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 (ن  01) أوال النحـو والصرف

 : النص

وال يمكن أن ينكر دارس . أو الرومانسي يرتبط بموضوعات بعينها، كالطبيعة والحب ن االتجاه الوجـدانيإ       

جنوح أصحاب هذا االتجاه نحو التجارب العاطفية ومشاهد الطبيعة، لكننا نود أن نقرر أن التجربة في ذاتها ال تصنع 

با رومانسيا أو كالسيكيا أو واقعيا، أو منتميا إلى غير هذه من المذاهب الفنية، وإنما يتحقق ذلك االنتماء بطبيعة أد

وليست الطبيعة والحب بجديدين على الشعر العربي، لكن الجديد . ه وأسلوب تعبيره عنهموقف الشاعر من موضوع

يكاد يتحدد فيه الوجود الخارجي بالوجود  امتزاجاشاعر عند شعراء الحركة الوجدانية أنهما يمتزجان بوجدان ال

الداخلي، فتحمل التجربة دالالت أرحب من الدالالت المألوفة في التجربة العاطفية التقليدية، ويصبح للشعر 

ناطق بأشواق اإلنسان العامة وإحساسه  واآلخر ،أحدهما مرتبط بحدود التجربة في الواقع الخارجي ،مستويان

 .لحياة والمجتمعبالكون وا

فتكون محورا لكثير من صورهم الشعرية وتعبيرا عن  ،لذلك تكثر المقابلة في أشعار هؤالء الوجدانيين       

كالمعهود وقد تكون تلك المقابالت عميقة مركبة، وقد يكتفي الشاعر فيها بمقابالت يسيرة لفظية . إحساسهم الحاد

 –داخل تلك المقابالت  –دان الشاعر وتفتحه على ما حوله يدفع بالشاعر على أن يقظة وج ،في الشعر العربي القديم

إلى استقصاء الصورة الشعرية الواحدة وبنائها على كثير من األجزاء المتماثلة التي تكون في تكاملها ذات إيحاء 

ادية والنفسية في فإذا أراد مثال أن يقابل بين كآبته وفرحة الطبيعة من حوله، استقصى مظاهر الكآبة الم. واحد

 .بينها وبين صورة مستقصاة أخرى لمظاهر الجمال والسعادة في الطبيعة مقابال  أجزاء متماثلة متقاربة الداللة

 .بين التناقض والتماثل معا –في كثير من األحيان  –وهكذا تجمع الصورة الشعرية الوجدانية 

             

 (بتصرف) وما بعدها  81ص . 8811. مكتبة الشباب. جداني في الشعر العربي المعاصراالتجاه الو - الدكـتـور عبد القادر القط

                              

 :النص قــراءة متأنية وأجــب عــن األسئلة اآلتــيــة إاقــر

 (ن  8. ) اقترح عنوانا مناسبا للنص  -8

 ( ن 8. ) بيّن ما الجديد عند شعراء الحركة الوجدانية حسب النص -2

 (ن  3".) أو واقـعـيا... "إلى ... انقل واشكل من بداية النص  -3

 (ن  2. ) أعرب ما تحته خط في النص إعرابا تاما -1

 (ن 2) .حاال مفردة وبين صاحبهااستخرج من النص  -5

 (ن  8)  .ايِت بمثاٍل للمنادى النكرة غير المقصودة، واذكْر ُحكمه -6

 

 

https://inscription.ma/


2    
2
       

   الموضوع - 2016  ستدراكيةالدورة اال -موحد للبكالوريا االمتحان الوطني ال
 تعليم األصيل مسلك اللغة العربيةشعبة ال - علوم اللغة: مادة -

 

RS  93  
 الصفحة

   

2         

 

 (ن  81) روض ــــة والعـــالغـــبـــال: ثانيا

 (ن  6: ) ة ـــالغــــبـــال – 8

 (ن  2: ) ن نــوعـها باعــتـبـار المالئماتمــا تـحــتـه خــط ، وبـيـّ أْجــِر االستـعــارة فــي - أ

   ثـَـنـِـي ــة   ر  ــدْ بـ  حـَــدَّ  .لـــه مــعـــارُف جـــمَّ

   ـبـاَب تَـْمُخـُر الـعُ  جــبــاالرأيُت. 

  (ن  2: ) مــا يــأتــيـة باعــتــبـار الــوسائــط فــيكــنــايعــيـّـن ال – ب

  ــا أَِو اِيَّ   :"ىـالــعــقال ت  .22اآلية . تسورة تسبأ" ــلـى هُــًدى أو فــي َضــالٍل ُمــبِــ ــن عَ لَــــم ــايُ َوإِنَـّ

  قال الشاعــر: 

 لي      عــار  َعــلــ ـنـا أن نَــراَك تـَسـِـ ــُر  تَــقـــوُل الدي ِمــْن بَــْ ــدِـها َخــفَّ َمـْحـَمـ

 (ن  2: )  ما يأتيشعرية وبين مكوناتها وعالقتها فيحّدد الصورة ال -ج

 قال الشاعر في وصف روضة: 

َحـى طَـْوراً وطَــْوراً       َعــلَــْ ــهـَا الـغـَـْ ــُث يَـْنـَسـِجــُم اْنـسِ          ـَجـاما يُـضاِحـُكـهـا الضُّ

 (ن  1) روض ـــالع – 2

 ( ن  2)  :ف المصطلحات اآلتيةعــر    -أ    

 .الــوصل –اإليـــطــاء  –المـجــرى  –الـروّي  -

 ( ن  2: ) بـيــن مـا فــي البيتين  اآلتــيــيـن مــن جــوازات شـعــريــة –ب 

  قال محمود سامي البارودي: 

هُـــنَّ للـُحــْســِن أوضاُح ُيـــة َيـالـُغــْصـــِن قَــــْد َجـَمـعـــْت           بَـدائِـعـاً ِمــْن ُيــلِّ َمائِــَسـ          ـلُـّ

 قـال عــبـد الــرحــمـان حـجــي : 

 وْهــــو ِمـــــْن بَــْ ــِن ُرتُســــــوٍّ            واْضــِطــراٍب يـَـالــغـُــ ــــوم           

 

 البحرموج : العباب
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 ( نقط  01) النحو والصرف : أوال

 ن  1..... .................................................................................عنوان مناتسب للنص  اقدراح - 1

 ن  1................... ................................................. ...عند شعراء الحري  الوجدانة  بةان الجديد  -2

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

 ن  2................... ............................................................................................اإلعراب  -4

 ن  2. ...........................................................................اتسدخراج الحال المفردة وبةان صاحبها -5

 ن  1........ .......................................................للمنادى النكرة غةر المقصودة وذير حكمه الدمثةل-6

 (ن  01) البالغة والعروض : ثانيا 

 (ن 6)البالغة  .1

 :ار المالئماتـتبــها باعــوعــان نـيـإجراء االستعارة وب . أ

 ن1.....................................................................تصريحية مجردة  -

 ن1......................................................................تصريحية مطلقة  -

 :نوع الكناية باعتبار الوسائط تعيين . ب

 ن1.................................................................................تعريض -

 ن1..........................................................................إيماء أو إشارة -

 :  الصورة الشعرية وبيان مكوناتها وعالقتها تحديد. ج       

 ن2................... بنيت الصورة الشعرية على عالقة المشابهة على سبيل االستعارة المكنية        

 (ن4)روض ــالع. 2  

  ن2.........: ......................................................................لحاتـــتعريف المصط. أ     

 بيان ما في البيتين  من جوازات شعرية  .ب    

 ن 1...............................( بدائَع ) والقياس هو ( بدائعـًا ) صرف ما ال ينصرف : البيت األول  - 

 ن 1..............................................(ُهــــو) والقياس ( ْهـــو) تسكين المتحرك : ـ  البيت الثاني 
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