
 م2022-2021ثانوية الشهيد نوري مبارك    الموسم الدّراسّي:

 الفصل األّول    نّص للتّحليل  /آلغ          3آف+3المستوى: 

 المصريالّشاعر ابن نباتة 

بدمشق عــــــــــــن أحوالي            قْف واستمْع  سائلييا  .1

 عــــــــــن سيرة البّطال

ي وتعّشقـــــــــي              ذهب ــــــــــــودع استماع تغّزل .2

 زمـــــــــــــــان العشق واألغزال

طول النّهار لباب ذا من باب ذا             أسعى لعمر أبيك سعي  .3

 ظـــــــــالل

ّظ لـــــــــي في ذاك إال أنّـــــــه           قد خّف مـــــــــن ــــــــــال ح .4

 طول المسير طحالي

فأعـــــــــود ال     ى شغل وأترك خلــــــــوة          ى علـــــأسع .5

 علمي وال أعمـــــــــــالي

تقضي به األمور    هذا الّزمان ليـــــــس فيــــه خـــــادم             .6

 ســـــــــــــوى مثقالي

أحمي بها    ة           ــــــــأترى الّزمان ليس يعينني بوالي .7

 تســـــــاليوجهــــــــي عن ال

ى              ظهري من الهـــــــــــــّم ــــزحل يقارب حاجتي وقد انحن .8

 انحنــــاء الّدال

ي عن هذه ـما ضّر اسماعيل غوث ذوي الّرجا           لو صانن .9

 األحـــــــــــــــــــوال

تدأ خبـــــــرا لمب      ى          ـــــــــــــــــبشفاعة مقبولة تذر الغن .10

 الّرجا في الحـــــــــــــال

بعوائـــــد           يا سيّدا عّمت  صنائعه الورى       .11

 المعـــــــــــــروف واألفضال

)أنهــى( قضية ورأيـــك      هذي شكاية مستغيث موجع            .12

 عالــــــــــــي

 

 

 البناء الفكرّي:   -أ

إلى من وّجه الّشاعر خطابه في األبيات األولى؟ ما فحوى  .1

 هذا الخطاب؟

 أشار الّشاعر إلى سبب شقائه، ماهو؟ دّل عليه من النّص .2

 ضع هيكلة فكريّة مناسبة للنّص. .3

ما النّمط المهيمن على النّص؟ اذكر مؤشرين له مع التّمثيل .  4

 من النّص

 البناء اللغوّي: -ب

حاجتي، الكلمات اآلتية) في أّي حق داللي تصنّف .1

 أسعى،انحناء،الهّم(؟

ومابين قوسين إعراب أعرب ما تحته خّط إعرابا مفّصال   .2

 جمل

ادرس البيت األّول دراسة عروضية مسمّيا البحر ومحددا . 3

 ؟التّفعيالت وماتغّير عليها .ماذا تستنتج
 التّقويم النّقدّي: -ج

تحدّث عن يندرج هذا النّص ضمن عصر عايشه ابن نباتة ..

اللون الشعري الذي برز فيه هذا الشاعر مشيرا إلى 

ومعلوماتك  في النّصّ ماجاء خصائص أسلوبه معتمدا على 

 .القبلية
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 العشق واألغزال

 طول النّهار لباب ذا من باب ذا             أسعى لعمر أبيك سعي ظـــــــــالل.3
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تقضي به األمور    هذا الّزمان ليـــــــس فيــــه خـــــادم            .6
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أحمي بها وجهــــــــي    ة           ــــــــأترى الّزمان ليس يعينني بوالي.7

 عن التســـــــالي

ري من الهـــــــــــــّم ى              ظهــــزحل يقارب حاجتي وقد انحن.8

 انحنــــاء الّدال

ي عن هذه ـما ضّر اسماعيل غوث ذوي الّرجا           لو صانن.9

 األحـــــــــــــــــــوال
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إلى من وّجه الّشاعر خطابه في األبيات األولى؟ ما فحوى هذا  .1
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 أشار الّشاعر إلى سبب شقائه، ماهو؟ دّل عليه من النّص .2

 ضع هيكلة فكريّة مناسبة للنّص. .3

ما النّمط المهيمن على النّص؟ اذكر مؤشرين له مع التّمثيل من .  4
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حاجتي، في أّي حق داللي تصنّف الكلمات اآلتية) .4

 أسعى،انحناء،الهّم(؟

ومابين قوسين إعراب رابا مفّصال أعرب ما تحته خّط إع. 2

 جمل

ادرس البيت األّول دراسة عروضية مسميّا البحر ومحددا . 3

 ؟التّفعيالت وماتغّير عليها .ماذا تستنتج

 التّقويم النّقدّي: -ج

يندرج هذا النّص ضمن عصر عايشه ابن نباتة ..تحدّث عن 

اللون الشعري الذي برز فيه هذا الشاعر مشيرا إلى خصائص 
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