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 ( ن 10أوال: النحو والصرف ) 
ر العربي من ـران إلى تحرير الشعـوة مطـفي العالم العربي، بدع حديثر العربي الـتبدأ مرحلة التجديد في الشع        
، وهي صيحة هادئة مضى الحديثالعربي  وال شك أن دعوته كانت الصيحة األولى للتجديد في الشعر .قيوده..

 في كتاباته ويطبقها في نظمه وشعره، متأثرا في ذلك بالمدرسة األوربية. مطران يرددها

لقد نظم مطران شعره الجديد على أساس دعوته التي تتلخص في وحدة القصيدة والتجديد في المضمون،         
قيد العربي بمذاهب الشعر الغربي، وظل محافظا على جزالة األسلوب، ودعا إلى التحرر من ت وتطعيم الشعر

ن مدرسة تحمل لواء حركته، ولم يجعل من هدفه الحملة على القديم تحت  الشعراء بذوي الجاه والنفوذ، ولم ُيكـَو ِّ
وطبيعته  ،ه الخاصة في الهجرة واالغترابـالتي ال تحب الجدل والمعارك، وظروف تهــعــيــا طبــرزهــأب ضغط ظروف

 وظروفه الدينية واالجتماعية. ،االنطوائية

وارتبطت  ،الشعرية، وأدخل الوحدة العضوية الكاملة في القصيدة وقد ابتكر مطران في المعاني واألفكار       
مشاعره بالطبيعة، وأدخل إلى الشعر العربي االتجاه القصصي في الشعر الغربي، فنظم القصص التاريخية ذات 

 الطابع الرمزي والدرامي.

التي نحياها، وبذلك أنشأ التيار الموضوعي في  صورة للحياةر ـون الشعـكران أن يـوة مطــوكانت خالصة دع       
براهيم ناجي. ؛رانـراء بمطـالشعر العربي الحديث. وقد تأثر كثير من الشع     في مقدمتهم زكي أبو شادي، وا 

 أنور الجندي. أضواء على األدب العربي المعاصر.         

 وما بعدها ) بتصرف (. 145  ص  –م 1969 -هـ 1388قاهرة دار الكتاب العربي للطباعة والنشر. ال

 

 ة:ـيــة اآلتـن األسئلــب عـراءة متأنية وأجــص قـنـقرإ الا

 ن ( 1.) وانا مناسبا للنصـنـرح عـتـاق -1

 ن ( 1وة مطران في نظم شعره الجديد. ) ـأساس دعالفقرة الثانية من انطالقا أبرز  -2

 ن (3وب ".) ـزالة األسلــى ... جــرة الثانية ...إلـقـبداية الف"  :ل واشكل بالشكل التام منـقـان -3

 ن (2رابا تاما.) ــرب ما تحته خط في النص إعـأع -4

 ن ( 1) .ن صاحبهاـيـردة وبـحاال مفـ أما يأتي: رج من النص ـاستخ -5

 ن ( 1)      جمع قلة وبين وزنه. ب ـ                                     

 ن (1.) نداء يكون فيه المنادى نكرة مقصودةوي على ــتـحـة تون جملة مفيدـك -6
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 ن (  10)  ة والعروضــبالغـثانيا: ال

 ن ( 6)  :ةــــالغـبـال –1

 ن (  2)  :ر االستعارة فيما تحته خط وبين نوعها باعتبار المالئماتـأج -أ    

 .هــل  ــفي ذي   ر  ـــث  ــع  ي  ها م  ـسيـن   في حديقة  ــنــا ــف  ط   -

 .المدينةي ــ  ف ر  ــ بــالخ   طار   -

 ن (2)  يأتي:الوسائط فيما  تبارـبين نوع الكناية باع –ب             

 ." " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده :وسلمقال رسول هللا صلى هللا عليه  -

 .(مسلمرواه )

 الشاعـــر:وقال  -

  ر  ــسيـت   راك  ـنا أن ن ي  ـل ـ ع   زيز  ــ ع         *يل ـ م  ــح  م   ف  ـها خ  ـــ  تـ  يــ ب ن  ـالتي م   ول  ـقـت

 ن (  2) يأتي:ها فيما ـتـرية وبين عالقـدد الصورة الشعـح –ج          

  :الوردر يصف ــقال الشاع -

 ره ــ  ش  ـن  ـوت   *همام  ـأك   ويه  ـط  ـه           ت  ــت  ناب  ـفي م   ال  ـتــخ  ي   د  والور  

 ن ( 4)  :روضـــالع-2

 ن (  2)  رف المصطلحات اآلتية:ــع -أ

  .واءـــاإلق –رس ــال –ل ـيــالدخ –التأسيس 

  اكتب األسطر اآلتية كتابة عروضية، وحدد التفاعيل التي استخدمت فيها، ثم بين نوع  –ب     

 ن ( 2)  :الضرب في كل سطر

 ين   ــغ  ــت   ير  ــ افص  ــالع  ف                                 

 هاــش  ــي ع  ـ  نــ بــت   ي  ــوه                                 

 ات  ص  ــراق   صات  ــراق                                 

================ 

 .جمع كم وهو الغالف الذي يحيط بالزهر* أكمام: .  حوائجمن فيه  ل  م  ح  المحمل ما ي  *محملي : 
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 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل
4 

2 

   

  

  

 

 

 

  (ن10و والصرف )ــأوال : النح

 ن ( 1...........................) .........اقتراح عــنوان مناسب للنص.................................................. -1

 ن ( 1..... ) ................................إبراز أساس دعوة مطران في نظم شعره الجديد.......................... -2

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

 ن (2.........) ............................اإلعـــراب............................................................................-4

 ن ( 1) ...............................................................حال مفردة وبيان صاحبها......أ ـ  استـخــراج:  -5

 ( ن 1........................) ...........................وزنه ....................... جمع قلة وبيان ـب                       

  ن (1.........................) .............فيه المنادى نكرة مقصودةيكون على نداء  تكوين جملة مفيدة تحتوي -6

 

 ن (  10روض ) ـعـة والــثانيا: البالغ

 ن (  6)  :ةــالبالغ -1

 ن (  2ارة وبيان نوعها باعتبار المالئمات ) ــراء االستعــإج -أ

 (ن  1 ).............................................................................مكنية مرشحة .................. -

 (ن  1 )..........................................................مكنية مطلقة ....................................... -

 (ن  2 )...........بيان نوع الكناية باعتبار الوسائط ............. –ب 

 (ن  1 )................................................................................ريض .....................ــعـت -

 (ن 1)..................................................................إشارة أو إيماء .............................. -

 ن ( 2د الصورة الشعرية وبيان عالقتها ) ــديـتح -ج

 ................................... "... ن(1.........) .........تحديد الصورة الشعرية: " والورد يختال في منابته 

  ن(1.....).................يام الصورة الشعرية على عالقة المشابهة على سبيل االستعارة المكنية ـق: العالقة 

 ن (  4) :روض ــالع -2

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

 (ن0.5 ).........................................................................الكتابة العروضية .................... -ب

 ن( 0.75 )........................................................................يل ......................ـتحديد التفاعج ـ 

  ن  ـ  التــ عـَـن فــالت  ــفاع  

  ن  ـــ لــ اعــف ن  ـــ التــ اعــف

  الت  ـــن فاع  ــ  التــ فاع

رمل. الضرب مخبون في السطر األول ومحذوف في السطر الثاني ومقصور في رب: األسطر من تفعيلة الـوع الضـن

 (ن0.75 ).................................................................................................................السطر الثالث 
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