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 (.ラ  11) النحو والصرف : أوا

 صـــالن         
 

れ إلヴ أسلوゆ بギأれ نるツヰ الشعر العربي الヨعゅصر بحركる بعث للشعر العربي القギيم، رد               
، ヱكラゅ هグا الヱゅガيる التي كラゅ قギ انحギر إليヱ ،ゅヰخلصته من الゴخゅرف اللفヌيる ديゅらجته النゅصعるالشعر 

 . ヨـود سゅمي الゅらرヱدヱ ヵأحギヨ شوقي ヱحゅفظ إبراهيمالらعـث بفツل محـ
       るقوي ンأخر るحرك ロجوار ヴإل れرヰド ヴعث الرائع حتらا الグه ヴويل علヅ قتヱ يツヨي ギلم يكـヱ

 ヵالصراع بين الحركتين، أ ギاشتــヱ ،ゅヰヨهيゅمفヱ ゅヰأصولヱ るالغربي ゆاآدا ヴإل ギتستنヱ ギيギالتج ヴعو إلギت
الギيواクヱ ،ラلك أラ حヨلتヰم  るيギ الグين يヨكن أラ نسヨيヰم بجゅヨعـالتجギبين أنصゅر الشعر التقليヱ ヵギأنصゅر 

 ヵギالشعر التقلي ヴتعلヨتجس ギق  ヴヨسヨال ゆゅلكتゅي بガريゅالت ゅجودهヱ دعـتヱأヱ " ラيواギال " ゆゅهو كتヱ
 ヵギالتقلي ゆاأدヱ الشعر るلقゅヨني عコゅヨدر الゅالق ギらإبراهيم عヱ  دゅود العقヨمح サゅらع ラاクゅفيه اأست メヱゅتن

ギلنقゅا ه بل ،ب ヵグال ュギヰالヱ شوقي ギヨم أحヰرأس ヴعلヱ ،فيه りواد ヱيヅنفلوヨلطفي ال ヴمصطف. 
         ゅِجـر في أمريكゅヰヨَال ヴإل れギامتヱ ،العربي ベشرヨفي ال るثلゅヨم るلヨح れرヰド في الوقت نفسهヱ

 ،لأستクゅ ميゅガئيل نعيるヨ" الغربメゅ " هログ الحヨلる بنوع خソゅ في كتゆゅ  لتالشゅヨليヱ るالجنوبيヱ ، るقギ تج
ヱ ヵرヌن ギنقـ ゆゅلك أنه كتクヱ ، فギヰاتفق معه في ال ラإヱ كل ااختاف ラيواギتلف عن الガي ゆゅهو كت

ヱمنゅقشる لأصوメ الفلسفيヱ るالفنيる التي يقوュ عليゅヰ اأدヱ ゆللحゅجれゅ النفسيヱ るاأهギاف اإنسゅنيる التي 
في ゅتين الحヨلتين ヱبゅلرغم من اتفベゅ ه. ، بل هュギ تطらيقيك اأدゆ، بينゅヨ الギيواラ كتゆゅ نقギيギガمク ゅヰل

ギيギالتج ヴإل りعوギهو الヱ فギヰـفـوا الガلم ي るصريヨال るلヨالح ゆゅأصح ラيم، فإギللق りゅكゅحヨال グらنヱ ،
ヵاأداء اللغو るفي مسأل ソゅِجـر بنوع خゅَـヰヨَشعراء الヱ العربي ベشرヨم لشعراء الヰرضتゅمع . クゅاأستヱ

حيث نراロ يتحゐギ عنゅヰ في صراحる بل ، る في الヨقギمる التي كتゅヰら للغربメゅالعقゅد ا يガفي هログ الヨعゅرض
 .بسامる التعらير ヱجゴالる العゅらرり كヨ  ゅس  في الحギيث متَ  ح  لِ ヱي  

 .الゼعر العربي الヨعゅصر بين التقليد والتجديد . محヨد مندور. د                                                     
 (.بتصرف ) ومゅ بعدهゅ  111ص  -1891. مطبعة حكومة الكويت  - 11العدد . كتゆゅ العربي                                

 
 :اقرإ النص وأجب عن اأسゃلة اآتية

ヱ- للنص ゅسبゅمن ゅانヱاقترح عن.  (ヱ  ن) 

ヲ-  رヱضة الشعر العربيأبرز من خال النص دヰحركة البعث في ن.  (ヱ  ن) 
ン- من ュゅلشكل التゅاشكل بヱ نية انقلゅيكد  : بداية الفقرة الث ュلヱ ان .إلى ... مضي يヱعة الديゅبجم.   (ン  ن) 

ヴ- تحته ゅم ゆأعر ゅمゅت ゅخط في النص إعراب (.ヲ  ن) 

ヵ-   من الفعل ゆمنه( يـــلـــح ) تعج ゆشرط التعج ゅمبين( .ヱ ن) 

ヶ- ستخرج ا ゅمヰزنيヱ حددヱ ، للكثرة ゅجمعヱ ، للقلة ゅمن النص جمع . (ヲ  ن) 
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ｭنيｭث : ﾉガﾁعﾝｬガ ｱاغｯﾝｬ (01  ヰ) 

1. ｱاغｯﾝｬ  َ6 ヰ ) 
ｲｭ｀ｫا｀ﾝｬ ﾁｭｯعتｭｯ ｭヴعガن ヰّيｯガ ،ﾋｾ تحته ｭ｀في  ｰﾁｭاستعｬ ﾁｸأ ـ أ:  (2  ヰ) 

 .غﾄxيﾃا ي<ْعﾍي ｯｱليヱيｯｱグ ヮليسﾃｯ َغْيثﾃ  ｭً=ْأْيｴُـ    
 :قｯل الヱتنｱي يｰﾍｯﾀ سيف الグﾁلｳـ  
 ｯギFَس َأا أيﾝｬْغ  يُف>ヱ =ﾅْيxل ザﾂــاّل=ヱـــ>ヰﾊِｯ=ْنه عヱِ xا=グ ٌー ｯتﾃْ>ヱ ا فيه=グ          ًاﾁ 

 ｰｬ ヰيأتـ عّي ｭ｀في ﾋｫｭسガﾝｬ ﾁｭｯعتｭｯ ｱيｭنﾜﾝي:  (2  ヰ) 
 ゴلｯل تعｯـ ق ُ :ｧَا ُنْسグ ｯنヱْ=ﾃَأْج ｯヱّع ヮグلｧَُقْل ا ُتْس =ヮグ｀=ヱْعxت ｯヱّ=ُل ع ُｧｱس ｲﾃグس . ｳ52اآي 

ゴلｯل تعｯق グ ء< : ُ ـｯヱال =ﾋغيグ ُ ﾁグه ｲﾃグس . ｳ44اآي 
 ｸيأتي ｭ｀في ｱيﾁガتﾝｬ ヰـ عّي  ( :2  ヰ) 
 ゴلｯل تعｯـ ق ُ :ｧَｱِ ｯهｯْينxن=ｱ =ءｯヱالّسグ ヮグِسعグヱxل ｯّنｩグ ﾁٍالُ ْي ｲﾃグسﾂｴｯيﾃا . ｳ47اآي 
 :ﾃاهيｱｩヰقｯل  أحﾁヱ شグقي في ｯｷﾃء حｯفﾎ   ـ 
 ي=ｯ حｯفxﾎ الُفﾊْحグ ゴحヱ =ﾅﾃِｯ=ْجﾁِهヮْ=ヱ =ヰｯヱｩِグ           ｯ نxج=`ヮヱِ ｴْx= الx`>ｱغｯِء 

2.  ﾉガﾁعﾝｬ (4  ヰ) 
 (ヮ  5َ  .التヱﾌيヮ ـ اإقグاء الﾊグل ـ التｧسيﾅ ـ :عﾁف ﾋﾈ｀ﾝｬلحｬ ｲｭآتيｱ - أ

 ー- ｱيﾊガﾁع ｱｯｭتﾜ آتيｬ ｲيｯﾝｬ ｮتﾜｬ، يهﾝي ينت｀ي إﾀﾝｬ ﾁحｯﾝｬ عガن ﾁﾜﾀｬガ ،نهﾂガガ عيلهｭتف ｿｿحガ َ5ヮ) 

ｯلـسヱْEـِع ヱِـグ ヮْْقـــwﾃ لxــグْ جــグｨｯا       ヱグ=ـｱِ ｯ ِحـيـｯً =ヮنﾁｯيـｴُ أقـグاxﾜ ヱـــﾁْلxـــ
 أج=ｱｯ<ــــグا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــ

ｱيガغﾝ ｹガﾁش 
ｰｯتﾃヱ :ｰｯتﾃا :Eﾝxش 

 جَف: غيﾋ الｯヱء

ｲلｸن :ｲｯｸأن 
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 دليل التصحيح    

 توجيれゅヰ خゅصة بعヨلية التصحيح: أوا
 

 : تقديم   
ة، أنゅヰ تعتبر محطة التصحيح محطة حゅسヨة في مسゅر عヨلية التقويم، خゅصة في اامتحゅنれゅ اإشゅヰدي          

حラゅ السゅبقة من كل عヨليれゅ اامت تعزコلヨترشحれゅ والヨترشحين من جヰة، وأنゅヰ تتوァ مسゅرا ヅويا  من تحصيل ا
ンة أخرヰج . ラゅヨعلى ض ゅوحرص ،ゅجيヰومن ゅيヨتنظي ラゅاامتح れゅتدبير كل محط ュゅولة إحكグبヨود الヰر الجゅヅوفي إ

ヨبدإ تكゅفぽ الفرص بين الヨترشحれゅ والヨترشحين، ومن أجل ل ゅالヨوضوعية والヨصداقية إجراء التصحيح، وتحقيق
نواれ الゅヨضية، نتゅئج تقويم عヨلية التصحيح للسواستゅヨんرا لصوメ إلى تقديراれ موضوعية ومنصفة، الو

 メرا للتحوゅツالتدريس وواستح ゅヨヰين يعرفグر والتطور اللゅا بعين ااعتبグتصريف أخ ベゅومن أجل سي ،ゅليヨع ァゅヰنヨال
 ラيكو ラترشحينأヨوال れゅترشحヨفرصة  لتقويم اأداء الفعلي لل ラゅاامتح れゅيツتكييف مقت りضرور ュيستلز ゅヨم ،

في التقدير الكヨي أوコاラ مكونれゅ الوضعية ااختبゅرية في وضع ااختبゅر، وإعメゅヨ الヨرونة في  اإゅヅر الヨرجعي
يﾁجﾝｬ ヰ｀ グسيﾝｬガ ｲｬｿسｬ ｰｿｭأسｭتﾗﾞﾜ｀ﾝｬ ｰﾀيｨｯ ヰجｬﾁء تصحيح ガﾊガ｀ﾝｬع  تعزيزا لグヰا التوجه ، وتصحيحه

  :يｬｱاستﾝｭｯ ｿｭﾆﾁتガجيｬ ｲｭヴآت
 ｀ تصحيح فيﾝｬ ｱيﾞ｀عﾝ ｰﾁﾋｦ｀ﾝｬ ｰﾁﾋس｀ﾝｬ グﾝｧ ｿｭヱاستｬ ヮﾀヴｯ ｱصｭｾﾝｬ ｲｬءｬﾁإجｭｯ ﾟｬﾂتﾝاｬガ ،ｭヴﾞحｬﾁ｀ فﾞتｾ

ｯ｀ ﾘﾚيح ゲﾀﾝｬ ガحヱﾝｬ グﾞع ｭهﾂｭجヱｧガ ،ｱيﾞ｀عﾝｬｩｿｭ  ｱعيガﾊガ｀ﾝｬ  فｭصヱإｬガ؛ﾇﾁﾗﾝｬ ｦفｭﾜتガ 
  ｱعيガﾊガ｀ﾝｬガ ｱقｿﾞﾝ ｭيｾガفي تｭﾜﾝｬ يヱｭ｀ﾂﾝｬ ﾂحيﾝｬガ ｱﾚستح｀ﾝｬ ｱيｭヱعﾝｬ ﾁيﾁتحﾝｬ ﾘｬﾁガياء أｧ グﾞع ﾇﾁحﾝｬ

 في تｿﾚيﾁ أｬｿء ﾝｬ｀تﾆﾁحﾝｬガ ｲｭ｀تﾆﾁحيヰ؛

 حﾝｬ  ｱيﾁｭヴ｀ﾝｬ ｲｭيガست｀ﾝｬ ヰｬﾂガأ ｰｭعｬﾁ｀ガ ،ヰحيﾆﾁت｀ﾝｬガ ｲｭحﾆﾁت｀ﾝｬ ءｬｿعي أガﾊガ｀ﾝｬ ﾁيｿﾚتﾝｬ グﾞع ﾇﾁ
 ｭ｀ﾜ هي ｀حｰｿｿ في ﾝｿيل ﾝｬتصحيح؛

  ع｀ ، ｰｿｿح｀ ｮﾝｭﾋ｀ﾝ ｱｯستجي｀ﾝｬ ガأ ｱحガﾁﾋ｀ﾝｬ ｱﾞｫأسｬ ヰع ｱﾊﾁتﾗ｀ﾝｬ ｲｭｯｭإجﾝ ｱヱﾜ｀｀ﾝｬ صيغﾝｬ ﾁｭｯعتｬ
ｱ يست･ｭヴｯ ﾃヱ في تガﾚيﾟ أｬｿءﾝｬ  ｲｬ｀تﾆﾁحｬ ｲｭعتﾁｭｯ عｭヱصｬ ﾁإجﾚ｀ﾝｬ ｱｯｭتﾁحｱ في ﾝｿيل ﾝｬتصحيح أﾊﾁي

 ﾝｬガ｀تﾆﾁحيヰ؛

  ﾁصｭヱع ヰ｀ ﾁصヱل عﾜ ヰﾂガ ｮحسｯ ءｬｿأｬ ﾁيｿﾚتガ ،عガﾊガ｀ﾞﾝ يﾝｭ｀إجｬ ﾋيﾚヱتﾝｬ ゲｿｭﾗت グﾞع ﾇﾁحﾝｬ
 ﾊガﾝｬعيｬ ｱاｾتﾁｭｯيｭ｀ﾜ ،ｱ هガ ｀ثｲｯ في سﾝｬ ﾟﾞتﾚヱيｧガ ،ﾋثﾛﾝﾀ ｲｭｯ في ﾁガقﾝｬ ｱتحﾁيﾁ؛

  ｱقｿ لﾜｯ ｱيｫﾂجﾝｬ ﾋﾚヱﾝｬ ｮｭحتسｬ ｱجعｬﾁ｀ グﾞع ﾇﾁحﾝｬｱيﾝｭ｀إجｬ ｱﾋﾚヱﾝｬ عﾊガ لｯق. 
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ゅنيゅبة:ثゅصر اإجゅوسلم التنقيط  عن 

 
 (ラ 11) و والصرف ـالنح: أوا     

ヱ-  ゆسゅان منヱاقتراح عن..........................................................................  ..................ヱ ن 

ヲ- ضة الشعر العربيヰر حركة البعث في نヱإبراز د.................................................................ヱ ن 

ン-  الشكلヱ النقل................................................................................................ .......ン ن 

ヴ-  ゆاإعــرا............................................................................................... ...........ヲ ن 

ヵ-  ゆن شرط التعجゅبيヱ من الفعل ゆالتعج.............................................................. .............ヱ ن 

ヶ-  ゅمヰزنيヱ نゅبيヱ جمع الكثرةヱ استخراج جمع القلة.............................................. ..................ヲ ن 

   ゅنيゅث : チالباغة والعرو (11  ラ) 
ヱ.  (ن  6) الباغة  

 :إجراء ااستعゅرة ヱبيゅن نـヱعـゅヰ بゅعــتبゅر المائمれゅأ ـ 

  -  るمطلقــ る1................................ .........................................................................تصريحي  ラ 

-  るمــرشـحـ る1..................................... ..................................................................تصريحـي ラ 
ゆ- ئطゅر الوسゅらعتゅب るيゅتعيين نوع الكن: 
 ラ 1............................ ..........................................................................................تعـريـض - 
-  りرゅإشــ ヱء أゅــヨ1.......................... ..................................................................................إيـ  ラ 

 ァ–  るتعيين التوري: 
 ラ         1..................اليギ الجゅرحヱ ، るبعيギ القوヱ りهو الヨراد : فلゅヰ معنيラゅ قريب؛ " بــأيــــギ : " توريる في كلるヨ ال -              

              -  るヨفي كل るفظ " التوريゅقريب، " ح ラゅمعني ゅヰهو: فلヱ فظ إبراهيمゅعر حゅهو اسم الشヱ ギبعيヱ ، عل من حفظゅاسم ف 

       ラ 1 ....................................................................................................................... دالヨرا               
           
     2. チالعرو (4  ラ) 

 2ラ............................................................................................................تعريف الヨصطلحれゅ . أ        
       ゆ- حرらكر اسم الクヱ عيلゅالتف ギيギتحヱ るضيヱالعر るبゅالكت: 

          -  るضيヱالعر るبゅ5.0.............................................................................................................الكت ラ 
 ラ 1...........................................................................................................................التفゅعيل  -         
 (مفゅعيلن مفゅعيلن فゅع اتن              مفゅعيلن مفゅعيلن فゅع اتن )           

5.0 ラ.......................................(..................................................ヨヰヨلる من الらحور ال) الらحر الヨنسرد  -        
 
 


