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ـــــَرِة ــْكــِـــِفا بـــــــَوَأَودُّ َأْن َأْحـــــــَي -1   
 ُق َعـْن َأْحالِمــيــيـــوَد َيضـــــَفَأَرى الُوج     اِعــــــٍر  ــــــش

إلَّا ِإذا َقطَّْعــُت َأْسبابــي َمـــَع   -2   
ْشُت ــــالــــــــــــــــــــــــدُّ   ْنـــَيا َوِع

 يـــــــــــَدِتــي َوَظــالِمــــــــَوْحــِل
ـْيــــَح    ِل الَبعيـِد َعـِن الَوَرى    في الَغاِب، ِفي الَجَب -3    ُث ـــــ
 ــــيبيَعُة َوالَجَماُل السَّـاِمطَّـــال

    ا     ــــــــيـــــُش ِفي َغاِبــــــي َحياًة، ُكلُّــــــَهــَفَأع -4   
 هــــــــــــاِمـــــــالِم، ِلْلِإْلــــِلأَلْحـــ ،َفـــــنِّــــــِلْل

ّن ُع، َفــــــــِإــــيــطـــــَتــي اَل َأْسنـنَّــــــَلِك -5   
ا ـــاُنَهـــَنـــدُّ َحــُصــــــًا، َيـــــُأّم      ِلــــــي   

 ــــياِمــــــَأْوَه
 َيـــَرْوَن َسالَمُهــْم          اٍنـوــاَر ِإْخــــــــَوِصـــَغ -6   

 ناِت ُمــَعلَّقًا ِبَسـالِمــــــــيـــاِئـــي الكـــــِفــ
ًا ـــــفــْهــَك   ُت ِلُضْعــــِفــِهْم       َفَقُدوا اأَلَب اْلَحـاِني، َفُكْن -7   

 اأَليَّــــــــاِم َلـــئُصــــــدُّ َغـــــوِاـــــَي
 ــــَل َحيََّـــــــٍة        الِســــــــي َســــا  الُمَكبَُّل فـَفَأَن -8   

 َهــا َأْحـالِمــــيـــي ِبــــْيُت ِمْن َرْأِفــــــَضحَّ
    ًا      ــْكــــَرهـــــَوَأَنا الَّـِذي َسـَكـــــَن اْلَمديَنـــَة ُم -9   

 ْلــٍب داِمَقــــــــــَوَمَشـــى ِإَلـــــى اْلآِتــــي ِب
يُش ــــعــَوَي   السَّخيَفـِة راِغـــمًا      ي ِإَلــى الدُّْنـَيا ُيْصِغــ -11   
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        (ن  41) درس النصوص : أوال

 

و ذات التوجه لشاعر تونتسي، من شعراء جماع  أبول(  9191ـ  9191)  :أبو القاسم الشابي:  رــالشاع

 ."الخيال الشعري عند العرب"وكتاب "  أغاني الحياة"ديوان : من أعماله. الرومانتسي

كثرة :خضمها -مشرع   : مدحوة -خالي   : قفرة - مهالك: وائلــغ –يرد : يصد  -الناس : الورى :شروح لغوية 

 .العالي: الطامي  -همومها وشدتها

 

 

 :ا إنشائيا متكامال تحلل فيه النص مسترشدا بما يأتيــــاكتب موضوع

 . وضع النص في سياقه التاريخي واألدبي -

 .والثالث واألخير األولاألبيات انطالقا من  وضع فرضية لقراءة النص -

 .النص وإبراز مضمون كل وحدةتحديد وحدات  -

 : تحليل النص من خالل  التركيز على المكونات اآلتية -

  حقل الدالة على األلفاظ والعبارات و ،الذاتاأللفاظ والعبارات الدالة على حقل )المعجم

 (. ن الحـقــلينالعالقة بيو الواقع،

 ؛رية ووظيفتها في سياق النصـــالصور الشع 

  ؛(اخلي الخارجي والد) اإليقاع 

 اللغة واألسلوب . 

 .تركيب نتائج التحليل  -

 ـَل النَّـــاِس ِباأَلْوَهــــــاِمــْثــــِم
 ْفــــــــَرٍة        ـــــِذي َيــْحَيـــــا ِبــَأْرٍض َقـــَوَأَنـا الَّ - 11  
ـــــوٍََّة ـــْدُحــَم 
 شَّـــــــــــــــــكِّ واآلاَلِمــــــــــــــــلل
  ــــــا       َهــــْت ِبـــَي الدُّْنـَيـــا َعَلـى َأْهواِلـَمــــَهَج-12  

 يـــِب العميِق الطَّامــــَضمِّـَهـا الّرْحـــوِخ
  ى ُشْطــآِنـــــــــه       َلــــســــي َعـــفَتَحطََّمـْت َنْف -13  

 ــيـــــــوَِّه آالِمـــــــــــي َجـــــْت ِفــــَجـــــَوَتَأجَّ

   

  

 قدم له وشرحه مجيد طراد . ديوان أبي القاسم الشابي ورسائله – أبو القاسم الشابي                              

 (بتصرف) وما بعدها  171 :ص 1991الطبعة الثانية . بيروت . دار الكتاب العربي
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 . إثبات انتماء النص إلى التيار األدبي الذي يمثله -

       

 (ن 6)المؤلفات دراسة : ثانيا

 ": اللص والكالب " رواية  على لسان سعيد مهران في الفصل العاشر منورد 

ن الخيانة الكامنة أما نبوية فقد هزت القلب حتى اقتلعته من جذوره، ولو أ"... 

ير ــغ الحميات الخبيثة لما تجلى جمال في في صفحة الوجه كما تظهر آثار ظهرت

 ".ث المكائدـبلوب كثيرة من عـت قـَـيــف  موضعه والع  

 .27ص . 7002 الشروق، القاهرة، الطبعة الثانيةاللص والكالب،دار : نجيب محفوظ

 :تب موضوعا متكامال تتناول فيه ما يأتيلمؤلف، واكاانطلق من هذا المقطع ومن قراءتك 

   المقطع ضمن سياق المؤلف؛وضع 

  ؛ران بنبوية قبل السجن وبعدهـد مهــيــطبيعة العالقة التي ربطت سع 

  رانـيد مهـدر في تغيير مجرى حياة سعــدور الخيانة والغ. 
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