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 )يختار المترّشح أحد المواضيع الثاّلثة( الماّدة: اللغة واألدب العربي

    التّحليل           :  ّولالموضوع األ

 األديب مصطفى لطفي المنفلوطيالّشاعر حافظ إبراهيم يرثي 

 رج األوقاتـــي أحـا فـن  ـاب عـغ       1"راتـظـالن  "ب ـاحـــــم هللا صــرح

 اتـر أم  اللـغـخـت فـنـد كـقـل رــ          ــض  ـن  ـان واألدب الـيـبـر الـيـا أمـي

 2اةـير األنـثـى كـفـطـبـك يـا مـصدي         ـهـا سريعا وعـنـادرتــف غـيــك

سـاُن الـنـ  َخى ع  ر        ـُب واستـيـالـدك األسـعـرت  بـفـأق  ات  ـعـمتـائل المُ ـر 

 ـدراتـــتــبـات الـقـيـاد مـسـَ ـ ـ لسـَ           نتامعاني وكـدك الـعـت بـحــمــج

ائـــدائــبــمـا للـأتـمـ         ـاد  ــــــل  نـــفــي ك ـام الـبـيـانُ ـوأقـ  ـاتـعــع الـر 

ي ـ          بع" ن  ـيـُدل  ـج  ـمَ ت  "ـمـطـل    "راتبـــَ عـَ ـالامة "ـيــهـا وقـامـت  قـدك خـد 

ة الـش ـعـور وك  اتــسـبـائــل ــوةَ الـبـائـسـيـن والسَ ـانت          وانـطـوت رقـ 

نـات ــره الـبــعــات شــبَّ بــــآياللـ            3هرـب  را يُ ـكنَت في مصر شاع  ـيـ 

َت الش عر الس ري  إلـفه ـئتَ ـى الن ثـــ          جر   زات ـجــالكت اب بـالـمـع ـر فَـج 

 وافيا، مراعيا مراحل وخطوات التّحليل التي درستها تحليال أدبيّا  : حلّل النّصّ الّسؤال 

 قا.مسب             

 :              اإلنشاء الموضوع الثّاني

بين الش عر القديم والحديث المعب ر عن مشاعر اإلنسان في يعتبر شعر الش عراء المحافظين جسرا 

  مجتمعه. 

 معّززا لما تقوله بشواهد شعريّة. تحّدث عن هذا الموضوع: الّسؤال 

 

 

                                                           
 أسماء كتب للمنفلوطي.  1
 األناة : الحلم.  2
 يبهر : يدهش.  3
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  التّلخيص       : الموضوع الثّالث 

تستعّد للهجرة مع الّرسول صلى  كانت حين فس ألّم أيمنحديث النّ  طه حسينالّدكتور  تصّور

 هللا عليه وسلّم إلى المدينة المنّورة 

حيمة، لقد منحت  إيه  أ عين أن طيا وشاب ا كلَّ ما كنت  تستي  بابنك ص ي تها األم  الكريمة الر 

من ه من الحب  والود ، ومن العطف والحنان، وها هو ذا اآلن قد بلغ ما قدر هللا أن يبلغ تمنحي

ي عشيرته، وفي في سبيل هللا، إن ه ليُمتحن في نفسه وف ىؤذالمكانة وعلو  المنزل، إن ه ليُ  ارتفاع

بر،  أصحابه، إن ه ليَلقى في ذلك أشد  الجهد ويحمل في ذلك أعظم الث قل، ويتقب ل ذلك بأحسن الص 

وآمنت  دعا ك لتجل ينه وتكب رينه، وترحمينه لقد استجبت له حين ي إلى نفسك إن  اُنظري إليه وانظر

به ليقتلوه أو يخرجوه أو يثبتوه وإن  هللا ليأذن   رواتمأنذر وبش ر، انظري !! إلى قومه ليبه، حين أ

 له بالهجرة.

!! كل  !! إن  ئر حين  نقلته إلى البادية، كل  عين فراقه ؟ لقد ضقت بالظ  طيانظري !! أتست

ه ؟ ومتى صبرت  أمٌّ مثلهاأصحابه ليهاجرون على  ، ليلحقوا به، ويعيشوا معه فكيف ال تهاجر أم 

 فراق ابن مثله ؟!! 

 ،في البطء، والش مس لترسل على األرض أشع ةً من الل هب اإن  الن هار ليتقد م بطيئا مسرف

ن  هذه ، وأن  األرض لتضطرم من شد ة القيظ، وإن  الجو  ليتوه ج من الل هب الذي يضطرم فيهإو

قة إلى حيث تنعم بالحياة في ظل  ابنها وصفي ها ض عيفة لتسعى في هذه الن ار المحرالمرأة ال

ق   ي ة ومخرجها من الظ لمة إلى الن ور، إن ها لتسعى ومخرجها من الر  الس عُي،  اما وسعه إلى الحر 

ثبت لهذه ولكن األمد بعيد والجهد شديد، والماء منقطع والظ مأ محرق وجسمها ضعيف ال ي

 العاديات التي ال تثبت لها أجسام الن اس.

َشاء  انظري أمامك ماذا ترين اء وقد مسبيض، ناصع البياض، وينزل إليك من الأ ؟ إن ه ر 

  رسلت إليك هذه الد لو؟؟!! من قدم إليك هذا الماء لم أُ  علقت فيه دلو

ا الماء العذب ماء الخلود !! ال ذي لم قُد م إليك هذا الماء ؟ هلم  اشربي، فإن ما تذوقين اليوم هذ

 هللا دارك من الجن ة. كيسكن ينشربينه بعد حين طويل أو قصير، حت

 بالتّصر ف. 55-54من الّدراسات االدبيّة للعصر الحديث، دولة الكويت، ص : 

  األسـئـلـة
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