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 والتوجيهواالمتحانات  المركز الوطني للتقويم  
   

  

  

 

 

 

                                            النص 

 في أحضان الطــبـيـعــــة

 ُزرتـُـهــا أْشــُكــو إلَــْيــهــا لَــْوَعـــِتــي          ِمــْن ُجحــوٍد َنالَــنِــي فـِـي َزَمــِنـــــي .1

ْت فــي اْكــتــئــاٍب ُسـْحـبـُهـَا      .2  ثـُـمَّ َصــاحـت َصـْيـحـة الـمــمـتَـِهــــِن      فَـاْكــَفـَهـرَّ

ِ الــَفــِطـــِن  .3 ت َبــْعـــدَهـــا فـــي بــْســمــة ٍ          تَــْبــَعــُث الــ ِســْحــر ِللُــب   وتَـــَجــلَـّ

ـى أْخـَجــلَــْت          نَــْظــرتــي ِللـعــالِ  .4  ـم الــُمـْمــتَــَحـــــــنِ َهـــِزأَْت بـالـجــهــل َحــتَـّ

ـي، َوْهـــَي َمـــْن تُــْلهـُمـنـي  .5  وَكـأن ِــي ُمــْذنـِـــٌب فــي عـُــــْرفـِــهـــا           فَـْهــَي أُم ِ

 َمْوئِـــِلي فـــي ِظـــلــهـــا أْو نـــورهــا           َوْهــَي َمــْن فـي َعـْطـِفهـا تُـْنـِعـُشـنــي  .6

                                   ********* 

 . أنـشـدَْت حـَـْولـي أنـاشـيــدَ الهــوى            وأغــا نـــي ُرْفــقَــٍة تَــْعــــِرفُـــنـــــــــي 7

ــِن . والنسيـُم الُحــرُّ يَــْحــكــي مــا رأى            ِمـــــْن غـــراٍم ومــعـــانـِـي الـِفـــتَــــ8

 .والـفَـراُش الالعــُب الال هــي يـَـلـي              تـــْحــَت أْصـبـاغِ الـــَغـــرور الَحـَســــِن                   9

 .واألصيــُل السَّـْمـُح َيـــْروي ِشـْعـَره           ِمــْلَء أْلـــواٍن ِلــــَوْحــيِ الـــفَــِطــــــــِن 10

                              ********* 

 ي ــــدنــعِ ـسْ ـُ ا يــن مَ وْ ــكَ ــي الــا فــمنَ ــيْ ـَـي         بـترَ ــسْ ــحَ  نْ ــذا مِ ــكـني هـتْ ـلَ ــجَ ـْـخ.أَ 11

 ي ــــــنــــُ مــــهَ ــــفْ ــــتَ  ذْ إِ  مُ ــــعَ ـــنْ ي أَ ــنـــا        أنَّ ـــــهـــمُ َهـــــفْ ا أُ ــمــنـيــي حــنـْـت.وأرَ 12

 ي ــــــنــحُ رِ ــفْ ــي تُ ــتــا الــهــيــالــجــمَ ـــلِ           ا  ـــمــدائ انـيـنـي حــعـبْ ـدى طَ ــتَ ــاغْ .فَ 13

ُ ـ.ف14   نِ ـــلَ ـــعْ ـــمُ  ر ٍ ـــــبِ ــــي بِ ـــنـــيـــاجـــنــــتُ وَ          نٍ ــــــلَ ــــعْ ـــمُ  ب ٍ ـحُ ــا بِ ــهــيـــاجــنأ

 ي ــنــتَ ـــغْ ــا يَ ــهــيْ دَ ـــا ولَ ــهــنْ ــمِ  وَ ـــهْ ــفَ    ها      عُ مْ بي سَ سْ ـري، وحَ ـْ عـشِ  دا  ــشِ ـنْ ــ. مُ 15

  .وما بعدها ) بتصرف ( 86 ص-2005طبعة  –العودة، بيروت دار  –األعمال الشعرية الكاملة  – أحمد زكي أبو شادي
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( شاعر وطبيب مصري مؤسس مدرسة أبوللو 1955-1892)أحمد زكي أبو شادي التعريف بالشاعــر: 

الشعرية التي كانت من أبرز مدارس التيار الرومانسي في األدب العربي الحديث. هاجر إلى الواليات المتحدة 

 .حيث أقام بها حتى وفاته

 :يلي   -ملجئي / مالذي  موئلي: –: ظهرت جلتت –: المهان الممتهن –: حرقتي لوعتيشروح لغوية: 

 .هافضاءات مجاليها:: الجذاب . الغرور -يقترب 

   

 ا إنشائيا متكامال تحلل فيه النص مسترشدا بما يأتي:ـــوضوعــاكتب م

 وضع النص في سياقه التاريخي واألدبي.  -
 صياغة فرضية لقراءة النص انطالقا من العنوان والبيت األول. -
 .إبراز مضمون كل وحدة من وحدات النص -
 تركيز على المكونات اآلتية: تحليل النص بال -

  ،المعجم )الحقل الدال على حالة الشاعر، والحقل الدال على حالة الطبيعة
 والعالقة بين الحقـلـيـن(.

  .)اإليقاع )الخارجي والداخلي 
 .الصور الشعرية ووظيفتها 
  .اللغة واألسلوب 

 كيب نتائج التحليل، والتحقق من فرضية القراءة.تر  -
 .إليهنص للتيار األدبي الذي ينتمي ن مدى تمثيل الـــــ بيا        


