
 

3 
 

 

5 

 

 

 األدب

 العربية اللغة مسلك  األصيل التعليم شعبة

 

 

 

 
 

 
 

 3102 االستدراكية الدورة 
 املوضوع

 الصفحة
1   

3       
    

RS40 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  (ن  41) النصوص : أوال       

ناِئْم           باَت في ُقرَِّة الدُّجـى َو ْهَو   أنا في الرَّْوِض ساِهٌر َو ْهَو          
 ناِعـــــــــْم

َو ُتُه  ْئـُكــلَّما ِجـ          
باٍك          َرقَّ  ي  ــــــــــــــــَقْلِبــــــــــــــــــــــ

 ْمـْمعي َكماِئِه  َفْهـَو  باِســــــــــــــَد
صـــــــــــــــــــــــــاٍب          ْبَتغي فيِه ُسْلــَوًة  ِمـْن َنَأ          

 َلـْم  ُيَلطِّْفُه  َعْهُدُه  الُمَتقــــــــــــــــــــــــــــــاِدْم
ـــــــــًا           َوَمالذًا ِمَن الشَّقاِء َأيُّها الـرَّْوُض ُكْن ِلَقْلبي  َسالمــــ          

 الُمــــــــــــــــــــــــــــــــــالِزْم
                                     ********* 

ما َأَقرَّ اْلِمياَه فيَك ، َوما َأْلَعـــــــــــــــَب             النُّوَر، َوما َأْجَزَع          
 واِئـْمالظِّالَل اْلَح

َزْهٌر  ذاِبٌل           
َكَأنِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  َأراُه              

 َثِماًل ِمــْن َأْنفاِسِه في اْلَكماِئـــــــــــــــــــْم
صاٍف َأقاَم  ٌرديـَوَغ         

َلُه باِسٌق ِمَن الدَّْوِح  ِسَياجــــــــــــــــــــــــــــــــًا              َحْو
 قاِئــــــــــــــــــــــــْم

َتَتَناَغى  بيٌض ِمَن الطَّْيــــــــِر  فيــِه              ساِبحاٍت َوَتْحَتها النَّْجُم           
 عاِئــــــــــــــــْم
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         َحبَّذا اْلماُء  َو اْلَمصابيــــــــــــــــــــُح فيـــِه                
زيُنها َكَبناٍن ي

ــواِتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَخِبـ
 ـــــْم

َيموُج  في  اْلماِء  َحتَّــــــــــــى             َلَنراُه  َكَأنَُّه    َوِضياٌء         
ُمَتالِطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــْم
                                     ********* 
ـْزَلتي َأِفــرُّ           َهِذِه ُع

ِإَلْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــا               
 ِمْن َمجال اأَلَسى َوَمْجَرى اْلَمظاِلْم

               َهُهنا َأْلَتقي  ِبَطْيَفْي  َحبيَبـــــــــــــــــــــــــيَّ        
 الدَّفيَنْيِن في  ُفؤادي  اْلواِجــــــــــــــــــــــــْم

        َحْيُث ال َعْيَن ِللرِّياِء  َو ال ِلــــــــــــــــــــــــ               
 ٍم  للنََّمـاِئـــــــْمـــــــــــــــــُخْبِث ُأْذٍن  َو ال َف

 (بتصرف )وما بعدها 15ص . مصر. مطبعة المعارف 4ج . ديوان الخليل. مطران خليل مطران

رواد التجديد في الشعر العربي،  منشاعر األقطار العربية، بلقب   (4111 -4784)  خليل مطرانمطران  :الشاعر
 .وعرف باتجاهه الرومانسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــ

غطاء الزهر : جمع كمامة: الكمائمملجأ؛  : مالذا -ياء ـتعب وع: نصاب  -    جوف الليل: قرة الدجى :شروح لغوية 
  .ج نميمة: النمائم  -بالمكتئ: تتكّلم بكالم غير مفهوم، الواجم: ، تتناغى

 
 :اكتب موضوعا إنشائيا متكامال تحلل فيه النص مسترشدا بما يأتي

 . اريخي واألدبيوضع النص في سياقه الت -
 .صياغة فرضية لقراءة النص انطالقا من البيتين األول والثاني -
 .وإبراز مضمون كل وحدةالنص، وحدات تحديد  -
 : تحليل النص بالتركيز على المكونات اآلتية -
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     (.و العالقة بين الحقلين ،والحقل الدال على الشاعر على الطبيعةالحقل الدال )المعجم 
  (.الداخلي الخارجي و) اإليقاع 
 الشعرية ووظيفتها الصور. 
 األساليب المعتمدة ووظائفها . 

 .تركيب نتائج التحليل  -
 . بيان مدى تمثيل النص للتيار األدبي الذي ينتمي إليه -

 (ن  6)  دراسة المؤلفات: ثانيا         

لقدماء، وأصبحت راح الشاعر الوجداني الحديث يقترب من أحاديث الناس، فتخلّص بذلك من صرامة لغة ا"  

السهولة صفة أساسية في أسلوبه ال يحيد عنها إال حين يلجأ إلى التعبير بالصورة، حيث درج على استعمال 

كأن يريد بها شرح عاطفة أو بيان حالة؛ فهي عنده أداة يتوّسل بها  ،الصورة البيانية لغاية تخص التجربة

 ."وليست زخارف وأصباغا تراد لذاتها ة المباشرة،األساليب اللغويللتعبير عّما تعجز عنه 

  
 35ص . 2002. 4ط.الدار البيضاء. المدارس. شركة النشر والتوزيع. ظاهرة الشعر الحديث(: المجاطي) أحمد المعداوي 

 

 

 :ز ما يأتيـــانطلق من هذا المقطع ومن قراءتك للمؤلف وأنج             

 ربط المقطع بسياقه العام ضمن المؤلف؛ 

  التيار الذاتي؛ عند شعراءالتطور الذي لحق الصورة الشعرية ووظيفتها إبراز 

 رة الشعر الحديثـــمنهجية الكاتب في تناوله ظاه. 

 


