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 (ن  01) النحو والصرف : أوال

عهد البارودي صورة من صور الحياة المهترئة، وصدى من أصداء النفس التي قضي  أول  كان الشعر في

فاالرتباك ظاهر، والتكلف متفش، . يمتد في صدر عامر باألمل والطموح والجمال تنفسا حرا عليها؛ أن ال تتنفس 

عليه البارودي حملة شديدة العصف، ولم يكن في حملته ذلك المفكر الذي يقلب  والمعنى هزيل، وهذا كله حمل 

المقاييس التفكيرية، والذي يغوص على المعاني فيبتكر ويخلق ويأتي بالجديد، ولكنه كان شاعر الصياغة واألسلوب 

ال التعبيري، فنظم شعره في أسلوب جزل وفخم، ال :" قال مارون عبود... فيه النغمة الحلوة في الوزن والقافية مفضِّ

وإذا سمينا هذا الرائد زعيم مدرسة  .تعنينا هنا مواضيع الشاعــر، بل ديباجته التي أعاد بها إلى الشعر رونقه القديم

كان البارودي متأثرا بفصاحة القدماء وقد أسعفته قريحته وإرادته، فقال شعرا لم يسمع في ... فال نقول إال الحق

 . "ى لناس بالبحتري وسواه من الشعراء القدامعصره مثله، مذكرا ا

إن طبيعة البارودي العسكرية، وميله إلى الجندية، واشتراكه في الحروب وفي الثورة الُعـرابِية، كل ذلك  

بالصورة  شعره هذا حافال؛ فجاء لنظم شعر الفخر وشعر الحماسة على طريقة المتنبي وأبي فراس الحمداني حفـــزه

 .النفسية، والموسيقى الصاخبة العذبة، والروح المتَـوثِّبة ةالقوية، والعز

 .  (األدب الحديث)الجامع في تاريخ األدب العربي: حنا الفاخوري
 ( بتصرف)  121/121ص  -1891، 1ط -دار الجيل، بيروت

 
 :ب عن األسئلة اآلتيةــــاقرإ النص ، ثم أج

 (ن1. )للنص اوانا مناسبـنــضع ع -1
 ) ن1. )لبارودي كما وردت في النصحدد خصائص شعر ا  -2
 (ن3) ".الشعراء القدامى... إلى..ال تعنينا هنا مواضيع :" من قول الكاتب: انقل واشكل بالشكل التام  -3
 (ن2. )أعرب ما تحته خط في النص إعرابا تاما  -4
 (ن1. )استخرج من النص حالين مفردين  -5
. الرائــــد –يغـــوص : وفق الجدول أسفلهو إعالل أمن إبدال  اآلتيتينبين ما وقع في الكلمتين   -1

 (ن2)
 إبدال أم إعالل السبب ما طرأ عليها من تغيير أصلها الكلمـــة

ـوصــيُغ      
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 (ن  11) البالغة والعروض : ثانيا

 (ن1)البالغـــة  -1

 (ن2: )أجر االستعارة فيما تحته خط، وبين نوعها باعتبار المالئماتأ ــ   

 إبراهيمسورة   ." لنــــورإلى ا الظلماتخرج الناس من كتاب أنزلناه إليك لُت"  :قال اهلل تعالى. 

 1اآلية 

  بعد أيام من الغيوم واألمطار الحسناُءأْشرَقـت. 

 (ن2: )ي، محددا الغرضأتأوضح الكناية فيما يب ــ     

 سورة  ..".طـْسـالَبطها كل ــُسمغلولة إلى عنقك وال تْب يدَك وال تجعْل: " قال اهلل تعالى

 .92.اآلية. اإلسراء

 إنما الصديق عند الشدة. 

 (ن2: )محددا نوعها باعتبار الالزميأتي بين التورية فيما   ــــ  ج     
تاَه       ـى    ــنــــــِغـــــــــوصاحٍب لما أتاه ال         : رــقال الشاع -

 ـْهــاحونفس المرء َطمَّ
لت ـــــــــرها قـتشك      دَا    ــــقيل هل أبصرَت منه َيو                           

     ـْهــــــــوال راحـ
 (ن4)العروض  -2

 (ن2: )عرف المصطلحات اآلتية - أ

 .اإلقــــــــــواء – الرّس –ل ـيـالدخ –التأسيس 

كل كتابة عروضية، ثم حدد تفاعيلها، ونوع الضرب في  تيةر اآلـــــطـــاكتب األس  - ب

 (ن2: )سطر
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 اــنــــرى َلــــــــْكُر ال ِذــيــسالذين َن ُنـــــْحـــَن         3
ـْال ُح  ىـــَنـــ، ال ُمُقِرـــــْشـــَم، ال أشواَق ُتــــلـــــ

ـِـنـيــاُق أْعـــــــــآف ـَــــنا رمـ  .اْدـ
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وسلم التنقيطعناصر اإلجابة   

 (ن01)النحو والصرف : أوال 
 ن0.............................................................................................................................عنوان النص-0
 ن0 ........................................................................................................:........خصائص شعر البارودي-2
 ن3....................................................................................................................................الشكل-3
 ن2.............................................................................................................:....................اإلعراب-4
 ن0.......................................................................................................: .......استخراج الحالين المفردين-5
 ن2.................................................................................................:........................إلبدال واإلعاللا-6

 (ن01)البالغة والعروض : ثانيا 
 (ن6)البالغة  -0
 ( ن2)    :إجراء االستعارة وبيان نوعها باعتبار المالئمات - أ

 ن 0. ............................................................................................................تصريحية مطلقة  -
 ن 0... ..........................................................................................................تصريحية مجردة – 

 ( ن2)  :الكناية بيان أغراض   - ب
 ......................................................................................................إخراج المعنوي في صورة محسوسة  -
 ن0
 0................................................................................................التعبير عن الموضوع عن طريق التعريض  - 
 ن

  (ن  2: ) بيان التورية   -ج     
مرشحة لذكر الزم المعنى القريب وهو كلمة (/ الراحة ضد التعب)معناها البعيد (/الكف)معناها القريب (/ راحــه)التورية في كلمة -          

 ( يدا)

 (ن4)العروض  -2     
 ن 2...................................................................................................................تعريف المصطلحات - أ

 (ن  2)   .كتابة األسطر كتابة عروضية وتحديد التفاعيل ونوع الضرب  - ب
 ن 1,5...............................................................................................................الكتابة العروضية 
 ن 1.5........................................................................................................................التفاعيل 

مْتفاعلن مَتفاعلن مْتفاعلن             
مْتفاعلن مْتفاعلن مَتفاعلن             

مْتفاعلن مَتفاعالْن             
 ن0.. ....................................................................................................................نوع الضرب 

ضرب مضمر:  1السطر               

ضرب صحيح: 2السطــر              
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