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أوال :النصوص (  41ن)
قال معـــــروف الــرصافــــي مــخاطــبا أبناء المدارس ومبينا لهم أهمية اإلقـبال عــلى

4

العــلم:
َ -4كــــــ َفـــى بِالـــعِـــ ْلــــم فـــي الـظُّـــلـُــــــــمــــــــــاتِ
نــــورا

يــُــــــبَــــــيِّـــــنُ فـــــــــــــي
الــحـــيـــاة لَــــــنــــا األمـــــــــورا

َ -2فـــ َكـــــ ْم وجـَــــــدَ الـــــذَّلــــيـــــ ُل بـِــــهِ
وكَــــــ ْم َلــــبِـــــــس

اعـْــــــتِـــــــــــزازاً

الـــحَـــــزيــــــــنُ بـــــــه سُـــــــــــــــــرورا
َ -3تـــزيــــــد بــــه الـــعــــقـــــولُ هـُـــــــدىً
ســـتــــعـــــلــــي
وتـــ ْ

شــــــــــــــداً
ورُ ْ

الـــنـــــفــــــوسُ بــــه شـــعــــــــــــــــورا


َ -1أأبـْـــــنــــــــاءَ الــــــــمــــــــدارسِ إنَّ
َنـــــــــــــ ْفــــــــــــسي

تـــُـــؤمـِّـــــــــ ُل

فــــــيـــــكـــــــ ُم األمـــــــــــ َل
الــكــــــــبــــــــيــــــــرا
ن
َ -5فـــــسُـــــ ْقــــــــيــــــاً للــــمــــدارس مِــــــــــ ْ
رِيـــــــــــاضٍ

َلـــــــــ َنــــا قــــــــد

أنْـــــــــــبــــ َتــــت مِـــــــنـــكـــــــم زهـــــــــــورا
 -6سَــــــ َتــــــ ْكـــــــ َتــسِب الـــبِــــــــــــالدُ
بِــــ ُكــــــــــم عُــــُلــــوّاً

إذا وجــــــــــــدتْ
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َنــــــــصيــــــــرا
خـــــطـــــوبُ
َ -7فــــــــإنْ دجَـــــــــــــتِ الــــ ُ
طــــلــــــــعـْــــــ ُتـــــم
َ

بجانِــبَـــــــ ْيــــهـــــا

فــــــــــي دُجُــــــــــنَّــــــــــتِــــها بـُـــــــــــدورا
حـــــتــــــم بـــــهـــــا لِ ْلـــــعِـــــــــز
 -8وأصْـــبـــ ْ
وكُـــــــنــــتـــــــــــم

صـــــــــــــنــــا
حِــــــ ْ

حـــــــولـــهــــــا للــــمَــــجـــــد ســــــــــــــورا


 -9إذا ارتـــــــوَتِ الــــــبِــــالدُ بِـــــــــ َفـــــيـْــــــضِ
َفـــــعـــــاجــــــزُ

عِــــــ ْلـــــــــــم

أهـــــلـــــها يــُــــــ ْمـــــــسي قَـــــــديـــــــــــــــرا

 41ـــ ويـَــــ ْقــــــوى مــــــن يــــكــــــون بــــهـــــا

ضـــعــــيـــفــــا

ويَــغْــــــ َنــــى مَــــــن

ش بـــــهـــــا فـــــقـــــيــــرا
يــــــعــــيــــــ ُ

44ـــ ولَــــكِـــــنْ َلــــيْــــــس مُـــــــنــــتــــفِـــــعـــا

بـــعـــــــــلــــــــــمٍ

فــــــــتـــــىً لــــــــــم

حــــــرز الخُـــــُلــــق الـــنَّـــضـــيــــرا
يـُــ ْ

ســـــــن
 -42إذا مـــا الــعِـــ ْلــــم البَـــــــــس حـُــــ ْ

خـــلْـــــــقٍ
ُ

َفـــــــــــــــرَجِّ ألهـــــــلــــــه

خــــــــيــــــــــرا كـــــــــــثــــــــيــــــــــرا
ن فــــــاز أغـْــــــــــــزرُنـــا
 -43و َمــــــا إِ ْ

عــُــــــــلــــــومـــــــــــا

فــــــــاز أسْـــلـــــمُـــــــنـــــــا

ولَــــــكِـــــنْ

ضــــــمــــــــيـــــــــــــرا

ديــوان الرصافـــي – الجزء األول ؛ الطبعة السادسة . 4959

مطبعة االستقامة القاهـــــــرة  ،ص  52وما بعدها ( بتصرف ).

معروف الرصافي ) 4915 -4875 ( :شاعر عراقي ،من رواد حركة البعث واإلحياء في العراق .ركـــــز في شعره على

القضايا االجتماعية .خلف ديوانا شعريا ( ديــوان الرصافي) ،تناول فيه مواضيع متنوعة ( سياسية  ،اجتماعية ،تربوية)
شروح مساعدة :دجَــت الخطوب :عـــظُمت المصائب واشتدت  -الدجنة :الظلمة  -النضير :الحسن.
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فَــــــــرَجِّ :فعل أمـــر(من الرجاء) ــــ يغنى :يصير غــنيا.
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اكـــتب موضوعــــا إنشائيا متكامال تحلل فيه النص تحليال أدبيا مسترشدا بما يأتي:
-

-

وضع النص في سياقه التاريخي واألدبي.
وضع فرضية لقراءته انطالقا من البيتين األول والرابع.
تحديد وحدات النص وإبراز مضمون كل وحدة.
تحليل النص من خالل المكونات اآلتية:
 معجم النص ( :األلفاظ والعبارات الدالة على حقل فائدة العلم ،وحقل دور أبناء المدارس
في الرقي بالبالد ،مع إبراز العالقة القائمة بين الحقلين).
 الصور الشعرية ووظيفتها.
 اإليقاع :الخارجي والداخلي.
 اللغة واألسلوب.
تركيب نتائج التحليل والتحقق من فرضية القراءة.
إبرازمدى تمثيل النص للتيار األدبي الذي ينتمي إليه.

ثانيا :دراسة المؤلفات (  6ن )

يقول أحمد المعداوي في سياق حديثه عن المصادر الثقافية التي أغــنت تجربة الشاعـــر
الحــديث:
" إن الشاعـــــر الحديث قــــد استوحى األجــــواء الشعــــرية القـــديمة ،وضَمّــنَ
انطـــوت عــــليها أشعـــار القدماء ،وإِنَّ التفاتَه إلى

شعـــرَه كثيـــرا من المعاني التي

تلك الثروة الشعرية لم يكن يقِلُّ عن التفاته إلى المصادر الثقافية والشعرية األجنبية ،ولعل ذلك ناتج من أنه
عرف كيف يمزج في فكره ووجدانه بين روح الثقافة العربية وبين الثقافات األخرى التي تختلف عن بعضها

روحا ولغة ومكانا من التاريخ ،وأن يخرج من ذلك المزيج برؤيا جديدة استطاع بها أن يمزِّق قشرة الواقع
العربي"...
أحمد المعـــداوي المجاطي :ظاهرة الشعر الحديث.
مكتبة المدارس .الدار البيضاء .ط .2112 4ص54

انطلق من هذا المقطع ،ومن دراستك ُمـــؤلَّـفَ " ظاهرة الشعر الحديث " ،واكتب
موضوعا تبرز فيه ما يأتي:

 سياق المقطع ضمن المؤلّف؛
 تنوع مصادر ثـــقــافة الشاعـــــر الحديث؛
 أهمية هذا التنوع في إغناء تجربته الشعرية.
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