَو
مــسـجـــــــــــــــــ
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ـََو ـظل َيـــضرب في ي
ـــــــأضـــالــ

ـــِعــه   ــــــ
ـْــــَح  َوي

الحـــنـيـن ومــا 
ـــــــُيـَجّرُعـــ

 ــني   ـــــــــــ
ـّـــيـُتــ ـــــَرب

ـُه 
ــــطـــفــــــ

ـــــال 
ـــــــَبـــــــ

ــُت ــــَذْلـ
 لـــــُه 
ــــــــَفــاْلـــي

ـــدَّ ــوَم لــّما اشــت
ــساعــــــــــ

 ـــــــــــُدهــ
لـم َيـــْرَض غــْيَر 

ـــــــــَشِبــيـب
 تي َوَدِمــيـ

َكـْم لـْيـلــــــة 
لـْيــــــــــــال

 ــــــونـــــــــ
ـَــبــيــُت  من ُمــــرِّه وي

َيـــْســقــيـــــــــــــ
 ـــــــــنيــــــــــ

ما شــــــاَء من َخـْفــٍض 
 ـــيـنــــــــــوِمـــْن ِل

ـَ ــا َوَربــ
ـُـــَك ــــوار ــــــــــن

ـالبـــَساِتـــــــــــــــ
 ـــــــينــــــــــــــ

ـَــعـــــــــيـــُش  زادًا ي
ـِـــه  ب

ـُــْفــــــِنـيـــــ ـــــوي
 ـــنيــــــــــــ

ال َيـــــْرَتــــــــــــضي 
ِخـــــالًّ  َلـــُه 

 ــيـــــــــــُدون
 َوأرى لـــــُه ِظــــــــــاّل

ـــــُيـــماِشــــيـــــــ
 ـــــنيـــــــــــــ

وْجــــهــي َكــأْنــفــاس 
ــــــــــــــالـــَبــــ
 ــــــيـنـــــراكـــ
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َء 
الَزَمــــــــــــ

ــــــــــــــ
 ــنــي

ـْـــفي َلــــُه  ُأل
َهــْمــــــــسا 

ـــُيــخــاِطـُبـــ
 ـــنيـــــــــ

ُمـــتـَنــفِّــسًا 
 ًاَلــَهــبــ

ـــــَيــُهــــــ
ــــــّب ـــ

 ــلــىــــعــــ
َوَيــُضــّمـنا 

اللـــْيــُل 
العــظــــــــــ

يُم 
 اــــــــــــَوم

                                            

َكـاللــــــــْيــِل َمـــــأوى 
ــــِلْلَمــــــــــــــَساكـ

 ـــــــيــنـــــــ

 .593: ص  ،6991 الثالثة  بعةطالراهيم ناجي، األعمال الكاملة ـ دار الشروق، إب                                                   

 

 : ـ شروح لغوية    

 .نما وزاد: ابَ رَ ـ    .لج في األمر، تمادى فيه: لَج  ـ     .معظم السيل وارتفاعه وكثرته: ُعبابـ                       
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اكتب موضوعا إنشائيا متكامال، تحلل فيه هذا النص، مستثمرا مكتسباتك المعرفية واللغوية     

 :والمنهجية، ومسترشدا بما يأتي

 تأطير النص ضمن سياقه الثقافي واألدبي، مع وضع فرضية لقراءته. 

 تلخيص مضامين النص. 

 العالقات  ازوإبروالمعجم المرتبط بها، لحقول الداللية المهيمنة في النص تحديد ا

 . القائمة بينها

 ( البنية اإليقاعية والصور الشعرية واألساليب)الخصائص الفنية في النص د رص

 .وتحديد وظائفها

 مدى تمثيل النص لالتجاه الذي  وتبين ،تركيب خالصة تستثمر فيها نتائج التحليل

 . ينتمي إليه

 
 

 (نقط 6)درس المؤلفات : ثانيا

 :ألحمد المعداوي المجاطي ما يأتي" ر الحديثظاهرة الشع"ورد في مؤلف   

تجربة  :ى تقسيمها إلى تجربتين اثنتينولقد قادتنا دراستنا للمضامين الشعرية الحديثة إل"     

 م  ولعل أقرب هذه التجارب إلى تصوير الدمار الذي ع  ... ة والضياع، وتجربة الموت والحياةالغرب

 "....الضياع والغربة األشياء واألنفس عقب النكبة، هي تجربة

 أحمد المعداوي المجاطي، ظاهرة الشعر الحديث                                                                

 .وما بعدها 15يضاء، ص الدار الب ،7002الطبعة الثانية  شركة النشر والتوزيع المدارس،                                                                      

 

 

 :انطلق من هذه القولة، ومن قراءتك المؤلف النقدي؛ ثم اكتب موضوعا متكامال تنجز فيه ما يأتي   

 ربط القولة بسياقها داخل المؤلَّف. 

 في الشعر العربي الحديث ،في الكون والمدينة الغربة ألوان رصد. 

 وضوعبيان المنهج الذي اعتمده الكاتب في دراسة هذا الم . 

 إبداء الرأي الشخصي في الموضوع، مع التعليل. 

 

 


