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  (ن 01) النحو والصرف : أوال         

الخبيئة، وإنضاج لرؤيته لواقع الحياة وللكون من حوله، وإثراء وتعميق  عوامل دفع لقدراته تهفي بيئالشابي  القاسم وجد أبو           
وضاع االجتماعية والفكرية التي كان ذلك من القضايا واأل ف الشاعرـــموق  تحديد وقد ساعد ذلك كله على. لتجربته الشعورية

بأعماله  ، وهو واع،ضوئه المضامين الفكرية والشعورية التي أكدها شاعرنا يوبتحديد هذا الموقف تحددت ف. الواقع يطرحها
  .الشعرية وكتاباته النثرية

وفعالة في معركة التحول  كة إيجابيةمشارد شارك ــرنا قـــوبالوقوف على هذه المضامين يمكننا أن نقول إن شاع            
خاصة في مصر والشام، حتى  ،طار الوطن العربي خالل القرن التاسع عشرــبعض أق قد بدأت في  الحضاري التي كانت 

فيها الثقافة  تصارعــــت التي معركة رن العشرين، وهي الــقـــوصلت إلى قمة احتدامها خالل الربع األول من ال
ولقد اختار الشابي موقفه في هذا الصراع إلى جانب . ربية العصرية الوافدة من بلدان الغربغـية مع الثقافة الالعربية التقليد

الثقافة العصرية، على أسس موضوعية محددة، دون التجني على ما في تلك الثقافة التقليدية من قيم، وعلى الدور التاريخي 
 .الذي قامت به في العصور الماضية

أن يطلع على جوانب  الظروف  قد هيأت لهو .أن يكون متفردا بين مثقفي زمانه صوتا يوشكبالنسبة لبيئته  الشابي كانقد ل          

لدى هؤالء  رــــمفهوم الشع رفــــتعي الشعراء الرومانسيين، وأن وآفاق من التجربة الشعرية الغربية ممثلة في أشعار
 .ن حركة التجديد الشعري في الربع األول من القرن العشرينمن خالل الكتاب العرب الذين كانوا يقودو

  (.بتصرف ) دها ــــوما بع 8ص .7991دار العودة بيروت  .الدكتور عز الدين إسماعيل : دراسة وتقديم –مقدمة ديوان الشابي 
     

 :ب عن األسئلة اآلتيةـــالنص قراءة متأنية وأج إاقر
 (ن  7)  .اقترح عنوانا مناسبا للنص -7
 (ن  7) .بين من خالل النص الموقف الذي اتخذه الشابي من الثقافة التقليدية -2
 (ن  3)  .كان ذلك الواقع يطرحها....إلى ....انقل واشكل من بداية النص  -3
 ( ن  2) .ته خط في النص إعرابا تاماـــأعرب ما تح -4
ِـّـــــــن حكمها حاالاستخرج من النص  -5  (ن  7)  .جملة، وَبـــي
 (ن  2: ) ن  اآلتيتين من إعالل أو إبدال حسب الجدول أسفلهـــلمتيــوقع في الكبين ما  -6

 إعالل أو إبدال سببه ما طرأ عليها من تغيير أصلها الكلمة
     راء ــــإث
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     نقـول 
 

 

       

 (ن  71)  عـــروضالـبـالغــة والــ: ثانيا       

 (ن  6) ة ـــــــالبالغ -7
ن ـــــيـــوب ،طـــــه خــتـــا تحـــمـيــــارة فر االستـعــــــجأ - أ

 (ن  2)  :اتــــمــــالمالئ ارــــتبــــها باعــــوعــــن
 211اآلية  النحلسورة  " الُجـــوِع والَخــْوِف  ِلـــَبــاَسَفأذاَقـها اللَّــــُه "  :الىــعـــقال ت   -      
 :رــــــال الشاعـــــوق  -

 ــرًة      ــــــــــــزاِئ ـُســـــــْمــــشَّــــال ـــــــــــنِــــــــيأتــــت             
 ـ ـــــــــــــُكْم تــــــــــــــــوَلـ

 ــكــــا َلـَرُح الـــَفــــــــــــــــــــــْبـَت
ط ـــــــار الوسائـــبـــــتـــاية باعـــــنــــوع الكـــن نــــــيـــب  - ب

 (ن  2)  :يأتيا ـــــمــــيـــف

َّاكم َلَعـــَلى ُه َأِونَّـا إَو: " قال تعالىـــ        12اآلية .سبأ ." أْو ِفــي َضالٍل ُمــبيـن ًىـــدــِإيـ

ـَارِهـــْمـــأَلــْم َت"  :تعالىوقال ــــ       ــَر ِإَلى الــذيـــَن َخـــَرُجــوا ِمـــْن ِديـ
 122اآلية  .البقرة ." ٌفـوُلـــــــُأ وُهـــُم

 (ن  2)  :بين نوع المبالغة فيما يأتي -ج             

             ٍمـــَرَك ــْنِم ــِسْمالشَّ ـوَقـــَف ــُدـُـعــــــْقـَي كاَن ْوَل -
ــم ِهـــِدْجـــأو َم ـْمـِـــهــِــلوََّأــــب ٌمـْوــــــــَق

ـَ  وا ـُدــــَعــــــــــق
 ــا داَمــــــــــــا َمــنـاَرــــــــَج ُمـِرــــــــْكـــــوُن -

ـِ  ــُهـــــُعـــِبـــْتُنو    ا     ـــــــــــــــــــنــيـــــف
ـَ ـَةَمــــــراــــَكـــالـ  اال ـَــــــم ـُثــــْيـــــــــــح
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 (ن  4) روض ــــــالع -2
 (ن  2) : عرف المصطلحات اآلتية - أ

 .السناد  –الردف  –القافية المقيدة  –رسل ـــمــر الـــــــالشع                            
وحدد  ،روضيةــــابة عــتـــاآلتية كرية ـــالشع رــــب األسطـتـــاك  -ب
 (ن  2)  .وع الضرب في كل سطرــــن نـــوبيِّ التي استخدمت فيها، يلـــاعـــتفال

ـِـــي َقـــــْلـــــِبـــ ـْـــٌر َكـــــاَن ف ـَي َفــــج
ـُــ  ـوْمــــــــــوُنـــج

ا  ــــيــَهــــــــوِبحـــــاٌر ال ُتـــــَغـــــــشِّ
ـُـــُي  وْم ـــــــــــالــــغ

ـِ ـَـــاشــ أْطـــــيـــــــاٌر ـــــيــــــٌد َووأنــ
   ــوْمــــــــــــــــــــُحــــــــــــــَت
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 يطــــــتنقـــم الـــلـــــة وســـر اإلجابــــاصــــــنـــــع
 (ن  01) النحو والصرف : أوال
 ن1.........................................................اقتراح عنوان مناسب للنص  .1
 ن  1..................................بيان الموقف الذي اتخذه الشابي من الثقافة التقليدية  .2
 ن 3.......................................................................النقل والشكل  .3
 ن  2...........................................................................اإلعراب  .4
 ن  1...........................(.......ن 5.5)وبيان حكمها ( ن 5.5)  استخراج الحال  .5
 ن  2...................................................................واإلبدال اإلعالل .6

 ( ن 01) روض ــــــة والعــــــالبالغ :ثانيا
 (ن  6) البالغة  .0
 :إجراء االستعارة وبيان نوعها باعتبار المالئمات - أ

 ن  1...............................................................تصريحية مجردة  -
 ن  1..............................................................تصريحية مرشحة  -

 :بيان نوع الكناية باعتبار الوسائط  -ب       
 ن  1............................................................تــــعــــريـــــض  -
 ن  1..................................................................رمز  -

 :بيان نوع المبالغة –ج        
 ن  1.................................................................غــــلــــو  -
 ن 1................................................................إغـــــراق  -

 (ن  4) العــــــروض                 
 ن 2..............................................................تعريف المصطلحات  -أ        

 الكتابة العروضية وتحديد التفاعيل وبيان نوع الضرب  - ب
 ن  5.5.............................................................الكتابة العروضية  -
 ن  1...........................................:..........................التفاعــــيـــل  -

فـــــــــــاِعــــــــالُتـــــــــــْن َفـــــــِعـــــــالُتــــــــــْن 
 َفـــــــــِعــــــــــالْت

ـُ ـَــــــاِعـــــالُتــــــْن َفـــــــــــــِعـــــــــالتــ ـــــْن فـ
ـَـــــــاِعـــــــــــــــالْت  فـ

َفـــــِعــــــــــــالُتـــــــــــْن 
ـَــــــاِعــــــــــــالْت  فـــــــــاِعــــــــــالُتـــــــــــــن فــ
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 ن 5.5: ........................................................نوع الضرب -
، ومقصور في السطرين الثاني والثالث  (فعالت:) في السطر األول ) مخبون مقصور  -

 (ـــــــــــــــــــــــــالْت َفـــــــــــــــــاِع)
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