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 (ن  01) النحو والصرف  :أوال

 النص 

منها الجنسي والثقافي، أما من حيث  عــنـاصر كــثــيرة،تتشابك في تكوين شعرية شوقي وشخصيته األدبية          

ية كرديا تركيا شركسيا يونانيا، وازدواج هذه العناصر الجنسعــربـيــا فيه خمسة عناصر، جعلته  مت  أ  الجنس فقد الت  

را كبيرا، وخاصة أنه يجمع بين الجنسين العربي واليوناني، اللذين ـفيه يؤذن منذ أول األمر بأنه سيكون شاع

 .يشتهران من قديم بالشعر والشاعرية

وأما من حيث الثقافة فقد حذق العربية والفرنسية، وتلقن التركية في بيته، ولكن أثرها لم يكن واسعا في فنه         

في شعره، واضـحــيــن يات ترجمها منها وأثبتها في ديوانه، أما تيارا العربية والفرنسية فيجريان سوى بعض أب

 .ياهه أروع ما يكون التدفق وأبهجهوكان للتيار األول الغلبة، فهو الذي تتدفق في شعره م

تنبي والشريف الرضي ولقد عكف على النماذج العباسية الحية عند أبي نواس والبحتري وأبي تمام والم         

، وهو أسلوب وسرعان ما اهتدى إلى أسلوبه. وأبي فراس وأمثالهم، وكان إعجابه شديدا بالبحتري والمتنبي خاصة

يقوم على احتذاء القوالب العباسية، وال يجد صاحبه  لتي سلكها البارودي من قبله، أسلوب  انفسها الدروب  يسلك 

ذلك إعالنا، فتلك أمارة اإلجادة الفنية، وهي إجادة تقوم على بعث الصياغة حرجا في أن يعارض أصحابها، بل يعلن 

 .القديمة وإحيائها 

ن لنفسه أسلوبا أصيال، أسلوبا ال يتحرر من القديم، ولكن في          ـــوِّ وعلى هذا النحو استطاع شوقي أنُ يـك 

هو أسلوب يقوم على الجزالة والرصانة الوقت نفسه يعبر عن الشاعر وعصره وكل ما يريد من معان وأفكار، و

 . والمتانة والقوة، بحيث تؤلف الكلمات  ما يشبه البناء الضخم الشاهق

 (  بتصرف) وما بعدها  111ص  – الطبعة الخامسة –دار المعارف  –األدب العربي المعاصر في مصر . شوقي ضيف. د    

 :ةـــيــلة اآلتـــئــن األســــب عـــة وأجــيــأنـــتــص قراءة مـــنــال رإــــاق

 (ن  1. ) اذكر بعض العناصر التي ساهمت في تكوين شاعرية شوقي حسب النص  –1

 ( ن  1. ) من خالل النص بيِّن مميزات أسلوب شوقي –2

 (ن  3)  " .الضخم الشاهق... إلى ... وعلى هذا النحو "  :من  انقل واشكل الفقرة األخيرة –3

 (ن  2)  .خط في النص إعرابا تاماأعرب ما تحته  –1

 (ن  2)  .كل واحد منهما  وبين وزن جمعا للكثرة على صيغة منتهى الجموع،جمعا للقلة و استخرج من النص – 5

 (ن  1. )اِيِت بمثاٍل للمنادى الشبيه بالمضاف واذكر حكمه –6
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 (ن 11)  روضــــة والعـــالغــالب: ثانيا

 ( ن  6)  البالغــة -1

 

 (ن 2):ن نــوعــها بـاعــتـبـار الـمـالئـمـاتاالستعارة فــيـما تـحــتــه خــط، وبــيــِّ  ـــرِ أج   - أ

 101اآلية . سورة آل عمران  " اللــه جـمـيـعـا بـحـبـل واعــتــصـمـوا"   :الىـعـال هللا تـق. 

  يـَتَـَكــلَّمُ  بـحـــرارأيُت . 

 (ن 2)  :الــوسائــط فــيــمــا يــأتــين الكــنـايــة بـاعــتــبار عـيـِّ  –ب 

 ــاِس أْخــَدُمـهُــْم لِـِعـيــالِــه  .أْشـــرُف الـــنَـّ

 دْع عــنــك اللـــوَم والعــتـــاَب : تــقــول الــتــي ألــوُمـــها. 

 (ن  2)  :د الــصــورة الـشعـــريــة وبــيــن عــالقــتـها فـيـما يـأتــيحـــدِّ  –ج          

 :ر في وصف قصرـال الشاعـق           

  ُُشــُرفــاتُـــه قِــطَــَع السَّــحـاِب الـُمـْمــِطــر  الـفـضاَء وعـانـَـقَـــْت      َمـــألْت َجــوانِــبـُه 

  (ن  1) الــعــروض  – 2  

 (ن  2.)  اإلشــبــاع –الــحــذو  – الــردف –الــدخــيــل : ف الــمــصطـلحـات اآلتــيــةعـــرِّ  –أ          

ن نوع الضرب د التفاعيل التي استخدمت فيها، ثم بيِّ اكتب األسطر اآلتية كتابة عروضية، وحدِّ  –ب          

 (ن  2)  .ســـطـــرفي   كل 

ـــي                       هَـــْل يـَــكــــــوُن الـُحـــبُّ أنِـّ

يــبِـ                      َمـــنــِـّ َـّ  تُّ َعــبـْــداً للِـــتـ

ـــراُح األْمــنِــيــَـاتْ                        أْم هـُــَو الــُحـــبُّ اطِـّ
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 ( نقط  01) النحو والصرف : أوال

 (ن  0................................................ ) ذكر بعض العناصر التي ساهمت في تكوين شاعرية شوقي حسب النص  -0

 ( ن  0.........................) ................................................................النص بيان مميزات أسلوب شوقي حسب -2

 (ن  3......................................................................................................................... ) النقل والشكل  -3

 (ن  2............................................................... ) .................................................................اإلعراب  -4

 (ن  0...................................................................................................) استخراج جمع القلة وبيان وزنه  -5

 )ن   0.................) .............................................وبيان وزنه استخراج جمع الكثرة على صيغة منتهى الجموع  -  

 (ن  0...........................) .....................................................التمثيل للمنادى الشبيه بالمضاف وذكر حكمه    -6

 (ن  01) البالغة  والعروض : ثانيا

 (ن  6) الغة ـ الب 0

 (ن  2: ) إجراء االستعارة وبيان نوعها باعتبار المالئمات  –أ 

 (ن  0........................................................................................................................) تصريحية مرشحة - 

 (ن  0..................................................................................................) .......................تصريحية مطلقة  -

 (ن  2: ) تعيين الكناية باعتبار الوسائط  –ب 

 (ن  0..... ) ............................................................................................................................تعريض   -

 (  ن  0 ..........................................................................................................................  )إشارة  أو إيماء -

 (ن  2.    ) تحديد الصورة وبيان عالقتها  -ج

حيث شبهت  فيها المالمسة " عانقت " رية على عالقة المشابهة على سبيل االستعارة  التصريحية في قيام الصورة الشع

 . بالمعانقة بجامع االتصال في  كل

 (ن  4: ) العروض -2

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

 (ن1.5: ................................................................................................................... )الكتابة العروضية -ب

 )ن 5..1) .......................................................................................................................تحديد التفاعيل  - 

 فــَـاِعـــالتُــْن فَـــاعـِــــالتُـــْن                                              

 فـَــــاعـِـــالتـُـــْن فـَـــاعـِــــالتُــــْن                                              

 فـَــاعـِـــالتــُـْن فــَــاِعـــالتـُــْن فـــاِعــالْت                                              

          )ن 5..1................) .............في السطر الثالث  صحيح في السطرين األول والثاني ومقصور: نوع الضرب في كل سطر
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