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 (نقطة 44)درس النصوص : أوال
 

 :يقول الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي     

 

 مدينتي آن األوان، كي أغني لك يا

 يا أجمل األوطان

 الهوى في منزل فيك تعلمت  

 وفي مقاهيك أنا أحاول السلوان

 وفي لياليك إذا الصيف انتهى،

 واشتعلْت رائحة األغصان

 طى،أْنسلُّ تحت الظل مسروق الخ

 الوجدان ذب  ع  م  

 أبحث، بعدما انتهت معركة النهار، عن

 خلف ضجة اإلعالن.. وجهِك                          

 أراِك في النهر خياال صامتا،

 مرتعش البنيان

 راح ضحاياها وصارت وحدها.. غانيًة 

 ما كان.. تنظر في مرآتها 

 .تغسل بالماء خطوط وجهها

 وتمسح الظل عن األجفان

 ًة ضائعة فيها األسى،وبسم

 !عميق، واإلذعانواألسف ال

 في الليل األخير طفلًة، أراكِ 

 بريئًة، ضّلت عن األقران

 انتصف الليل عليها وهي بعد  لم تزل

 تهيم في حديقة الميدان

 !والكتمان..  ، تحتار بين البوح كأنها عاشقٌة، جديدةٌ 
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 مدينتي فيك بحب هادئ   أحلم يا 

 منحني الراحة واإليماني 

 مدينتي فيك بأن نبكي معاً  أحلم يا 

 إذا بكت عينان 

، بأن أسير     ذات يوم قادم 

 !تحت نهار ي سعد اإلنسان 

 
 .عدهاب وما 271الصفحة  ـ 2891  ، بيروت ـ الطبعة الثالثةد عبد المعطي حجازي ـ دار العودةديوان أحم                                            

 

اكتب موضوعا إنشائيا متكامال، تحلل فيه هذا النص، مستثمرا مكتسباتك المعرفية واللغوية   

 :والمنهجية، ومسترشدا بما يأتي

 

 ـ تأطير النص ضمن سياقه الثقافي واألدبي؛    

 ـ تكثيف المعاني الواردة في النص؛    

 عالقتها بتجربة الشاعر؛إبرازوبها،  م المرتبطمهيمنة في النص، والمعجـ تحديد الحقول الداللية ال    

 ا؛موظائفه تحديدمع  ،الشعرية رةركيز على البنية اإليقاعية والصو، بالتنصللالفنية خصائص الـ رصد     

  .في تطور الشعر الحديث نتائج التحليل، لبيان أثر تكسير بنية القصيدة العربية ل ـ صياغة خالصة تركيبية    

 

 

 

 (نقط  6) درس المؤلفات : ثانيا

 

  :تيما يأ" اللص والكالب " في رواية  ورد     

 

 ،جميلةستطيع أن أصنع أشياء المسدس أبهذا  لعلك تظن يا رؤوف أنك تخلصت مني إلى األبد؟... " 

هم خلقوا نبوية . ل البالياأص   م  فه   ،ستطيع أن أوقظ النياموبه أيضا أ. على شرط أال يعاكسني القدر

  .."ليش ورؤوف علوانوع
  .  22ـ ص  1002 وق، القاهرة، مصر، الطبعة األولىنجيب محفوظ، اللص والكالب، دار الشر

 

 :تنجز فيه ما يأتي متكامالثم اكتب موضوعا  ة؛، ومن قراءتك الروايالمقطعانطلق من هذا  

 ؛ربط المقطع بالسياق العام ألحداث الروايةـ         

 .وتطورها الرواية  حداثأ نمواالنتقام باعتباره قوة فاعلة في  ـ إبراز دور        
 


