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 (نボط4ヴ る)درس النصヱص : أヱا

 الحنين   

ـْــﾆــي  ヱُأ
カي ـــــــــي<عــﾂب

グي<ــﾌْـカـيـــــــ
 ــــــــカيـــــ

 أيـــﾟｮ =ヮشـــــｯﾙء<
グ>يـع ヰـــﾟـــــ ﾁْـ

ــــــــَــيِبـــ
  ザﾁــــ 

ـْــغـــي  َأب
ギﾟｮــــグﾁء= グا 

ــــــــهـــــ
      ــグﾁء= グفي                     ـــ

ヮْج< إｯتギيـــ  Eـــــجx゚
ـــﾟｮحـــカــــــ

ــــــــــــــ
 ـيـــــヮ< بـه 

ﾍُ ゴـغـــيヮｯ= شــــﾍ vﾚグـغـ 
ـــــــــــــヱــجـカــــ

ـヮグ                                   إا ـ
أﾌـــــــﾟｯـــيـــُل 

ـُــــــــــــــــــــ تـ
ـــــــــグｮﾁيـــــــــــ

 ـــــカــيـ
 >ﾃغـــْي ٌー ｯع<ــــب ザﾃﾁـــﾊ

ـــــــــــヱ=ـــأヱــــــ
 ــヮグــ

=グ فـــيه Fヮـِــ ｭي=ــ
ــيـヮ= ـــأカــ

=ヱــعــــــــــــــــﾍــ
 ـــــــヮグــــــــ

=グカّـــأﾞ >ヮｯبﾌقــــ ｯギـــــ
ヱــﾆـجـــــــــــــــــ
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=グَـ ـﾎل ي=ـــｰﾃﾌ في ي
ـــــــأﾌـــﾟｯــ

ـــِعــه   ــــــ
ـْــــح=  グ=ي

 ｯــヱグ ヮـيـカحـــﾟｮ
ـــــــي<ـج=ﾃّع<ـــ

 ــカي   ـــــــــــ
ـّـــيـُتــ ـــــﾃ=ب

ـه< 
ــــﾍـــﾙــــــ

ـــــا 
ـــــــب=ـــــــ

ــｴُ ــــxﾂ゚ْـ
 ﾟـــــه< 
ــــــــفxــｯ゚ْـــي

ـــEﾁ ــﾟ =ヰグــｮ ｯヱّشــت
ــｯﾆعــــــــــ

 ـــــــــــケ>ﾁــ
 =ﾃغــْي =ﾋﾃْي=ـــ ヰـﾟ

ـــــــــشxِبــيـب
 تي ヱِ=ﾁ=グــيـ

 ｳـْيـ｀ــــــﾟ ヰْـx゙
ﾟـْيــــــــــــا

 ــــــヮグـــــــــ
 ｴُـَــبــيــ ヱ ヮヱ<ــــグ ケﾃِي

ي=ـــﾆْــقــيـــــــــــــ
 ـــــــــカيــــــــــ

 wﾋــﾙْـxﾀ ヮヱ =ءｯشــــــ ｯヱ
゚ِ ヮْـــヱِグــــــــــヮـــيـ 

ـَ ــﾃ=グ ｯ=بــ
x゙ـُـــ カــــــــــ ﾃｮグــــ

ـﾟｮبـــｯ=ﾆِتـــــــــــــــ
 ـــــــيヮــــــــــــــ

 ﾇُـَــعـــــــــيـــ ｮًﾁｮﾄ ي
ـِـــه  ب

ـُــﾙْــــــカِـيـــــ ـــــグي
 ـــカيــــــــــــ

ا ي=ـــــﾃْتxــــــــــــﾌي 
ﾀِـــــًا  x゚ـــه< 

カグ>ﾁــيـــــــــــ 
 グ=أﾟ ゲﾃـــــه< ﾎِــــــــــّا

ـــــي<ـــｯヱِشــــيـــــــ
 ـــــカيـــــــــــــ

 ﾅｯــﾙــカْــأx゙ グْجــــギــي 
ــــــــــــــﾟｮـــب=ــــ
 ــــــيـヮـــــﾞｮﾃـــ
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ء= 
اヱ=ﾄ=ــــــــــــ

ــــــــــــــ
 ــカــي

ـْـــﾙي x゚ــــه< ﾟُأ 
 ｯﾆــــــــヱْه=ــ

ـــي<ــﾀــﾍِｯـب<ـــ
 ـــカيـــــــــ

 ｯًﾆــﾙِــxカـــتـ>ヱ
 x゚ｯًــギ=ــبــ

ـــــي=ــギ<ــــــ
ーّ ـــ ــــــ

 ــ｀ــゴــــعــــ
 ｯカـヱّــ>ﾌي=ــ=グ

ﾟｮ｀ـــْيــُل 
ﾟｮعــﾎــــــــــ

 >ヰي
ヱ=グــــــــــــｯ 

                                           

 ゲグـــــأ=ヱ ــــــــْيــِل｀ﾟｯـx゙
ــــ゚ِ`ヱْ=ــــــــــــــﾞｯ=ﾆـ

 ـــــــيــヮـــــــ

 .ソ :593  ،6991 الثالثة  らعةトالراهيم ناجي، اأعماメ الكاملة ـ دار الشروベ، إب                                                   
 

 : ـ شروح لغوية    
باゆـ                         .نما وコاد: اب∠ ر∠ ـ    .لج في اأمر، تمادン فيه: ل∠ج  ـ     .معظم السيل وارتヘاعه وكثرته: ع⊥

 
      



4    
4
       

ゅريヱلゅبكヤحد لヱطني المヱن الゅرة  - اامتحヱالد るديゅع   - 5102  العヱضヱالم   
  اآداヱ ゆالعュヱヤ اإنسゅنيる مسポヤ اآداゆ شعبる – الヤغる العربيヱ るآدابゅヰ: مゅدة -

NS  10  
るالصفح 

   

ヴ        

     るيヱغヤالヱ るالمعرفي ポتゅل فيه هذا النص، مستثمرا مكتسبヤما، تحゅمتك ゅئيゅإنش ゅعヱضヱم ゆاكت
 :ヱالمنヰجيヱ ،るمسترشدا بمゅ يほتي

 راءتهボل るضع فرضيヱ اأدبي، معヱ فيゅボقه الثゅطير النص ضمن سيほت. 
 مين النصゅخيص مضヤت. 

 في النص تحديد ا るيمنヰالم るل الداليヱボلح ،ゅヰالمرتبط ب ュالمعجヱإبرヱاز  れゅالعاق
ゅヰبين るئمゅボال . 

 في النص د رص るئص الفنيゅالخص(ゆليゅاأسヱ るر الشعريヱالصヱ るعيゅボاإي るالبني )
ゅヰئفゅظヱ تحديدヱ. 

 يلヤئج التحゅنت ゅヰتستثمر في るخاص ゆتبين ،تركيヱ  ه الذيゅمدى تمثيل النص لاتج
 . ينتمي إليه

 

 

ゅنيゅث : れゅلفぼدرس الم(ط 6ボن) 

 :أحمد المعداヵヱ المجゅطي مゅ يほتي" ر الحديثظゅهرة الشع"ヱرد في مぼلف   

تجربヴ:  る تボسيمゅヰ إلヴ تجربتين اثنتينヱلボد قゅدتنゅ دراستنゅ لヤمضゅمين الشعريる الحديثる إل"     
 ヱ  ュلعل أقرゆ هذه التجゅرゆ إلヴ تصヱير الدمゅر الذヵ ع  ... ヱ るالضيゅع، ヱتجربる المヱ れヱالحيゅةالغرب

るهي تجرب ،るالنكب ゆボس عヘاأنヱ ءゅاأشي るالغربヱ عゅالضي...." 
 أحمد المعداوي المجاヅي، ظاهرة الشعر الحديث                                                                

 .وما بعدها 15يツاء، ソ الدار الら ،7002الらトعة الثانية  شركة النشر والتوコيع المدارس،                                                                      
 

 

 :انطベヤ من هذه الヱボلヱ ،るمن قراءتポ المぼلف النボدヵ؛ ثュ اكتゆ مヱضヱعゅ متكゅما تنجز فيه مゅ يほتي   

 َلفぼداخل الم ゅヰقゅبسي るلヱボربط ال. 
 ان رصدヱأل るالغرب るالمدينヱ نヱفي الشعر العربي الحديث ،في الك. 
 هذا الم るفي دراس ゆتゅج الذي اعتمده الكヰن المنゅعبيヱضヱ . 

 يلヤع، مع التعヱضヱإبداء الرأي الشخصي في الم. 
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ليس من الضرヱري أن تتطゅبベ إنجゅزاれ المترشح مع المعطيれゅ المボترحる في هذا الدليل، أن ヱظيفته تنحصر في     
تボديュ اإطゅر العュゅ لأجヱبる الممكنる في معゅلجる النص؛ من أجل ذلポ، تبヴボ لأستゅذ المصحح صاحيる رصد مدى قدرة 

ヱالتعبيرعنゅヰ بほسゆヱヤ سヤيュ خゅل ، جيヱ るالヤغヱيる، لفュヰ النص ヱتحヤيヤهنヰالمترشح عヴヤ استثمゅر مكتسبゅته المعرفيヱ るالم
                                                    ...ヱرقる التحرير مع الحرص عヴヤ حسن تنظيュ  ،من اأخطゅء

سلم      (ن 4ヴ)درس النصヱص : أヱا                                    
 التنقيط

 
 .............................................................النص ضمن سيゅقه الثゅボفي ヱاأدبي، مع ヱضع فرضيる لボراءته تほطير ـ    

 اヰاتي في الشعر العربي الحديث، ومنグور التيار الヰمت في ظヰيشير المترشح إلى العوامل الثقافية واأدبية التي أس ラيمكن أ: 
ヱذلポ بحكュ ااحتكポゅ بゅلثゅボفる الغربيヱ るتيゅراتゅヰ اأدبيる، تمع العربي مطヤع الボرن العشرين، ريる التي شヰدهゅ المجـ التほثر بゅلتحヱاれ الヘك   

 るصゅخヱرゅالتي るالذاتيヱ るردانيヘن الほي من شヤيع ヵنسي الذゅمヱالر... 
   ヱ ،اإبداعヱ  ュゅヰلإل  ゅسيゅمصدرا أس れر الذاゅـ اعتب  ュمن أهれال الذاぼس るتجرب れゅسم ... 

 ينتれشراぽيلتقط المترشح بعض الم ラظر أ ( ラايته وأبداية النص  وأالعنواヰن)... النص りلوضع فرضية لقراء.................. 

5.1 ラ 

 

 

5.1 ラ 

 ...... .............................................................................................................ـ تヤخيص مضゅمين النص  
 :نتظر أن يتضمن التヤخيص اإشゅرة إلヴي 

الحنين الذヵ انゆヤボ  هذا ـ معゅنゅة الشゅعر شヱقه الطゅغي، ヱافتゅボره لヰヤدヱء بسبゆ هيجゅن حنينه، ヱحسرته ヱتعجبه ممゅ يゅボسيه من    
 ...عヤيه، ヱأذاقه أصنゅفゅ من العذاヱ ゆالسゅヰد

ヲ ن 

 . عجュ المرتبط بヱ ،ゅヰإبراز العاقれゅ الゅボئمる بينゅヰـ تحديد الحヱボل الداليる المヰيمنる في النص ヱالم   
        ゅسيين همゅين داليين أسヤボيمكن التمييز في النص بين ح: 

 أمسي ـ يعذبني ـ يضنيني ـ بيدヵ ـ تداヱيني ـ أبغي ـ صدرヵ ـ يجرعني ـ يسボيني ـ ربيته ـ بذلれ ـ شبيبتي ـ دمي ) :حボل دال عヴヤ الذاれـ         
 (....مني ـ ヱجヰيـ يヘنيني ـ از

 مطعヱن ـ يجرع بゆゅ ـ يヰتゅج ـ لج الحنين ـ يئن أنين هدヱء ـ  في صدرヵ ع يعذゆ ـ يضني ـ شベヱ طغヴ ـ ا) :حボل دال عヴヤ المعゅنゅةـ         
  ゅبヰني ـ لヘـ مره ـ ي)....               

 ة الゅنゅمع ュإبراز حج ゅمヰجゅاندمヱ ينヤボتداخل الح ヴإل るرة في العاقゅحنينهيمكن اإش ゆعر بسبゅش... 

 

ン ن 

 :ヱتحديد ヱظゅئفゅヰفي النص الفنيる خصゅئص الـ رصد     

 るعيゅボاإي るالبني:.......................................................................................................................... 
 ...ـ ヱحدة الゅボفيヱ るالرヵヱ        ـ التصريع في البيれ اأヱل       شطرين    ـ ヱحدة الヱزن ـ اعتمゅد نظュゅ ال  :اإيゅボع الخゅرجيـ       
 ....(النヱن ヱالゅヰء ヱالعين ヱالغين ヱالسين ヱالشين)ـ تكرار بعض اأصヱاれ     :اإيゅボع الداخヤيـ       

 ....(الحنين ـ الヤيل)ـ تكرار بعض األゅヘظ                               
                               ヵازヱـ تكرار الت(ゅي له همسヘأرى له ظا... أل).... 

          ゅالش るلゅتكشف عن  ح るيボسيヱمヱ るعيゅボإي るي في النص بنيヤالداخヱ رجيゅن الخゅعゅボلد اإيヱيヱるجدانيヱته الゅنゅمعヱ るسيヘعر الن... 
 

 

 ن 4
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 るر الشعريヱالص:........................................................................................................................ 

       るر الشعريヱمن الص るヤعر جمゅظف الشヱ، التشبيه اعت ゅヰظف فيヱヱ عنصر التشخيص ゅヰار )مد فيヱن ـ كنゅقضب ゅヰنほن ـ كヱن مجنゅطغي ヴطغ
ني شベヱ ـ شベヱ طغヴ ـ في صدرヵ عبゆゅ ـ  يヰتゅج إن لج الحنين ـ ヱيضمنゅ الヤيل يعذبني ヱيضني)ヱااستعゅرة ...( ほنゅヘس البراكينالبسゅتين ـ ك

 ュالعظي.)... 
 ... تعبيريるالشعريる في النص ヱظيるヘ جمゅليヱ ヱ るتぼدヵ الصヱر 

 اأساليب: ................................................................................................................................. 
        れذاヤرز لゅر البヱالحض ヴヤالدال ع ュヤضمير المتكヱ ヵالخبر ゆヱヤكل من اأس るهيمن( ゆء ـ يظل يضرヱدヰيضنيني ـ أبغي الヱ أمسي يعذبني

ゅي له همسヘا ـ ألヘشيني له أرى... ـ ربيته طゅظا يم )...るسيヘته النゅنゅح عن معゅاإفصヱ るجدانيヱعر الゅالش るلゅتعبير عن حヤل... 

 ن 4

 

 

 ن 4

 ....................................مدى تمثيل النص لاتجゅه الذي ينتمي إليه ـ تركيゆ خاصる تستثمر فيゅヰ نتゅئج التحヤيل ヱتبين     
 :عヴヤالمترشح  تヱボيュ هذا المطゆヤ  قدرةيراعヴ في 

 :ز أن النص يمثل  تجربる سぼال الذاヱ ،れذلポ بゅإشゅرة إلヴ مゅ يほتيابرヱتمحيص فرضيる الボراءة ヱإ ـ تركيゆ نتゅئج التحヤيل          
 . اإعاء من قيمる الذاヱ れاعتبゅرهゅ مصدرا لإلヱ ュゅヰالتعبيرـ                                     
                                    ュة ـ التضخيゅنゅالمعヱ ュن اآاほمن ش. 

                                    るعيヱضヱحدة المヱـ ال. 
                                    るجدانيヱ るلヱحم れذا るاضحヱ るد لغゅـ اعتم. 
 .الصヱر الشعريるـ هيمنる الヱظيるヘ التعبيريる في                                     

ヴ ن 

 

 

ゅنيゅد: ث れゅلفぼ(ن 6)رس الم 
るصر اآتيゅل فيه العنヱゅما، يتنゅمتك ゅعヱضヱالمترشح م ゆينتظر أن يكت: 

سلم 
 االتنقيط

 
 ...........................................................................................................ــ ربط الヱボلる بسيゅقゅヰ داخل المぼلف

تجربる ب المヱسュヱ رヱد الヱボلる في الヘصل الثゅني من المぼلفヱヱبإيجゅز إلヴ مヱضヱع المぼلف ヱأهュ الボضゅيゅ الヱاردة فيه،  شゅرةاإــ 
 ... الذヵ خصصه الكゅتゆ لتحヤيل بعض مظゅهر هذه التجربる في الشعر العربي الحديث الغربヱ るالضيゅع
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 ............................................................................ي الحديثالغربる في الكヱن ヱالمدينる في الشعر العرب رصد ألヱانــ ـ

     るهر الغربゅتيتتحدد مظほي ゅفي م るالمدينヱ نヱفي الك: 
 نヱفي الك : 
  ヱ حدةヱلゅس بゅن،ـ اإحسヱرد في الكヘالت ヤه يتغゅن متヱلكゅالعبث، فヱ المرارةヱ るمヤلظゅب るヤボمث るر شعريヱص  ゅمヰعر تعبر عنゅغل الش

 るボيボا حヱ جهヱ اヱ ا إرادةヱ れヱفي أرضه با ص(نيسヱأد) ヱهヱ اヱ ا دفءヱ دヱء با حدゅء  فضゅغط(لゅسف الخヱي)،  ヱهヱ
ヱهヱ الخاص في  (صاح عبد الصبヱر)بل هヱ غير الزمن المتعゅرف عヤيه بين النゅس  ؛(السيゆゅ)زمゅن با طبيعヱ るا قゅنヱن 

 れヱالم(تيゅالبي...) 
 るفي المدين : 

 ゅヰمن ،るヘヤر مختヱبص ポد عبر عن ذلボلヱ ،るلمدينゅعر الحديث بゅالش るيميز عاق ゅم ヱه るلغربゅس بゅـ اإحس : 
 ヱمحت ヵمن أ パرゅف ヵدゅم ゆヱفي ث るير المدينヱاـ تصヱ ゆヤبا ق るي مدينヰني، فゅى إنس ヱسボت ،ゆء  حゅاأحي ヴヤتشغل عヱ れاヱاأمヱ

 ュヰسヘنほس بゅالن(بد المعطيعحمد أ ヵزゅحج) ر المدゅعر ـ حصゅشヤل るين(ゆゅالسي...) 

ン ن 

 .................   ............................................................ــ بيゅن المنヰج الذي اعتمده الكゅتゆ في دراسる هذا المヱضヱع
  ヴرة إلゅتركيزاإش ゆتゅالك ヴヤفي الشعر ا ع るر الغربヱゅمح るسي لدراسヘج النヰالمنヱ تيゅعヱضヱج المヰلعربي الحديثالمن: 

الغربる في الكヱن ـ الغربる )يتمظヰر في استخاص المヱضヱعれゅ المヰيمنヱ るالمتヱاترة في الشعر الحديث : ـ المنヰج المヱضヱعゅتي   
 るفي المدين)......       

 ... اإشゅرة إلヴ انبثベゅ تجربる الغربヱ るالضيゅع من التجربる النヘسيヱ るالشعヱريる لヤشゅعر العربي :ـ  المنヰج النفسي   
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 ........................................................................................الشخصي في المヱضヱع، مع التعヤيلإبداء الرأي ــ 
 ...ـ يراعヴ في تヱボيュ هذا المطゆヤ قدرة المترشح عヴヤ إبداء الرأヵ الشخصي في المヱضヱع ヱتعヤيヤه 

5 ラ  

 


