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 :النص 

ّ عرقال الشاعر العراقي م  "أم اليتيـم " صافي في قصيدته وف الر
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ّ معي ليل  ـــــمسرمت   ة مؤلـم  ا بأن
 اـــــو باتت توالي في الظلام أنينه

 هفو بقلبي صوتها مثلـما هفتـفي
 ع  ــــــــبعثت لي أنة عن توج إذا
ّ ــــــــتق  يل الأنين كأنهاــــــــطع في الل
ّ ـي  حزن صوتهانياط القلب بال هز
 مت في الليل سائدده و الصّ دّتر

 كأن نجوم الليل عند ارتجافها
 ّ  ا لأجلهام إلّ ــــــــجفمـا خفقان الن

 لقد تركتني موجع القلب ساهرا
 مة الظلماء عند أنينهاــــــــأرى فح

 الـكرىالجفون إلى مآن فأصبحت ظ
 

 م  يغــــــت فؤادي بين أنياب ض  فألق   
 م  أرقــــــى بنهشة و بت لها مرم

ّ ــــــــفقبقلب   رهم  ة د  ير القوم رن
 (مأنة عن ترحّ ها ـــــــــبعثت إلي)

 ـم  ي بسيف مثلــــــــتقطع أحشائ
 (ـم  اهتز في جوف الظلام المخي)إذا 

 نة مبهمــــــبلحن ضئيل في الدّج
 صيخ إلى ذلك الأنين المجمجمت

 ّ  هب إلا ادمع النّجم ترتميو ما الش
 م  هوّ ـار و رأس م  ــــــــأخا مدمع ج

 جب منها كيف لـم تتضرمــــــــفأع
يان الحـو إن كن  شا من تألميــــت ر
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 بالقلب ظغليعرق  :النياط  مكسر: ـم مثل خبث الحياتأ: الأرقم  أسد: ضيغم 
 هز رأسه من النعاس: مهوم  اسالنع: الـكرى  تستمع: تصيخ  الظلمة: الدجنة 
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   لة سئ   :الأ 

  (نقطة 20: )البناء الفكري 

 

 ؟ نّصهاعر في ث عنها الشّ ما القضية التي يتحدّ  (2

 اعر رسالة يريد ايصالها ، فيما تتمثل ؟للشّ  (0

1)  ّ  .ح ـــــــــــــص ، ما هي ؟ وضّ هناك نزعة بارزة في الن

ّ وع من أنواع الشّ إلى أي ن (4  ص ؟عر ينتمي هذا الن

 .لـّخص مضمون النص  (9

 البناء ال ّ  (اطنق 20: ) غويل

 

 (ع أحشائيمؤلـم ، توجع ، تقطّ )ي يمكن إدراج هذه الألفاظ ؟ في أي حقل دلال (2

0)  ّ ّ مما الن ّ ط الغالب على الن  .مثيل ص ؟ اذكر مؤشرين له مع الت

1)  ّ ّ استخرج من الن ّ ص القرائن الل ية ثـم بي  .ن دورها غو

ّ  ورة البيانيةد نوع الصّ حدّ  (4 ّ في صدر البيت الت  .بلاغتها  نا سرّ اسع مبي

 ( ّ  ( ا لأجلهام إلّ ــــــــجفمـا خفقان الن

9)  ّ  .ص أعرب ما تحته خط و ما بين قوسين في الن

 إذا
 (ـم  لام المخيفي جوف الظّ  اهتزّ )
ّ ها ـــــــــبعثت إلي)  (مة عن ترحّ أن

 بالتوفيق انتهى 
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