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 (.ن  01) النحو والصرف : أوال

 صـــالن         
 

ت إلى أسلوب بدأت نهضة الشعر العربي المعاصر بحركة بعث للشعر العربي القديم، رد               

، وكان هذا الخاوية التي كان قد انحدر إليها، وخلصته من الزخارف اللفظية ديباجته الناصعةالشعر 

 . مـود سامي البارودي وأحمد شوقي وحافظ إبراهيمالبعـث بفضل محـ

ولم يكـد يمضي وقت طويل على هذا البعث الرائع حتى ظهرت إلى جواره حركة أخرى قوية       

تدعو إلى التجديد وتستند إلى اآلداب الغربية وأصولها ومفاهيمها، واشتــد الصراع بين الحركتين، أي 

الديوان، وذلك ألن حملتهم  ةيد الذين يمكن أن نسميهم بجماعـالتجدبين أنصار الشعر التقليدي وأنصار 

وهو كتاب " الديوان " وأودعـت وجودها التاريخي بالكتاب المسمى  قد تجسمتعلى الشعر التقليدي 

تناول فيه األستاذان عباس محمود العقاد  وإبراهيم عبد القادر المازني عمالقة الشعر واألدب التقليدي 

 .مصطفى لطفي المنفلوطيو وادة فيه، وعلى رأسهم أحمد شوقي والهدم الذي ال ه بل ،بالنقد

وفي الوقت نفسه ظهرت حملة مماثلة في المشرق العربي، وامتدت إلى الَمهاِجـر في أمريكا         

 ،لألستاذ ميخائيل نعيمة" الغربال " هذه الحملة بنوع خاص في كتاب  لتالشمالية والجنوبية ، وقد تج

هو كتاب يختلف عن الديوان كل االختالف وإن اتفق معه في الهدف ، وذلك ألنه كتاب نقـد نظري و

ومناقشة لألصول الفلسفية والفنية التي يقوم عليها األدب وللحاجات النفسية واألهداف اإلنسانية التي 

في اتين الحملتين وبالرغم من اتفاق ه. ، بل هدم تطبيقيك األدب، بينما الديوان كتاب نقديخدمها ذل

، ونبذ المحاكاة للقديم، فإن أصحاب الحملة المصرية لم يخـفـوا الهدف وهو الدعوة إلى التجديد

واألستاذ . معارضتهم لشعراء المشرق العربي وشعراء الَمهَـاِجـر بنوع خاص في مسألة األداء اللغوي

حيث نراه يتحدث عنها في صراحة بل ، ة في المقدمة التي كتبها للغربالالعقاد ال يخفي هذه المعارض

 .بسالمة التعبير وجزالة العبارة كا  مس  في الحديث متَ  ح  لِ وي  
 .الشعر العربي المعاصر بين التقليد والتجديد . محمد مندور. د                                                     

 (.بتصرف ) وما بعدها  011ص  -0891. مطبعة حكومة الكويت  - 01العدد . كتاب العربي                                

 

 :اقرإ النص وأجب عن األسئلة اآلتية

 (ن  1)  .اقترح عنوانا مناسبا للنص -1

 (ن  1)  .حركة البعث في نهضة الشعر العربيأبرز من خالل النص دور  -2

 (ن  3)   .بجماعة الديوان .إلى ... مضي ي ولم يكد  : بداية الفقرة الثانية انقل واشكل بالشكل التام من -3

 (ن  2.) خط في النص إعرابا تاما أعرب ما تحته -4

 (ن 1. )مبينا شرط التعجب منه( يـــلـــح ) تعجب من الفعل   -5

 (ن  2) . من النص جمعا للقلة ، وجمعا للكثرة ، وحدد وزنيهما ستخرج ا -6
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 (ن  01) البالغة والعروض : ثانيا
 ( ن 6)  البالغة .1

 (ن  2)  :أ ـ أجر االستعارة  فيما تحته خط، وبّين نوعها باعتبار المالئمات
 .َغزيرا ُيْعطي باليمين وباليسار َغْيثًا  َرْأْيُتـ    
 :قال المتنبي يخاطب سيف الدولةـ  
 دًا          َوال فيه ُمْرتاٌب َواَل ِمْنه َعاِصُمـــَمــاّلذي َلْيَس ُمْغ  يُفالسَّ َأال أيُّها 

 (ن  2)  :يلكناية باعتبار الوسائط فيما يأتـ عّين اب 
 52اآلية . سورة سبأ" ُل َعّما َتْعَملوَن ُقْل ال ُتْسَألون عّما َأْجَرْمنا وال ُنْسَأ: " ـ قال تعالى 

 44اآلية . سورة هود " وغيَض الماُء : " ـ و قال تعالى
 (ن  2: )  ـ عّين التورية فيما يأتيج 
 47اآلية . ارياتذسورة ال" ْيٍد وإّنا َلموِسعون والّسماَء َبَنْيناها ِبَأ: " ـ قال تعالى 
 :راهيمإبقال  أحمد شوقي في رثاء حافظ   ـ 
 َيا حافَظ الُفْصحى وحاِرَس َمْجِدها           وِإماَم َمْن َنَجَلْت ِمَن الُبَلغاِء 

 (ن  4) العروض  .2
 (ن  5)  .التضمين ـ اإلقواء الوصل ـ التأسيس ـ :عرف المصطلحات اآلتية - أ

 (ن5) وحدد تفاعيله ووزنه، واذكر نوع البحر الذي ينتمي إليه ،اكتب البيت اآلتي كتابة عروضية - ب
الـسَّْمـِع ِمـْن وْقـــٍر َلــْو جــاؤوا       وَمـا ِب ِحـيـَن ًاناديـُت أقـوام َقـــْدَلـــ

 أَجاُبــــوا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــ

 شروح لغوية
 َشكَّ: ارتاب: مرتاب

 جفَّ: غيض الماء
 أنجبت: نجلت
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 دليل التصحيح    
 توجيهات خاصة بعملية التصحيح: أوال

 

 : تقديم   
ة، ألنها تعتبر محطة التصحيح محطة حاسمة في مسار عملية التقويم، خاصة في االمتحانات اإلشهادي          

حان السابقة من كل عمليات االمت تعززلمترشحات والمترشحين من جهة، وألنها تتوج مسارا طويال  من تحصيل ا

وفي إطار الجهود المبذولة إلحكام تدبير كل محطات االمتحان تنظيميا ومنهجيا، وحرصا على ضمان . جهة أخرى

مبدإ تكافؤ الفرص بين المترشحات والمترشحين، ومن أجل ل االموضوعية والمصداقية إلجراء التصحيح، وتحقيق

نوات الماضية، نتائج تقويم عملية التصحيح للسواستثمارا لصول إلى تقديرات موضوعية ومنصفة، الو

المنهاج عمليا، ومن أجل سياق تصريف أخذا بعين االعتبار والتطور اللذين يعرفهما التدريس وواستحضارا للتحول 

، مما يستلزم ضرورة تكييف مقتضيات االمتحان فرصة  لتقويم األداء الفعلي للمترشحات والمترشحينأن يكون 

في التقدير الكمي ألوزان مكونات الوضعية االختبارية في وضع االختبار، وإعمال المرونة في  اإلطار المرجعي

يرجى من السيدات والسادة األساتذة المكلفين بإجراء تصحيح الموضوع  تعزيزا لهذا التوجه ، وتصحيحه
  :يةاالسترشاد بالتوجيهات اآلت

 ختلف مراحلها، وااللتزام باإلجراءات الخاصة بهذه االستناد إلى المسطرة المؤطرة لعملية التصحيح في م
 وتكافؤ الفرص؛واإلنصاف  الموضوعية  ادئالعملية، وإنجازها على النحو الذي يحقق مب

  الحرص على إيالء أوراق التحرير العناية المستحقة والحيز الزماني الكافي توخيا للدقة والموضوعية
 في تقدير أداء المترشحات والمترشحين؛

 رص على التقدير الموضوعي ألداء المترشحات والمترشحين، ومراعاة أوزان المستويات المهارية  الح
 كما هي محددة في دليل التصحيح؛

  اعتبار الصيغ الممكنة لإلجابات المفترضة عن األسئلة المطروحة أو المستجيبة لمطالب محددة ، مع
ة يستأنس بها في تقويم أداءات  المترشحات اعتبار عناصر اإلجابة المقترحة في دليل التصحيح أرضي

 والمترشحين؛
  الحرص على تفادي التنقيط اإلجمالي للموضوع، وتقدير األداء بحسب وزن كل عنصر من عناصر

 الوضعية االختبارية، كما هو مثبت في سلم التنقيط، وإثبات ذلك في ورقة التحرير؛
  قبل وضع النقطة اإلجماليةالحرص على مراجعة احتساب النقط الجزئية بكل دقة. 
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 وسلم التنقيط  عناصر اإلجابة:ثانيا

 

 (ن 11) و والصرف ـالنح: أوال     

 ن 1..................  ..........................................................................اقتراح عنوان مناسب  -1

 ن 1.................................................................إبراز دور حركة البعث في نهضة الشعر العربي -2

 ن 3....... ................................................................................................النقل والشكل  -3

 ن 2........... ...............................................................................................اإلعــراب  -4

 ن 1............. ..............................................................التعجب من الفعل وبيان شرط التعجب  -5

 ن 2.................. ..............................................استخراج جمع القلة وجمع الكثرة وبيان وزنيهما  -6

 (ن  11) البالغة والعروض : ثانيا   

  (ن  6) البالغة  .1

 :إجراء االستعارة وبيان نـوعـها باعــتبار المالئماتأ ـ 

 ن  1................................ .........................................................................تصريحية مطلقــة  -  

 ن 1..................................... ..................................................................تصريحـية مــرشـحـة  -

 :تعيين نوع الكناية باعتبار الوسائط -ب

 ن 1............................ ..........................................................................................تعـريـض - 

 ن  1.......................... ..................................................................................إيـمــاء أو إشــارة  -

 :تعيين التورية  –ج 

 ن         1..................اليد الجارحة ، وبعيد القوة وهو المراد : فلها معنيان قريب؛ " بــأيــــد : " تورية في كلمة ال -              

 اسم فاعل من حفظ ، وبعيد وهو اسم الشاعر حافظ إبراهيم وهو: فلها معنيان قريب، " حافظ " التورية في كلمة  -              

       ن 1 ....................................................................................................................... دالمرا               

           

 (ن  4) العروض .2     

 ن2............................................................................................................تعريف المصطلحات . أ        

 :الكتابة العروضية وتحديد التفاعيل وذكر اسم البحر -ب       

 ن 5.0.............................................................................................................الكتابة العروضية  -          

 ن 1...........................................................................................................................التفاعيل  -         

 (مفاعيلن مفاعيلن فاع التن              مفاعيلن مفاعيلن فاع التن )           

ن 5.0.......................................(..................................................مهملة من البحور ال) البحر المنسرد  -        
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