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 ( اا01)ااوياطاヱاوゲダفا:اヱاأ

ابينا          اتن るدبゲات اتيذ ااوسنبقين اكل キطヰاج るاتسحطعك ااوج ا  ゲااوشع るكゲاد اف  اأヱجヰن ゲااوشع るاقضي ببغت
،اهااوواحسكるاتنااوسبفاخكゲاれاع ا ةヱق اأضنفاجيلاهذロااواゲكるاإوىاخكゲاتا.ゲبينااوعنوويحينااأヱوىاヱاوんننيるاوا

ヱكن اتناأبコゲاا.يゲاれااوح اأخذれاف اااتضنゥاヱااキコانキاف اأعقنبااواゲبااوعنوويるااوんننيヱるبガنصるاأنهاأدسابنوحغ
اヱاوع ااووذهك  ااوゲダاع ادـ ة キانキコاا ااوفبسفيるـقـتاتاヰن れااتجنهنヱا れااوحينيا اヱانحشني اعنووين، ヵ ،تيطعااヱ

るااوسينسيれا.اانحونءا
شعـゲاءاهذاااوبط اعبىاأ اااط اتعكيゲهمااوشعـヵゲا؛اإذادــソゲا れキاسونれااوشعゲااوج ا اتكعناوذوكヱق اتعاااااااا

ااوقنيئاヱتشنيكحه؛ا ااحطبباعـينء اヱأ اااط اتجس ا ،るاゲاゲاوحقヱا るطنبيガاوヱا ااووكنشゲة اايأンاعن اتطدين هنتسن
تنااوغوطチ،اヱأ اا ءإوىاشاسأدينننااسبنوダطيةاヱاوゲتゴاヱاإاانءاヱاإاجنコ،اتونااヵキぽاااسحعننるاتنتるفيسحعينا

ヱبذوكا.اعنابيناشعطيااوشنعゲاヱفاロゲ،اヱヱاقعهاヱخينوهاヱتعنصゲاهاヱتゲاثهاヱتゲاゐااإنسننيるااط اذوكااوشعゲاجنت
ابنوطكيعるا ااوحゴجط  اヱق  ،るااوطاقعي اإوى اヱاويبط  ،るاوعنوويヱا るااووابي ゲااأسنني اتن ゲيんاوا ااوشعゲاء افسحاهぽاء

ヱهمゲتشنعヱا اأنفسヰم اتن اعبيヰن ااガبعط  るبيキااأサااأجين اتن اقゲاكن ゲااوشع اذوك اااط  اヱأ  اكنوقるダا، ンゲاأخ
ا.تحونساるاتعحو اعبىااوحجゲبるااوشعゲاるاف ااヱد ةヱاووسゥゲ،اヱأ اااط ا

ヱوعلاأبコゲاسونれااوحج ا اف اهذاااوشعゲ،اتنااحダلابنوكينءااووطسيق اتناباゲاヱتفعيبるاヱيヵヱاヱقنفيる؛اإذاااااااااا
طعاوشالااواماヱنヌنتهااأخذاتنانゲヌاるااوعチヱゲاعي ااوガبيلادجゲهناヱوكيحヰنااأسنسيる؛اヱه ااوحفعيبる،اヱキ ااوガض

اووطيゐヱ،اヱتناأجلاذوكانج اキاطانヰمااوشعヵゲااح يァابيناااتجنهينااوحقبي ヵاヱاوا اث،اتونااقطعابأ ااتجنهヰما
るايااتنااووعنننةااوفييゲاافـヱاるطوヰعناإوىااوسヱゴاإوىااوحج ا اويسانベااحطヵا.اوذ

 .بين المعاصرة والتراث : عبده بدوي  –يوسف نوفل . د
ا(.بتصرف ) وما بعدها  98ص  –الボاهرة  -ヱ99ヱيوليوز  - ヲンمجるヤ الشعــر ع                           

 
 :ゆ عن اأسئるヤ اآتيるــالنص قراءة متأنيる وأجإ اقر

ヱ-  لين اذكرゅالنصل مث ゆحس るنيゅالث るلميゅバال ゆد الحرバب れالتي حدث れتغيراヤ ( .ヱ  ن) 

ヲ-  ゅر الجديد انطاقバشヤعي لゅء اإيقゅالبن るمن النصأبرز سم (.ヱ  ن) 

ン-  اشكل منヱ انقل " るنيゅالفقرة الث るز... إلى ...بدايゅاإيجヱ ءゅاإيح ( . "ン  ن) 

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

ヵ-  ا مفردةゅاستخرج من النص حゅヰحبゅبّين صヱ ،  (ヱ  ن ) 

    ヶ  د إاّ ـバب ュااس ュاذكر حكヱ ،パء المفرゅمِثل لاستثن .  (ヲ  ن) 

ا
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ا( ا01)اوكاغるاヱاوعチヱゲا:اثننين

ا( ا6)ااوكاغるا-0

 (ラ 2.) نانطعヰنابنعحكنيااووائونヱれبي اا،اااسحعنيةافيوناتاحهاخطاゲ اـأج اا-أ

 .بالنらاتاれ واأコهار  اأرチتست  ك  ا  ـــ         

 .أنشودته فــوق اأغـــダاラ الطــيـر  ى غــن   ـــ        

 (ラ  2: )  طسنئطافيونااأت نانطعااوايناるابنعحكنيااوبي ااسبا

 (94 اآية .سورة الدخاラ " )ク ق  إنك أنَت العزيز الムريم : " قاメ تعالىـــ        

 :وقاメ الشاعــــرـــ       

ヤヨَي       عـــار∀ عــヤيك أラ  نــراポَ تسيـــر    تボوメ التي من بيت ヰا خف  َمح 

ァ-ض ااヱطيةダبي اا،احااوヱناف ااوكيتااآت ـヰناعاقح : (2  ラ) 

 :قاメ الشاعــــر يダف شعرロـــ      

 وゆ ـــوالヤボ ر  ــــت  الヨツائ  ـヨَ ـا⇔       تらس  ــومـاَع يَ ـــَح اأسヨـإクا ما صاف

ا( اا4)ااوعチヱゲاا-2

 (ラ  2) اإيــطاء  –الوصل  –الらحر الヨستطيل  –الشعر الヨرسل : عゲفااووダطبانれااآتيるا-أ

انانطعااوضゲباـヱبي اا،キااوحفنعيلااوح ااسحガ تتافيヰنヱد  اا،るاكحبااأسطゲااآتيるاكحنبるاعヱゲضيا-ب

ゲ( اا2) .ف اكلاسط 

 :قاメ الشاعر نــزار قらاني

ـت  ヅَــــــوَق الياسヨي         ــن  ولヨََـحــ 
 ن  ـــــــوュَ اأنيــفي اأرチ مムت      
      ツيらـة ال ه  ج  .. اء  ـكالجـــنـ  فع   . ن  ــヨوع الراقダيتــد 
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اعينصゲااإجنبるاヱسبمااوحيقيط

ا(انقطاا01)ااوياطاヱاوゲダفا:اأヱا
ا( اا0..........)ا......................................................ذكゲااتاتحااوحغييゲاれااوح اد ثتابع ااواゲبااوعنوويるااوんننيるااا-0
ا(ا اا0..........................)ا................................ااوفقゲةااوんننيるانطاقناتناااسوるااوكينءااإاقنع اوبشعゲااوج ا ابين اا-2
ا( اا3........................ا)ا...................................................................................................اويقلاヱاوشالاا-3
ا( اا2...........................................ا)ا......................................................................................اإعゲاباا-4
ا( اا0ا..............................)........................................................................اوانل،اヱبين اصندكヰناسحゲガاァاا-5
ا( ا 2)ا............................................................................ااوحوんيلاواسحんينءااووفパゲ،اヱذكゲاداماااسمابع اإاا  -6

ا( اا01)ااوكاغるاヱاوعチヱゲا:اثننينا

ا( اا6)ااوكاغるا-0
ا( ا 2)اا:إجゲاءاااسحعنيةابنعحكنيااووائونれااسأا
ا( اا0...........................................................................................................................)اキةاتاييるاتجゲا-ا
ا( اا0.................)ا............................................................................................................تاييるاتطبقるاا-
ا( ا 2)اا:بين انطعااوايناるابنعحكنيااوطسنئطااسبا
ا( اا0.....ا)ا.............................................................................................................................تعゲاضاا-
ا(اا اا0)اا....................................................................................................ا......................إاونءاヱإشنيةاا-
ァ-نااヰبين اعاقحヱطيةاダا( اا2)اااا.اتطضيحااو

صطلااوشعゲاإوىاديثاشكهاヱ"اصنفحا"اقينمااوダطيةااوشعゲاるاعبىاعاقるااووشنبるヰاعبىاسكيلاااسحعنيةااوحゲダاايるاف ا
るنفاダاوقبطباااأسونعابنووヱاゲاف ااوضونئるعبىاسكيلاااسحعنيةااوواييヱا"ا،اサاإويهابشئا"ابأننゴيتヱثمادذفااووشكهابها

ا.تناوطاコتهاヱهطااوحكسماوبضونئゲاヱاوقبطبا
ا
ا( اا4:ا)ااوعチヱゲا-2
ا( اا2)اتعゲافااووダطبانれااا-أ
ا( 1.5.........................................................................................ا):ا..........................اواحنبるااوعヱゲضيるا-ب
ا(ا ا1)ا .........................................................................................................................تا ا ااوحفنعيلاا-ا

اا  افنع اح ات اان اب افنع اح ات ا                              ااا  
ااا  افنع اح ات اان اب افنع اح ات ا                                
اا  افنع اح ات اان اب افنع اح ات اان اب افنع اح ات اان اب افنع اح ات ا                                

 ゲباف اكلاسطゲاتذالاف ا:انطعااوضゲتضوるاثんااوゲ(ااااااااااا ا 0.5)ا..اا..........................................اأسط 


