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 النص 

             メゅمي قゅس キوヨمحヵキヱرゅらال : 
1- ｯـَــأ  ـDヰـــــِحــي> أｧ ヰْاガْﾘُ gــــشgـــﾝｬ グــ

<ﾊـــــــيــــــــ`ِـــ=ﾁـ        ﾜガــُــ<`  hـــــُشــــل ﾘٍガــ
ｯـــﾝｭـَحــ ـَـــــــヰ جــــيِنــــ  ـــﾁ=ـــــــــــــｿيـ

`>ﾁْء=  يع=ـــﾋــتـــْسي> ْلـَــガه -2 ﾝｬﾜِــ｀ــْتــــ<ヰｭ ﾝَـــــガْ<ـــــــعｱٍ        
ـَ   E゚ عـــــــــنــي ـِ ــヴـｭ ــــيــــﾞــــ
`>ـــــــ`> ｿْفــــــــﾂガ ــــــــــــــــيــــٌع=ﾁـــ   

 ｿِガｿـــــــــــــصEــي ﾞﾝــــｯـــ゙ْـــَق ع=ـﾂ>ـــــــْجـَــــガي -3
gنｧガـَ    ي      ــِــــنــ ﾝــﾝｬ ギｿــｯـْ･ـَـــﾃِ ヰْｧ ﾋـــﾅَｭـ 
ﾜَﾝｬِـــ`  ﾁガ=ـُــｯـــــــيE ص>ــــ

4- ガـــ<`ﾜُ ｭـــhـَــــ｀ ـلヰْ ｾَفـَـــｭ ﾝｬــــيـــع=ـــ<ヰガـ 
 ﾉｭ>ـَــــヰْ ｾــــ`> لhـــــガا ﾜُ   ـｱٌ     ــｬﾁعـــيــ
 ــﾁガ=ــــــــســــガَف ج>ـــــتــــﾝｬح=

ـِ -5 ﾜــﾝガـــヰْ ﾝِــ･ْحﾜ゚ِــــــــــ ｭ ـﾝｬــヴــــ ギガـ
ـヴــｭ ــﾝ ــｼُガـــــｯــَت          ــｱٌـــــــيDــﾁِـَــــｯـَــج

  ــﾁガ=ــــــــــﾗُـــــي َتـــــガْهـ ـﾃｭ=ـــــﾗـــــｬأْن

`ِــــﾜ ｭــグﾞ ｀ـــي عـiـــｧガن -6  ヰｭس>ـــ ヰْــــﾁِفــ     ギガヴﾝｬ     
ـｲｭ ـــــｯـــｫｭــــي ﾝｬــنـــفـ  ｧٍــﾁｿْ>ـــُتـ ガـﾀُــــﾝَـ
    ــــﾁ=ــــــيـــغـــــــ`=
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ـُــي -7   ــｲﾁ       ـــــｬﾀｧ ｮِガ عـــｾُــﾋــــﾝｬ ｿـــنـــني عـــُقـــｬﾁفـ

゚ٌـــــــــٌف صــــــــيـــــــــガ ｿٌｬガســــــجــ  ﾁｭ 
  ـــﾁ=ـــــــيــــــﾗِــــــــガج>

ـｲُ ــْحـــｯــــｿ ص>ـــــٍي قــــــــــｮ حـﾁ=ـــــــガ ｭي -8
E゚ ـــــــــｭ ُشــــــヴـــﾝ =ｿｭــــــﾜــــــَتـ       ｰﾁｭ   ـｯـغــ ـ

`=ــــــــｭِل َتـــｯـــﾝｬجـ  ـــﾁガ= ــــــــ

ｭ ــــｭيــــنDｿـــت･ｯــﾝｬ グ يــ｀ــｱٌـــــي شــﾝガــ -9
ـَ ـَــ｀ـﾂْــــガع ـَـــﾗُــــَتـ       ｱٌ ـ ーَ ـــｯـــــلh ش ｭــ

ﾝｬــــｾـَــﾋْْهــــガ ｮـَـــــ   ــﾁ=ــــــسيـــــガ ع

        ﾝｭｯٌغ ｱِــ｀ــيـِــﾜــــشgــــﾝｬ =ｮـــْعـــص> ｦٌــﾁ=ــــ`ｧガｬْنــي   -11  

ـْــﾗــــَنـِــｯـ  ـِهـــــيــــفـ ـﾃ>ــــيــــ･ﾝ ｬًガــــي> شــــســـ
  ــﾁ=ـــــــيـــﾜـــنـ
ヰｧガ    ه      ــــヰ｀ =ﾁ غـｫｬガﾞــــｿهـــــفﾝｬ gـــﾜـ ｲُـــ゙ْــــｬﾀｧ ص= – 11  
ｮガ ـــــــﾞـــقـــﾝｭｯ ｲـــــــــصـــｲُ غـــــــــ゙ْـــــُق

   ـﾁガｿ=ــــص=ـ
ـَ`> -12   ﾞـﾜْــ｀ ｲُـــقـــﾝｭــيــــ<ｿــ ﾝｬـــﾜـــ ﾟـا

ـَ         ـｱًـــــ｀ـــﾜـِــــــガح ﾝـــヴـَـ ﾜ ｭــــﾜَガــــــｮٌـ 
ـْــｾـَــف ゚=ـ  - 13   ـﾁ=ـــــيــــــِنـــ`= ـｭِءـَــــيـــــﾊِـــﾝｬ ــ
ｭء> ــــｯــﾝَـ     ﾊ    グ>َقﾜﾝｬاｬ ゲﾀﾝｬ ﾟْن صﾁِــفي ع> ｲُـْــنــガْﾞ ﾜُــَف
ｯـِــﾗَـــــﾊْـــﾞٌلـــــج>" ي ـِــガﾁْــ  " ガ "يــــجـﾁـــــــــ=ﾁ" 
 14- ｀ガـَـــ ـgــــiـي أنـــﾁنـــــDﾊ ｭــ ｾ･ـــــــي تｲُﾁـ 

ـُــعـ ヴنـــ=゚ ــヰ ــــيـــي> ｯـــــﾞـــــﾊْــــガَفـ         ــ
ﾝｬـــعــﾝｭَشــــيــ｀ـــ ヰـــــヴــــــــيـِـــ=ﾁـــ  
ـَ -15  ـグَ ــــــｭ أｾْـــ｀ـــــgــｯـﾁ ｭ=ـَــيـفـ ﾞ｀ــــDسﾝｬ ヰـــｯْـــﾘُِل ـDガَأ         

ــｿｭ> ـــــيـــــــــِجــــــﾝｬ ــDﾂـــــｯガَـ
ﾝｬـــــســـｯｭــــــقـــｲِｭــ ｾــــــــيـِــأ=ﾁـــ  
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بيرらヅ  れヱعة  –キار العوりキ  -حققه ヱضトらه ヱشرحه علي الゅイرヱ ュ محヨد شفيق معرヱف  –キيواラ الゅらرキ- _ ヵキヱ سゅمي الゅらرヵキヱ محヨو

1991-  ソ202  ゅبعده ゅمヱ ( بتصرف) 

 

. يعد رائد الشعر العربي في العصر الحديث(  1902 -1139) محヨوキ سゅمي الゅらرヵキヱ شゅعر مصرヵ : التعريف بゅلشゅعــر

ゅكゅحヨيز بヨةتヨالشعرية القدي ァクゅヨت. ته النヱجزالةヱ ゆنة اأسلوゅفي رص  ゅاللفظ  قليده . ヴن⊥ف⌒ي إلヱ الع⊥رابية りورんفي ال ポرゅش

 .جزيرり سرنديب 

 

:  الحـتوف –الشゅイع : الヨムي -ضعف ヱفر : スゅヅ  –الイヰراラ : الصدキヱ –يدメ عليヱ ゅヰيヰヌرهゅ : ينم عليゅヰ –:شرゥヱ لغوية

 れوヨور –الジج :ュرية – الشجاع المقداらج :りقوヱ りشد- ォوらتسكن :ت – ンوヰته: سرف الヱضراヱ الحب りشد- 

 من جヤود اأヱ  جعら  من خشب ا جヤود لヰا: جفير  –نزلت : عرれ -مدافع  ヱク عزヱ りمنعة ヱقوヱク :り تدرأ 

 . غヤب ヱتらق: بز – لقب الحطةゃ : جرメヱ  –مفاتةحه : مقゅليد الムاュ  –تدحرポ : تヨور  - خشب فةヰا

 

 :مジترشدا بゅヨ يأتيالنص نشゅئيゅ متゅムما تحلل فيه اكتب موضوعゅ إ

 . ヱضع النص في سيゅقه التゅريخي ヱاأキبي -

 .( 12،  6، 1) اأبيれゅ انトاقゅ من النص لقراءり صيゅغة فرضية  -

- ヱ النص れحداヱ تحديدりحدヱ كل ラوヨツم コإبرا. 

 : تحليل النص بゅلتركيز علヴ الムヨونれゅ اآتية -

  メالحقوヨイعヨرا) يةالゅらالعヱ ظゅالحنيناألفヱ ベالشو ヴالدالة عل れ،  الدالة れراゅらالعヱ ظゅاألفヱ

  .العاقة بين الحقلينヱ، (علヴ خصメゅ الشゅعــر

 الداخليヱ رجيゅع  الخゅاإيق 

  ゅヰظيفتヱヱ الصور الشعرية. 

 ゆاأسلوヱ اللغة. 

-  りالتحقق من فرضية القراءヱ ئج التحليلゅتركيب نت. 

 .إليهبيラゅ مدン تんヨيل النص للتيゅر اأキبي الヵグ ينتヨي  -
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 دليل التصحيح                                                                     

 توجيれゅヰ خゅصる بعمヤيる التصحيح: أوا 

   ュديボت : 
 ゅヰأن ،るديゅヰاإش れゅنゅفي اامتح るصゅخ ،ュويボالت るيヤر عمゅفي مس るسمゅح るالتصحيح محط るتعتبر محط

لمترشحれゅ والمترشحين من جるヰ، وأنゅヰ تعزز كل عمヤيれゅ اامتحゅن تتوج مسゅرا طويا  من تحصيل ا
وفي إطゅر الجヰود المبذولる إحكュゅ تدبير كل محطれゅ اامتحゅن تنظيميゅ ومنヰجيゅ، . السゅبるボ من جるヰ أخرى

وحرصゅ عヤى ضمゅن الموضوعيる والمصداقيる إجراء التصحيح، وتحボيゅボ لمبدإ تكゅفؤ الفرص بين 
ومن أجل الوصول إلى تボديراれ موضوعيる ومنصفる، واستثمゅرا لنتゅئج تボويュ  المترشحれゅ والمترشحين،

عمヤيる التصحيح لヤسنواれ المゅضيる، واستحضゅرا لヤتحول والتطور الヤذين يعرفヰمゅ التدريس، وأخذا بعين 
 ゅي، ممヤاأداء الفع ュويボلت  るن فرصゅومن أجل أن يكون اامتح ،ゅيヤج عمゅヰتصريف المن ベゅر سيゅااعتب

ュزヤيست  るريゅااختب るالوضعي れゅدير الكمي أوزان مكونボر المرجعي في التゅاإط れゅتضيボضرورة تكييف م
يﾁجﾝｬ ヰ｀ グسيﾝｬガ ｲｬｿسｰｿｭ  في وضع ااختبゅر، وإعمゅل المرونる في تصحيحه، وتعزيزا لヰذا التوجه

ｱآتيｬ ｲｭヴجيガتﾝｭｯ ｿｭشﾁاستｬ عガﾊガ｀ﾝｬ ء تصحيحｬﾁجｨｯ ヰيﾗﾞﾜ｀ﾝｬ ｰﾀتｭأسｬ: 

 ﾝｬ グﾝｧ ｿｭاستن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｀ تصحيح فيﾝｬ ｱيﾞ｀عﾝ ｰﾁﾋｦ｀ﾝｬ ｰﾁﾋس｀
 ｦفｭﾜتガ فｭإنصｬガ  ｱعيガﾊガ｀ﾝｬ ｩｿｭｯ｀ ﾘيحق ゲﾀﾝｬ ガنحﾝｬ グﾞع ｭهﾂｭنجｧガ ،ｱيﾞ｀عﾝｬ ヮﾀヴｯ ｱصｭｾﾝｬ

 ﾇﾁﾗﾝｬ؛
  ｱقｿﾞﾝ ｭيｾガفي تｭﾜﾝｬ نيｭ｀ﾂﾝｬ ﾂحيﾝｬガ ｱستحق｀ﾝｬ ｱيｭعنﾝｬ ﾁيﾁتحﾝｬ ﾘｬﾁガياء أｧ グﾞع ﾇﾁحﾝｬ

ｿفي تق ｱعيガﾊガ｀ﾝｬガ؛ヰشحيﾁت｀ﾝｬガ ｲｭشحﾁت｀ﾝｬ ءｬｿأ ﾁي 

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

  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نﾜ｀｀ﾝｬ صيغﾝｬ ﾁｭｯعتｬ
ﾝｬ ｱｯｭ｀قتﾁحｱ في ﾝｿيل ﾝｬتصحيح أﾊﾁيｱ يست･نｭヴｯ ﾃ في تقガيﾟ أｬｿءｲｬ  ، ｀ع ｬعتﾁｭｯ عنｭصｬ ﾁإج
 ﾝｬ｀تﾁشحﾝｬガ ｲｭ｀تﾁشحيヰ؛

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

 ｬﾁ｀ グﾞع ﾇﾁحﾝｬ؛ｱيﾝｭ｀إجｬ ｱﾋنقﾝｬ عﾊガ لｯق ｱقｿ لﾜｯ ｱيｫﾂجﾝｬ ﾋنقﾝｬ ｮｭحتسｬ ｱجع 
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 تصحيحﾝｬ يلﾝｿ في ｰｿﾁｬガﾝｬ ｲｭヴجيガتﾝｭｯ ｿتقيﾝｬ. 

 

 

 ゅنيゅسلم التنقيط : ثヱ بةゅصر اإجゅعن 

 ラ 2.............................................................................................................الدقديم  -1

الدダنع في  - تدهور الشعر العربي في عダر اانحطاヅ : عوامل ヰドور حري  الらعث ヱاإحةاء - أ

اتدヰヤاュ الشعر العربي القديم  سالヤعب بالكヤمات  سالدريةゴ عヴヤ الゴخرف الヤغوヵ  سقوメ الشعر 

ヱمحاヱل  الرجوع بالقダةدり إلヴ ينابةعヰا اأヱلヴ من حةث الらناء ヱتعدد اأغراヱ チالمعجم 

 . ヱالダور

ヰドور شعراء تヤكوا  سدヱر الらارヱدヵ في رد ااعدらار لヤشعر العربي ヱبعثه ヱنفض الغらار عنه  -

 ...الدヱر نفسه من مثل حافظ إبراهةم ، ヱأحمد شوقي ، ヱمعرヱف الرصافي 

ゆ - りغرضه  :فرضة  القراءヱ بنائهヱ ، هヤةد انطاقا من شكヤشعر الدق ヴاندماء النص إل チافدرا 

يفدرチ المدرشح الらداي  بالشوヱ ベالحنةن ، ヱالفガر بالشجاع  (  ヱ6  ،12  1) اانطاベ من اأبةات 

 .ヱاإغارり عヴヤ اأعداء ヱالقدرり عヴヤ تمヤك مقالةد الكاヱ ュالحكم 

2- チالعر: 

 ラ 3..........................................................................................................: الفヰم - أ

 :النص ヱحدات

- ヴلヱاأ り(  5 -1) اأبةات : الوحدラجراヰالヱ دヱدダع من الゴالجヱ ベالشوヱ الحنةن.  

 .ヱإبائه  شجاعـدـهب الشاعرافدガار(  8 س 6) اأبةات : الوحدり الثانة  -

 .افدガار الشاعر بشاعريده (  15 س 9) اأبةات : الوحدり الثالث  -     

ゆ -  التحليل 

 メ4................................................................................................. :ة المعجمالحقو ラ 

 ドارت  األفاらالعヱالحنةنヱ ベالشو ヴヤالشاع الدال  ع メاダخ ヴヤارات الدال  عらالعヱ ドرــاألفا 

 ベبالحنةن  سيحن ضمةر  سالشو ベسمشو  ラيدما

تらوォ لヰا  سالヰوン  سمدمع コヱفةر  سلوع  

サس اأنفا  ンوヰترف ال... 

 ュتةف صارヱ لي شةم   سيرافقني جوادヱالدنايا  س ヴستأب 

قヤت  سصヤت  -عゴم  تـفــل شらاり الガطب -صعب الشكةم  

لらاء فヤツي جرメヱ  سمقالةد الكاヱ ュحكم   سمヤكت  س

 ...فヤツي عヴヤ العالمةن شヰةر  -ヱجرير
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فالشاعر يدمةゴ . وヱ ベالツガوع أحكاュ الヰوンعاق  ترابط ヱتكامل ، فرغم الحنةن ヱالش: العاقة بين الحقلين

 .بالقوヱ りالشجاع  ヱالダガاメ الكريم  ヱتمヤك مقالةد الكاヱ ュالحكم 

 ラ 3:.....................................................................................................اإيقゅع -

لمدناドرين ヱاتدعماメ بحر الطويل مع توドةف اعدماد القダةدり عヴヤ نヌاュ الشطرين ا: الخゅرجي 

 りةدダع القヤةت الواحد من مطらال ヵالمجانس  بةن شطر ヵريع أダق   -(جدير  سضمةر ) الدヤالقافة  مط

 ヵヱالرヱ : ヵヱاع حري  الرらالراء الموصول  بحرف مد نابع عن إش (  مツال). 

 .األفاヱ ドالダةغ الダرفة  لحرヱف ヱتكرار ا س (حرヱف الヰمس ) الدكرار: الداخلي             

     -  ヱヱ الصور الشعريةゅヰ2.................... .....................................................:........ظيفت ラ 

-  りتكثةف ااتدعار ヴヤع りورダال ュقةا ( ベالشو ヴا مدمع  سيحن ضمةر  سأبヰةヤي  سينم عらヤع قゴيج

 (.اサ  غダت بالقヤوゆ صدヱرتらوォ بヰا اأنف سأحكاュ الヰوン  س

 .بةانة  / تゴيةنة   : الوドةف  -

  

- ゆاأسلوヱ 3.................................................................................:...........اللغة  ラ 

توドةف  ستدمةゴ األفاド بالجゴال  ヱالمشايヤ   لヤمعنヴ   -جرサ موتةقي قوヱク ヵتقヤةدヵ  الヤغ   معجم

 ...(  -ااتدفヰاュ  سالنداء ) اأتヤوゆ الらガرヱ ヵاأتヤوゆ اإنشائي 

  الخゅتヨة -3

 2ラ......... ................................................... :ةلتحヤيل والتحベボ من فرضيる الボراءتركيゆ نتゅئج ا

 コاإإبراヱ りةدダبناء القヱ ヵالشعر チصعةد الغر ヴヤةد عヤتمثةل النص لدةار الدق ンالمعجم مدヱ ، يقاع

 りورダالヱ ( ائص النصダاتدثمار مجمل خ.) ...........................................................1 ラ 

 

        

 


