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     (نقطة 01)درس النصوص : أوال

 :               أحمد شوقييقول الشاعر    

 ـدـوُيبـِدُئ َبــثِّي فــي الهـــوى وُيـعيــ  َيُمـدُّ الدُّجى في َلوعـــــتي ويــزيــُد 

 ـُدـولــكْن ليــاٍل ما لهـــّن َعــــديــ  إذا طـال واستعــــصى فــما هي ليـلـة     

 ـودـُشجــون، قيــاٌم بالضلــــوع قعـــ  ّبـتي     ني لذكـــرى أحأِرقـــُت وعـــادْت

 ـدـوجــــديـ عــليه قــديٌم في الهــوى  ويختلـْف    يْحـِمِل األشــواَق يتَعـــْب وَمْن

 د؟ـت حـديـيــا قـــلــبي، أأنــ لـك اهلل  لقيَت الــذي لم َيــْلَق قــلٌب مـن الهـوى     

 ــُدـلـهم وألســـرار الغــراِم َمـــديــ  وروٍض كــما شــاَء الُمِحّبـــون، ظلُّــُه    

 ــودـللنسيــم سجــ غصــوٌن، قــيــاٌم   ه     بــــــاِتَنَج ُتظلُِّلــنا والطيــــر في 

 ـُدـنى الصَّـبا فَتــحيــيعــارُضــها مضـ  تميــُل إلـى ُمْضــنى الغــرام، وتــارًة      

 ـدـــــميــت  ــارْت عليها الحـْلُي وْهيوَم  َفُذهِّبــْت     مــشى فـي حـواشيها األصـيُل، 

 وْهــَو رغــيــد ويــْقطر منـها العــيُش   غشيــناُه واأليَّـــــاُم تْنـــدى شبيــبًة   

 ؟ ـُدـَأمــا لَك يا َعْهـــَد الشبــاب معيـــ      :كّلـــما نَأْت ّيــاِم الصِّـــــبا أقـول أل

 ــُدـأَلْمــس كبــاقي الغـابــرات عــهيـ  آخــُر عهـــِدها؟     وكيف َنــَأْت واألمـُس 

 ـُدـَشَبْبــنا وِشــبَنا والــزَّمـــان وليـــ  ســدًى     َوِمـن َعبـث الدنيـا ومــا عبثــْت
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فيه هذا النص، مستثمرا مكتسباتك  اكتب موضوعا إنشائيا متكامال محكم التصميم، تحلل     

 :المعرفية والمنهجية واللغوية، ومسترشدا بما يأتي

 .تأطير النص ضمن سياقه الثقافي واألدبي، مع وضع فرضية لقراءته ـ    

 .تلخيص مضامين النص ـ    

 وإبراز عالقتهاـ تحديد الحقول الداللية المهيمنة في النص والمعجم المرتبط بها،    

 .لة النفسية  للشاعربالحا

وتحديد ( اإليقاع والصورة الشعرية واألساليب)رصد الخصائص الفنية للنص  ـ 

 . وظائفها

ـ تركيب خالصة تستثمر فيها نتائج التحليل، لبيان مدى تمثيل النص لتجربة إحياء  

 .النموذج

 

 (نقط 6)درس المؤلفات : ثانيا

 :ما يأتي" اللص والكالب"ورد في رواية 

لم يكن فيها جديد بالنسبة . انهمك في مراجعة الجرائد الصباحية والمسائية على السواء..." 

ر في جريدة إليه، ولكْن ثمة اهتمام بالجريمة والمجرم فاق ما كان يتوقعه وبخاصة ما نش

عن تاريخه في  مثير في إسهاب وان، كتبت الجريدةعل ، جريدة رؤوف"الزهرة"

التي كشفت عنها محاكمته، وقصور األغنياء التي سطا اللصوصية، وسلسلة المغامرات 

. اءـــــعليها، وعن شخصيته، وجنونه الخفي، وجرأته اإلجرامية التي انتهت إلى سفك الدم

آالف وآالف يناقشون الساعة جرائمه ويتنّدرون بخيانة نبوية له . للعناوين الكبيرة السوداء يا

 .".ويتراهنون على مصيره
                          

 .وما بعدها 62ص  6002الطبعة األولى، ، مصر ،القاهرة، دار الشروق ،"اللص والكالب"نجيب محفوظ،                                 

 

 :واكتب موضوعا متكامال تنجز فيه ما يأتي ،طلق من هذا المقطع ومن قراءتك الروايةان

 .ـ وضع المؤلف في سياقه العام        

 .ـ تحديد موقع المقطع ضمن المسار العام ألحداث الرواية         

 .باعتبارها قوة فاعلة في تطور أحداث الرواية( الصحافة)ـ بيان  مدى إسهام          

 .  تركيب المعطيات المتوصل إليها في التحليل إلبراز قيمة الروايةـ          

 


