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 (ن  01) النحو والصرف : والأ

بلغت قضية الشعر أوجها في حركة الشعر الجديد مستوعبة جهود كل السابقين منذ مرحلة ما بين          

، ه المكتسبة من السلف خبرات عديدةوقد أضاف جيل هذه الحركة إلى خبرات .ربين العالميتين األولى والثانيةالح

وكان من أبرز  .يرات التي أخذت في االتضاح واالزدياد في أعقاب الحرب العالمية الثانيةوبخاصة أنه أحس بالتغ

وتنوع  ،دي عالميا، وانتشار التيارات واالتجاهات الفلسفيةـقـمالمحها ازدياد حـدة الصراع المذهبي والع

 .االنتماءات السياسية

شعـراء هذا اللون على أن يكون تعبيرهم الشعـري ؛ إذ حــرص ددت سمات الشعر الجديد تبعا لذلكوقد تع        

هامسا موحيا ينأى عن المباشرة والخطابية والتقريرية، وأن يكون مجسدا يتطلب عـناء القارئ ومشاركته؛ 

من الغموض، وأن  يءإلى ش –أحيانا  –بالصورة والرمز واإليحاء واإليجاز، مما يؤدي  استعانة تامةفيستعين 

وبذلك . عا بين شعور الشاعر وفكره، وواقعه وخياله ومعاصريه وتراثه وتراث اإلنسانيةيكون ذلك الشعر جام

يفسح هؤالء الشعراء لكثير من األساطير المحلية والعالمية، ويميلون إلى الواقعية، وقد يمتزجون بالطبيعة 

األخرى كالقصة ، وأن يكون ذلك الشعر قريبا من األجناس األدبية يخلعون عليها من أنفسهم ومشاعرهمو

 .متماسكة تعتمد على التجربة الشعرية في  وحدةوالمسرح، وأن يكون 

ولعل أبرز سمات التجديد في هذا الشعر، ما يتصل بالبناء الموسيقي من بحر وتفعيلة وروي وقافية؛ إذ          

وع لشكل الكم ونظامه يأخذ من نظرية العروض عند الخليل حجرها ولبنتها األساسية؛ وهي التفعيلة، دون الخض

الموروث، ومن أجل ذلك نجد ديوانهم الشعري يتدرج بين االتجاهين التقليدي والحديث، مما يقطع بأن اتجاههم 

 .الذي يتوق إلى التجديد ليس نزوعا إلى السهولة وال فـرارا من المعاناة الفنية

 .بين المعاصرة والتراث : عبده بدوي  –يوسف نوفل . د
 (.بتصرف ) وما بعدها  98ص  –القاهرة  -1991يوليوز  - 23مجلة الشعــر ع                           

 

 :ب عن األسئلة اآلتيةــالنص قراءة متأنية وأجإ اقر

 (ن  1. ) لتغيرات التي حدثت بعد الحرب العالمية الثانية حسب النصل مثالين اذكر  -1

 (ن  1.) من النصأبرز سمة البناء اإليقاعي للشعر الجديد انطالقا  -2

 (ن  3" . ) اإليحاء واإليجاز... إلى ...بداية الفقرة الثانية " انقل واشكل من  -3

 (ن  2. ) أعرب ما تحته خط في النص إعرابا تاما -4

 ( ن  1)  ، وبّين صاحبهااستخرج من النص حاال مفردة  -5

 (ن  2)  . مثِّل لالستثناء المفرغ، واذكر حكم االسم بعد إالّ ـ  6    
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 (ن 01)البالغة والعروض : ثانيا

 (ن 6) البالغة -0

 (ن 2.) ن نوعها باعتبار المالئماتوبي   ، االستعارة فيما تحته خط ر  ـأج   -أ

 .بالنباتات واألزهار  األرضتست  ك  ا  ـــ         

 .أنشودته فــوق األغـــصان الطــيـر  ى غــن   ـــ        

 (ن  2: )  وسائط فيما يأتين نوع الكناية باعتبار البي   –ب 

 (94 اآلية .سورة الدخان " )ذ ق  إنك أنَت العزيز الكريم : " قال تعالىـــ        

 :وقال الشاعــــرـــ       

َملي       عـــاٌر عــليك أن  نــراَك تسيـــر    تقول التي من بيت ها خف  َمح 

 (ن  2) : ن عالقتها في البيت اآلتيـوبي   ، ح الصورةوض   -ج

 :قال الشاعــــر يصف شعرهـــ      

 وب ـــوالقل ر  ــــت  الضمائ  ـمَ ـاً       تبس  ــومـاَع يَ ـــَح األسمـإذا ما صاف

 (ن  4) العروض  -2

 (ن  2) اإليــطاء  –الوصل  –البحر المستطيل  –الشعر المرسل : عرف المصطلحات اآلتية -أ

 ن نوع الضرب ـوبي   ،د التفاعيل التي استخدمت فيهاوحد   ،ةاكتب األسطر اآلتية كتابة عروضي -ب

 (ن  2) .في كل سطر

 :قال الشاعر نــزار قباني

ـت  َطــــــوَق الياسمي         ــن  ولََمـحــ 

 ن  ـــــــوَم األنيــفي األرض مكت      

ـة البيض       ه  ج  .. اء  ـكالجـــنـ  فع   . ن  ــموع الراقصيتــد 
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اعينصرااإلجنبةاوسبمااوحيقيط

ا(انقطاا01)ااوياطاواوصرفا:اأوال

ا( اا0..........)ا......................................................ذكرااتمالتمحااوحغييراتااوح اد ثتابع ااواربااوعنوويةااوثننيةااا-0

ا(ا اا0..........................)ا................................ااوفقرةااوثننيةانطالقناتمناااسوةااوكينءااإلاقنع اوبشعرااوج ا ابين اا-2

ا( اا3........................ا)ا...................................................................................................اويقلاواوشالاا-3

ا( اا2...........................................ا)ا......................................................................................اإلعراباا-4

ا( اا0ا..............................)........................................................................اوانل،اوبين اصندكهناسحخراجاا-5

ا( ا 2)ا............................................................................ااوحوثيلاوالسحثينءااووفرغ،اوذكرادامااالسمابع اإالا  -6

ا( اا01)ااوكالغةاواوعروضا:اثننينا

ا( اا6)ااوكالغةا-0

ا( ا 2)اا:إجراءااالسحعنيةابنعحكنيااووالئونتاا–أا

ا( اا0...........................................................................................................................)ادةاتماييةاتمجرا-ا

ا( اا0.................)ا............................................................................................................تماييةاتمطبقةاا-

ا( ا 2)اا:بين انطعااوايناةابنعحكنيااوطسنئطاا–با

ا( اا0.....ا)ا.............................................................................................................................تعراضاا-

ا(اا اا0)اا....................................................................................................ا......................إاونءاوإشنيةاا-

ا( اا2)اااا.اتطضيحااوصطيةاوبين اعالقحهناا-ج

صطلااوشعراإوىاديثاشكهاو"اصنفحا"اقينمااوصطيةااوشعراةاعبىاعالقةااووشنبهةاعبىاسكيلااالسحعنيةااوحصراايةاف ا

ثمادذفااووشكهابهاويتمزاإويهابشئا"ابأننسا"ا،اوعبىاسكيلااالسحعنيةااوواييةاف ااوضونئراواوقبطباااألسونعابنووصنفاة

ا.تمناوطازتمهاوهطااوحكسماوبضونئراواوقبطبا

ا

ا( اا4:ا)ااوعروضا-2

ا( اا2)اتعرافااووصطبانتااا-أ

ا( 1.5.........................................................................................ا):ا..........................اواحنبةااوعروضيةا-ب

ا(ا ا1)ا .........................................................................................................................تا ا ااوحفنعيلاا-ا

اال  افنع اح اتم اان اب افنع اح اتم ا                              ااا  

ااال  افنع اح اتم اان اب افنع اح اتم ا                                

اال  افنع اح اتم اان اب افنع اح اتم اان اب افنع اح اتم اان اب افنع اح اتم ا                                
 (ااااااااااا ا 0.5)ا..اا..........................................األسطرااوثالثةتمضوراتمذالاف ا:انطعااوضرباف اكلاسطر 


