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أوال :درس النصوص (  41نقطة )
يقول الشاعر أحمد رامي في قصيدة " نعمة األلم":
حـسـبــوا شـــــــقاء النــفـــــــــــس في اآلال م

ودمـــــــا َرها في خـــدعة األوهــــــــــا م

وإذا خـــلـــــوت إلى األســـــــى نـــادمـتـــــه

سرت عن أسقامي
بــشــكـــايـــــتي وحـَـ َ

فـوجـــدت في الشّــكـــــــوى لنفـــسي راحـة

من حـــزنـــها وأزلت طــــو َل سـقـــامي

أرفـــــــق بي وأكــثــر رحـــمــــة
والنــفـس ْ

مـ َّمـن يـضـ ِّمـــد بالحـَــــنـــان كــــــالمي

ولقـد صــحـبـــت الدهـــــــــر في أطــــواره

وشرعــت في بحـــر الحـــيــاة الطــــامي

فـإذا الســرور بـــها قـصـــــــي ٌر عـهــــــــده

وإذا الشــــــــــقــاء بــها رفــــيـــق دوا م

وأميــــل لإلخـــــالص حــــــــتى لألســـــى

وأعــــــاف َر َغـــــد العــيش غـير لــــزا م
******

هــــاتي املــــئي كـــــأس الشــــقـاء فإنـني

أسـتـــ ْمـرئ األحـــــــــزان يــا أيــــامــي

ّ
ـــــــذ َب خـــــاطـــــري
الحـــزن أدّبـــني و َه

وأنـــالنــي أفــــق الخـــيـــال الســـامــــي

ســــــال أســـــراب الدمـــوع فصـــغتـــها
وأ َ

صــــــوغ المــــعانـــي في شــجي نظامي

ق إحـــــــساسـي ومـــــ َّد عـــــواطــــفي
وأ َر َّ

فـــوصــلت كــل النـــاس في أرحــــامــــي

قاســـمتـــهم أحــــــزانَـــهم وحـَـ َمــلـت مــن

أعــــــــــبائــهم شــــــــــطــرا مـــن اآلال م

أحمد رامي " ديوان رامي" دار الشروق،
الطبعة األولى  0222ـ القاهرة ـ مصر ،ص  02ـ  ( 04بتصرف).
ـ أحمد رامي ( 4980ـ  )4894شاعر غنائي مصري ،لقب بشاعر الشباب ،له "أغاني رامي" و"ديوان رامي".
ُ
ُ
أظهرت ـ كالمي  :جراحي.
كشفت ،
شروح لغوية  :ـ حسرت عن :
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اكتب موضوعا إنشائيا متكامال ،تحلل فيه هذا النص ،مستثمرا مكتسباتك المعرفية والمنهجية
واللغوية ،ومسترشدا بما يأتي:
ـ تأطير النص ضمن سياقه الثقافي واألدبي؛
ـ تلخيص مضامين النص؛
ـ تحديد الحقول الداللية المهيمنة في النص ،والمعجم المرتبط بها ،وإبراز عالقتها بذات الشاعر؛
ـ رصد الخصائص الفنية للنص ،وتحديد وظائفها ،بالتركيز على البنية اإليقاعية والصور الشعرية؛
ـ صياغة خالصة تركيبية لنتائج التحليل ،لبيان مدى تمثيل النص لتجربة سؤال الذات.

ثانيا :درس المؤلفات (  6نقط )
باب مسكن الشيخ فأطاع دون مقاومة ،دخل و َر ّده وراءه .وجد نفسه في الحوش غير
" دفع َ
المسقوف ،والحت النخلة فارعة كأنها ممتدة في الفضاء حتى النجو م الساهرة ،فقال لنفسه يا له من
مكان صالح لالختفاء! "
نجيب محفوظ ،اللص والكالب ـ دار الشروق  ،القاهرة ـ طبعة  0222ـ الصفحة .98

انطلق من هذا المقطع ،ومن قراءتك الرواية ،واكتب موضوعا متكامال ،تنجز فيه ما يأتي:
ـ تلخيص أحداث الرواية بشكل مركز؛
ـ إبراز دور بيت الشيخ الجنيدي ،باعتباره قوة فاعلة في نمو أحداث الرواية وتطورها.
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