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  (ن 01) النحو والصرف : أوا         

الｾبيｫة، وｧنﾊاｶ لرｦيته لواقع الحياｰ ولﾜﾞون ｀ن حوله، وｧثرا｡ وتع｀يﾘ  عوا｀ل ｿفع لقｿراته تهفي بيｫالﾆابي  القاسﾟ وجｿ أبو           
وﾊاﾍ ااجت｀اعية والﾜﾗرية التي ﾜان ﾀلﾛ ｀ن القﾊايا واأ ف الﾆاعرـــ｀وق  تحｿيｿ وقｿ ساعﾀ ｿلﾞﾜ ﾛه عグﾞ. لتجربته الﾆعورية

ب･ع｀اله  ، وهو واﾊ،ﾍوｫه ال｀ﾊا｀ين الﾜﾗرية والﾆعورية التي أｿﾜها ﾆاعرنا يوبتحｿيｿ هﾀا ال｀وقف تحｲｿｿ ف. الواقع يطرحヴا
  .الﾆعرية وﾜتاباته النثرية

وفعالة في ｀عرﾜة التحول  ﾜة ｧيجابية｀ﾆارﾆ ｿارﾛ ــرنا قـــوبالوقوف عグﾞ هヮﾀ ال｀ﾊا｀ين ي｀ﾜننا أن نقول ｧن ﾆاع            
 ｲانﾜ التي ゲارﾊفي  الح ｲأｿب ｿأق ق ﾉرــبعﾆال القرن التاسع عｾ طار الوطن العربي،  グحت ،ﾟاﾆر والﾈ｀ ة فيﾈاｾ

فيヴا الثقافة  تﾈارعــــｲ التي ｀عرﾜة رن العﾆرين، وهي الــقـــوｧ ｲﾞﾈلグ ق｀ة احتｿا｀ヴا ｾال الربع اأول ｀ن ال
ｿيﾞغـية ｀ع الثقافة الالعربية التقｮان الغرｿﾞن ب｀ ｰｿرية الوافﾈربية الع . ｮجان グلｧ ﾍراﾈا الﾀه في هﾗابي ｀وقﾆتار الｾا ｿولق

الثقافة العﾈرية، عグﾞ أسﾃ ｀وﾊوعية ｀حｿ ،ｰｿｿون التجني عグﾞ ｀ا في تﾛﾞ الثقافة التقﾞيｿية ｀ن قيﾟ، وعグﾞ الｿور التاريｾي 
 .الゲﾀ قا｀ｲ به في العﾈور ال｀اﾊية

أن يطﾞع عグﾞ جوانｮ  الﾌروف  قｿ هي･ｲ لهو .أن يﾜون ｀تﾗرｿا بين ｀ثقﾗي ﾂ｀انه ﾈوتا يوﾛﾆبالنسبة لبيｫته  الﾆابي ﾜانقｿ ل          

لギｿ هｦا｡  رــــ｀ヴﾗوﾟ الﾆع رفــــتعي الﾆعرا｡ الرو｀انسيين، وأن و｣فاﾘ ｀ن التجربة الﾆعرية الغربية ｀｀ثﾞة في أﾆعار
 .ن حرﾜة التجｿيｿ الﾆعرゲ في الربع اأول ｀ن القرن العﾆرين｀ن ｾال الﾜتاｮ العرｮ الﾀين ﾜانوا يقوｿو

  (.بتﾈرف ) ｿها ــــو｀ا بع ｿ0991. ﾇ8ار العوｰｿ بيروｲ  .الﾜｿتور عﾂ الｿين ｧس｀اعيل : ｿراسة وتقｿيﾟ –｀قｿ｀ة ｿيوان الﾆابي 
     

 :ｮ عن اأسﾞｫة اآتيةـــالنﾇ قرا｡ｰ ｀ت･نية وأج ｧاقر
0- ﾇنﾞعنوانا ｀ناسبا ل ｹ(ن  0)  .اقتر 

 (ن  0) .بين ｀ن ｾال النﾇ ال｀وقف الゲﾀ اتヮﾀｾ الﾆابي ｀ن الثقافة التقﾞيｿية -2

3-  ﾇاية النｿل ｀ن بﾜﾆانقل وا.... グلｧ....اヴالواقع يطرح ﾛلﾀ انﾜ.  (3  ن) 

 ( ن  2) .ته ｾط في النｧ ﾇعرابا تا｀اـــأعرｮ ｀ا تح -4

5-  ﾇن الن｀ ｶرｾا حاااستヴ｀ﾜـِـــــــن ح  (ن  0)  .ج｀ﾞة، وب>ـــي

 (ن  2: ) ن  اآتيتين ｀ن ｧعال أو ｧبｿال حسｮ الجｿول أسﾞﾗهـــﾞ｀تيــوقع في الﾜبين ｀ا  -6

 ｧعال أو ｧبｿال سببه ｀ا طرأ عﾞيヴا ｀ن تغيير أヴﾞﾈا الﾞﾜ｀ة
     را｡ ــــｧث
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 (ن  01)  عـــروﾉالـبـاغــة والــ: ثانيا       

 (ن  6) ة ـــــــالباغ -0

ن ـــــيـــوب ،طـــــه ｾــتـــا تحـــ｀ـيــــارｰ فر ااستـعــــــجأ - أ
 (ن  2)  :اｲــــ｀ــــال｀اｫ ارــــتبــــヴا باعــــوعــــن

 ｮ122آية  ﾟｮنحلسｺﾟｮ ُ  ｲﾃグ<ـــグِع ﾟｮグَخــグِْف  ِلـــب>ــاﾃ>َفأｮﾂَقـギا ﾟｮَلــــه< ُ  :الグــعـــقال ت   -      

 :رــــــال الﾆاعـــــوق  -

`ْــــﾆَــــال ـــــــــــنِــــــــيأتــــت               ــｲًﾃ      ــــــــــــｭِｮﾄ ـﾃ=ـــــــ
ヸُْ تــــــــــــــــグ゚َـ  ـ ـــــــــــــ

 ــﾞــــا َلـﾟｮ >ｻ=ﾃـــَفــــــــــــــــــــــｱْـَت
ｮ -  ـــن نــــــيـــبﾜال ﾍـــبـــــتـــاية باعـــــنــــوｫط ـــــــار الوسا

 (ن  2)  :ي･تيا ـــــ｀ــــيـــف

ـَاﾟﾜ لvع>ـــグv゙ ه= َأِوَنـا ｧو>: ُ قال تعالグـــ       `=ــبيـن ギ?ـــｿــｧِيـ  uال<ﾊ أ .ُ أْو ِفــيｱآية .سｮ24 

゚ْ تvُ  :تعالグوقال ــــ      ゚ْـــألvــ ـَارِهـــ `ِـــْن ｿِيـ  ــر> ｧِلグv الــﾀيـــن> vｾـــر>ج=ــوا 
=゚  ｮ243آية  .ｱﾟｮقｲﾃ .ُ فtـوُلـــــــُأ وه=ـــ

             ｶ- ال｀بالغة في｀ا ي･تي ﾍ(ن  2)  :بين نو 

- vان> ْولﾜ <ـُـعــــــْقـي=ｿــ vـــفvﾘـو ﾆَْال`ﾃِــْن`ِ ــ vﾜ<ـــرu゚             
vــِــلَوَ･ــــب ゚@ـْوــــــــقヴ゚ْـِـــ `> ـ ــﾟ ِهـــｿِْجـــأو 

ـَ  وا ـｿ=ــــع>ــــــــــق

`>ــنـار>ــــــــج> ゚=ـِرــــــــﾜْـــــوُن - ゚>ــــــــــــا   ــا ｿا
ـِ  ــه=ـــــع=ـــِبـــْتُنو    ا     ـــــــــــــــــــنــيـــــف
ـَ ـةv`>ــــــراــــvﾜـــالـ  اا ـَــــــ｀ ـｴُــــْيـــــــــــح
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 (ن  4) روﾉ ــــــالع -2

 (ن  2) : عرف ال｀ﾈطﾞحاｲ اآتية - أ

 .السناｿ  –الرｿف  –القافية ال｀قيｰｿ  –رسل ـــ｀ــر الـــــــالﾆع                            

ｮ-  ﾜاأسطـتـــا ｮع رــــﾆرية ـــالﾜ يةــــابة عــتـــاآتيةﾊرو،  ｿｿوح
 (ن  2)  .وﾍ الﾊرｮ في ﾜل سطرــــن نـــوبِي التي استｲ｀ｿｾ فيヴا، يلـــاعـــتﾗال

ـِـــي قvـــــ゙ْـــــِبـــ ـْـــر@ vﾜـــــان> ف ـي> فvــــج
ـُــ ゚ْــــــــــوُنـــج  ـو

ﾆِـــــــvــــــــوِبحـــــار@ ا ُتـــــغ<ヴا  ــــيــ
ـُـــي= ゚ْ ـــــــــــالــــغ  و

ـِ ـَـــاﾆــ أْطـــــيـــــــار@ ـــــيــــــｿ@ و>وأنــ
v゚ْــــــــــــــــــــح=ــــــــــــــت    ــو
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 يطــــــتنقـــﾟ الـــﾞـــــة وســـر اإجابــــاﾈــــــنـــــع

 (ن  01) النحو والﾈرف : أوا
1.  ﾉلنﾟ ｰناسヱ ヮｮグعن ｻｮﾃقتｮ.........................................................1ヮ 
 ｱ..................................1  ヮياグヱﾟｮ ヮقف ﾂﾟｮي ｮتخﾈﾟｮ ケﾂاｱي ｷﾟｮ ヮヱقافة ﾟｮتقليﾁية  .2

 ﾟｮ.......................................................................3 ヮنقل ﾞﾈﾟｮグل  .3

4.  ｰｮﾃإعｮ...........................................................................2  ヮ 

 ｱグ(5.5 ヮ.......)...........................1  ヮياヮ حギヱﾞا ｮ  (5.5 ヮ )ستخﾟｮ ｸｮﾃحال  .5

 ｮグ...................................................................2  ヮإｮﾁｱل ｮإعال .6

 ( ن 01) روﾉ ــــــة والعــــــالباغ :ثانيا
 (ن  6) الباغة  .0
 :إｮﾃｺء ｮاستعاｱグ ｲﾃياヮ نグعギا ｱاعتｱاヱﾟｮ ﾃاヱｭاｴ - أ

-  ｲﾁﾃｺヱ يحيةﾃﾊ1...............................................................ت  ヮ 

 ヮ  1..............................................................تﾃﾊيحية ﾈﾃヱحة  -
       ｰ-  ﾍｭساグﾟｮ ﾃاｱاعتｱ نايةﾞﾟｮ عグن ヮياｱ: 

-  ﾋيـــــﾃ1............................................................تــــعــــ  ヮ 
-  ﾄヱﾃ..................................................................1  ヮ 

        ｸ– غةﾟاｱヱﾟｮ عグن ヮياｱ: 

-  グ1.................................................................غــــلــــ  ヮ 
-  ﾚｮﾃ1................................................................إغـــــ ヮ 

                 ﾉ(ن  4) العــــــرو 

 ヮ 2..............................................................تعﾃيف ﾍﾊヱﾟｮلحاｴ  -أ        
 ー-  ｰﾃﾌﾟｮ عグن ヮياｱグ تفاعيلﾟｮ ﾁيﾁتحグ يةﾌグﾃعﾟｮ ةｱتاﾞﾟｮ 

 ﾞﾟｮ.............................................................5.5  ヮتاｱة ﾟｮعﾌグﾃية  -

 ﾟｮ..........................:...........................................1  ヮتفاعــــيـــل  -
 ヮَْفـــــــِعـــــــاُتــــــــــ ヮْفـــــــــــاِعــــــــاُتـــــــــــ

ｴَْفـــــــــِعــــــــــا 
ـُ ـَــــــاِعـــــاُتــــــヮْ َفـــــــــــــِعـــــــــاتــ ـــــヮْ فـ
ｴْـَـــــــاِعـــــــــــــــا  فـ

 ヮَْفـــــِعــــــــــــاُتـــــــــــ
ｴْـَــــــاِعــــــــــــا  فـــــــــاِعــــــــــاُتـــــــــــــヮ فــ
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- ｰﾃﾌﾟｮ عグ5.5: ........................................................ن ヮ 
-  ﾃグﾊقヱ ヮグｱخヱ ( لグأｮ ﾃﾍسﾟｮ في (:ｴفعا)  ｶﾟاｷﾟｮグ انيｷﾟｮ ヮيﾃﾍسﾟｮ في ﾃグﾊقヱグ ،

 (ـــــــــــــــــــــــــاｴْ َفـــــــــــــــــاِع)


