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 اللغة العربية وآدابها

  العلوم اإلنسانيةمسلك :  اآلداب والعلوم اإلنسانيةشعبة 
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    نقطة( 14أوال: درس النصوص )
  

    :"تَسَرْنديب"بـفي منفاه محمود سامي البارودي قال الشاعر    
 

ـْ عــــــــــــةــــللـ س   بللار    أتََسللةُ س تسللةْم أ

 

نللللا تَسللللَماَوةَ بللللار     َْ  ؟أضللللانا لنللللا و

للل ا     للللول الُريلللبس أعناقلللا َلةِلللا َ َواض 

      

وْ  ون للللللر  للللللزس ٍْ للللللل   ب َزْفللللللَرة  َم  ة وام 

يَب"  ربللل   فَللليَ   ـلللامي فلللي "تَسلللَرْند   ى بمس

      

 نزعلللللاس بِلللللا عنلللللي  ةلللللا  ال   للللل  

ََ َمْشلللللربي  للللل ـْ َ  اْيلللللاـ َرنُ  فلللللن  األللللل

 

و بللللالرس و   ال للللوار   ََ َِّللللدُ   و َةُْملللل

 فملللللا  ةُراْنلللللي مٍنللللل  علللللَ  ةةـدلللللي 

    

ْدَعللللل ي علللللَ  را ـلللللي   وال ِّلللللُولدني  س

 فةللللا ممللللرس َمللللدُ    ةلللل  واراللللول 

     

َ  بَاةَالللللاْل ملللللَ النُ ةللللل   اف للللل       َلللللَرا

ي  ُ بِللللللا َِّلللللل بلللللل  ي    الشللللللما  اََمللللللا  م 

 

 ونَلللللللاَ  ن َللللللللا َ الَمْشلللللللَرف ُي  ب  لللللللااـي 

للللل  َْ ةلللللَرة  اريلللللاس بِلللللا أ راملللللا وة     ي 

 

ةلللللَرةي اَْ دَلللللا سن ي يلللللُ   لللللار    لللللْي ة  ِس  لَ

 ََلللللْراس لايللللا ال للللة  ب للللد فللللراقِي  

     

 غسَران للللل   وو ُعللللاس َرْي َللللا  الشللللما  ال 

 فِلللللل  االلللللمبس اْيللللللاـ لللللللي بةـللللللا ِي 

 

 ويَْالللل َدس فللللي الللللدنةا َمشسللللو ي بشللللا   

للللروفِا  َ  اْيللللاـ تسللللانا  س  فللللن  األلللل

   

 فلللللللللللنني بفوللللللللللل    أُولس وا للللللللللل  

لللل     َةاة   فـللللد ياللللدـةي اْمللللر ب للللد اْعو 

   

فَلللللللار     ويرةلللللللن للو لللللللا  يللللللل   مس

  

 رـ ومٍمد  فة  م روف[،  يوا  مٍمو  تسامي المارو و، ]اٍـة  و رح عةي اللا

   وما ب دَا )بدمرف(. 385، ص. 1998 ، ار ال و ة، بةروا
                  

مده: اتسي مرة سلّة  روح مااعدة:     : ما يمـى في الاٍا  مَ عقيقة بارقـ مَ تسُ  الرة  تسةف ، أو اندزع  وأ رة  مَ   

و ن   ال را ، وقد أرا  ب  الشاعر َنا : موضن قريب مَ الألوف  فيقبار - : تسمانسماوة. : في نمم الةة َوْهنا -  اع المر  

: الخطوب ـ : بأتسي وقوايحدّي -يار  ثلمن:  -: يدُر  وعأُلر  رنقنـ : الم ا والروابط العالئق -: عا   وامق -ممر 

ما ي ة  عةى ال ف  لدفن  مةم ،ا ٠جتمائمي:  -: أرض  ثراك:  مة دي ـ خليقتي -: الدي اأاي لة  الطوارق -النوازل والشدا د 

 الناعي. : اللمة الغُرانق - وقا الشرو  :الشارقـ ِّمال  الاةم  :المشرفي نجاد -عةُ  : ناط -ال ةَ 
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 الموضوع  – 2018  تستدراية الدورة اال  -موحد للبكالوريا  االمتحان الوطني ال
 لعلوم اإلنسانة امسلك    آلداب والعلوم اإلنسانة اشعب    -  اللغ  العربة  وآدابهامادة:   -
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اكتب موضوعا إنشائيا متكامال محكم التصميم، تحلل فيه هذا النص، مستثمرا مكتسباتك المعرفية     

 :والمنهجية واللغوية، ومسترشدا بما يأتي

 . اأ ةر النص ضمَ تسةاق  الثـافي واْ بي، من وضن فرضة  لـرانا 

 .اةرةص موامةَ النص 

   اٍديللد الٍـللول الداللةلل  المِةمنلل  فللي الللنص والم لللي المللرامط بِللا، وَبرازع قدِللا بالٍاللل

 النفاة  لةشاعر.

 ا. مواٍديد و ا فِ اإليقاع والصورة الشعرية ، بالدريةزعةىر د الرما ص الفنة  لةنص 

  لمةا  مدل امثة  النص لدلرب  َِّةان النموذج.      اادثمر فةِا ندا ج الدٍةة اريةب 

 

 نقط( 6ثانيا: درس المؤلفات )

 ِّْمد الم داوو الملا ي ما يأاي: "ظاهرة الشعر الحديث"ور  في مؤلم   

األجواء الشعرية القديمة،  لمنا هذا ال يمنعنا من أن نسجل أن الشاعر الحديث قد استوحىغير أن ع   "...     

وأنه َضّمَن شعره كثيرا من المعاني التي انطوت عليها أشعار القدماء، وأّن التفاته إلى تلك الثروة الشعرية لم 

يكن يقّل عن التفاته إلى المصادر الثقافية والشعرية األجنبية، ولعل ذلك ناتج عن أنه عرف كيف يمزج في 

وبين الثقافات األخرى التي تختلف عن بعضها روحا ولغة ومكانا من  ،العربية فكره ووجدانه بين روح الثقافة

 .".التاريخ، وأن يَخرج من ذلك المزيج برؤيا جديدة..

 أِّمد الم داوو الملا ي،  اَرة الش ر الٍديث،                                                                

 .60 ، الدار المةوان، ص.2007 ،الثانة   ري  النشر والدوزين المدارس، ال م                                                                       

 

 

 انطلق من هذه القولة، ومن قراءتك المؤلف النقدي؛ ثم اكتب موضوعا متكامال تنجز فيه ما يأتي:              

 وضن المؤلم في تسةاق  ال اـ. 

   مما ر الداريرة  والثـافة  والم رفة  الدي اتسدـى منِا الشاعر ال ربي الٍديث الربد . الأَي بةا 

 المنِج الاو اعدمده الألااب في  راتس  الرب  الغرب  والوةاع في الش ر ال ربي الٍديث. اٍديد 

 " ظاهرة الشعر الحديث ةا        اريةمة  امرز فةِا قةم  مؤلم." 

 


