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المادة

اللغة العربية وآدابها

مدة اإلنجاز

الشعبة أو المسلك

شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية مسلك اآلداب

المعامل

P3a g e

4
4

أوال :درس النصوص ( 44نقطة)

الحنين
أُمـْــســي

ق طـغـى طُـغـــيانَ
شــــو ٌ

يُعــذبـــــــــني

مــجـنـــــــــــــــــ

ـــــــــــــني

أضـــــــالـــيـــلُ

ولـــم يـعُــــــدْ

ـداويـــــــــــــــــــ

بِـــيـَـــــــــ

ــــــنــي

أَبـْــغـــي

مَـــأمـــــــــــــــــ

الهــــدوءَ وال

ــــون

ويُــضْـنـيـــــــ

أيـــنَ الشـــــفاءُ

ــــدي

ــون

إال

تــُــــــــــــــــــــ

صـــدري عُــــبابٌ غـــيْرُ

هـــــــــــــ

َويَــئـِــنُّ فـــيه

يـــهتاجُ إنْ لَـــــجَّ

َمــطــعــــــــــــــــ

الحـــنـــــــــ

ـــــــــــــــون

ـــــدوءَ وفي

ــــــــــــــ
ـيـــــنُ بـه

أنـــــــيـنَ

َوكـــأنّـــــها قــــضبانُ

مــسـجـــــــــــــــــ
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َويـَـظل يَـــضرب في

ـــــــــــــــون

أضـــالـــــــــ

من مُــــرِّه ويـَــبــيــتُ

وَيـْــــحَ

ـــــــــــــــــــني

ـــــــــعِــه

الحـــنـيـن ومــا

يُـجَرّعُــــــــــ

يَـــسْــقــيـــــــــــــ

ما شــــــاءَ من خَـفْــضٍ

ن لِـــــــــــــيـن
ومِـــ ْ

ـــــــــــــني

وَرَبـــَــا

رَبـّـــيـتُـــــــ

كَــــنـُـــــــــــــوار

طـــفــــــــــ

ـــــــــــــــــــــين

ـــــال

زادًا يـَــعـــــــــيـــشُ

ـهُ

البـــسَاتِــــــــــــــــ

بَــــــــــــــ

بـِـــه

لـــــهُ

ـــــــــــــــني

ــذَلْـــــتُ

فَــالْـــيــــــــ

ويـُــفْــــــنِـيــــــــــ
ال يَـــــ ْرتَــــــــــــضي

و َم لــمّا اشــتـــــدَّ

خِـــــالًّ لَـــهُ

ـــــــــــــدُه

وَأرى لـــــ ُه ظِــــــــــالّ

شبِــيـبـــــــــ
َ

ــــــــــــــــــني

ـتي وَ َدمِــي

وجْــــهــي كَــأنْــفــاس

ساعــــــــــــ

لـم يَـــ ْرضَ غــيْرَ

كَـمْ لـيْـلــــــة

لـيْــــــــــــال

دُونـــــــــــــي
يُـــماشِــــيــــــــــــ

الـــبَــــــــــــــــــ
ـــراكـــــــــــيـن
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ءَ

كَـاللــــــــيْــلِ مَـــــأوى

ال َزمَــــــــــــ

لِ ْلمَــــــــــــــسَاكـــــ

ــــــــــــــ

ــنــي

ــــــــــــــيــن

أُلـْـــفي لَــــهُ

هَــمْــــــــسا

يُــخــاطِـبُــــــ
ــــــــــــني
مُـــتـنَــفِّــساً

لَــهَــبــًا

يَــهُـــــــــــ
ـــــــــبّ

عــــــــــلــى
َويَــضُــمّـنا

اللـــيْــلُ

العــظــــــــــ
ي ُم

وَمــــــــــــا
إبراهيم ناجي ،األعمال الكاملة ـ دار الشروق ،الطبعة الثالثة  ،6991ص.593 :
ـ شروح لغوية:

ـ عُباب :معظم السيل وارتفاعه وكثرته .ـ لَج :لج في األمر ،تمادى فيه .ـ َربَا :نما وزاد.
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4

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.
تحديد الحقول الداللية المهيمنة في النص والمعجم المرتبط بها ،وإبراز العالقات
القائمة بينها.
رصد الخصائص الفنية في النص (البنية اإليقاعية والصور الشعرية واألساليب)
وتحديد وظائفها.
تركيب خالصة تستثمر فيها نتائج التحليل ،وتبين مدى تمثيل النص لالتجاه الذي
ينتمي إليه.

ثانيا :درس المؤلفات ( 6نقط)
ورد في مؤلف "ظاهرة الشعر الحديث" ألحمد المعداوي المجاطي ما يأتي:
"ولقد قادتنا دراستنا للمضامين الشعرية الحديثة إلى تقسيمها إلى تجربتين اثنتين :تجربة
الغربة والضياع ،وتجربة الموت والحياة ...ولعل أقرب هذه التجارب إلى تصوير الدمار الذي عم
األشياء واألنفس عقب النكبة ،هي تجربة الضياع والغربة."...
أحمد المعداوي المجاطي ،ظاهرة الشعر الحديث
شركة النشر والتوزيع المدارس ،الطبعة الثانية  ،7002الدار البيضاء ،ص  15وما بعدها.

انطلق من هذه القولة ،ومن قراءتك المؤلف النقدي؛ ثم اكتب موضوعا متكامال تنجز فيه ما يأتي:
 ربط القولة بسياقها داخل المؤ َّلف.
 رصد ألوان الغربة في الكون والمدينة ،في الشعر العربي الحديث.
 بيان المنهج الذي اعتمده الكاتب في دراسة هذا الموضوع.
 إبداء الرأي الشخصي في الموضوع ،مع التعليل.
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