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       ( ن  01) النحو والصرف : أوال

رض للحملة النقدية التي شنتها جماعة الديوان التي تكونت في أوائل القرن العشرين من عبد ــعندما نع         
كان  الرحمان شكري وإبراهيم عبد القادر المازني، وعباس محمود العقاد، ال نزعم أن الدافع إلى هذه الحملة النقدية

ميقا ــع تأثرت تأثراهذه الجماعة قد أتوا إلى الشعر العربي الحديث من آفاق شعراء  إذ الواقع أن ؛شخصيا فحسب
 ،الشعرية والنقدية األوروبية مهــتالعربي القديم من خالل ثقاف إلى تقاليد الشعر وابالشعر واألدب األوروبيين، ونظر

قد كانوا على  همفإن  ،ر البعث محمود سامي الباروديــديدة قد ابتدأها شاعأنه إذا كانت النهضة الشعرية الج واوأحس
وجنوحه إلى المدائح  ، حق عندما أخذوا على شوقي عودته بالشعر العربي الحديث بعد البعث إلى التقاليد القديمة

 العقل والقلب في عصرأحسوا أنه لم يعد يساير ذوق العصر ومطالب وورأوا فيه رائد الشعر التقليدي  ،والمناسبات
وبخاصة في أعقاب العصر الرومانسي الذي  ،فيه صالتنا الحضارية والفنية بالحضارة واآلداب والفنون العالمية توطدت

 .                                          ر شوقيـــال شبيه له في شع حاــواضره ظهورا ـــر تظهر في شعـــأخذت فيه شخصية الشاع
سطحية في العاطفة ومبالغة  لقد تناول العقاد عددا من قصائد شوقي بالنقد التفصيلي ليظهر ما يراه فيها منو      

حتى رأيناه يعيد تركيب أبياتها  ،وولوع باألعراض دون الجواهر، وتفكك في بناء القصيدة وانعدام الوحدة العضوية فيها
 .تقديما وتأخيرا دون أن تضطرب فيما يرى من معانيها

) وما بعدها  97:ص 0791 .ط.بيروت .والتوزيعالمكتب التجاري للطباعة والنشر . أعالم الشعر العربي الحديث:أحمد شوقي. محمد مندور        
 (.بتصرف

 
 :وأجب عن األسئلة اآلتيةتأنية النص قراءة م إاقر

 (.ن  0.) ى شعراء البعثاذكر دوافع الحملة النقدية التي شنتها جماعة الديوان عل -0
 .(ن  0.) وب التي رآها العقاد في شعر شوقي حسب النصـــيـــن العـــــيــب -2
ن  3. ) ر النصـــــــــآخ...إلى ....  ولقد تناول العقاد: لفقرة األخيرةبداية ا: ل منـــانقل واشك -3

.) 
 (. ن  2. ) رابا تاماــــط في النص إعـــته خـــرب ما تحــــــأع -4
) ا للكثرة واذكر وزنه ــمعــج  - (ن  1.7)جمعا للقلة واذكر وزنه :  ما يأتي رج من النصــــاستخ -7

 (.ن  1.7
 (.ن  2 : )بين ما وقع في الكلمتين اآلتيتين من إعالل أو إبدال حسب الجدول أسفله  -6
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 إعالل أو إبدال سببه ما طرأ عليها من تغيير أصلها الكلمة
     دـــــرائ

     اءـــنــــب

        

 

 (.ن  01)  روضـــــة والعـــــالبالغ:ثانيا 

 (ن  6) الـــبـــالغـــة  -0
ن نـوعـها باعــتبـار ـــــــيِّـــــــوَب ،ارة فــيــمـا تحــته خــطــــجــر االستعأ - أ

 (ن  2)  :المالئمات

عــلـــيــنا من جــانـــب  الــبــْدُر ـَعــــــَطـــَل -
ـِــ  .*ْدِرــــــالـــخ

ـَــٌل زارنا -  .ـِهِتــــرـــــبـَثـْرَث ِضــــْقــــنــا َذْرعــًا َجـــب
 (ن  2) : ما يأتيــــيـــط فـــــتبار الوسائـــناية باعـــوع الكـبين ن -ب        

َّـَما : " قال تعالى -               ََّذـــــَتـَيِإن ـَـــــْلو اأَلــــــر أوُلـــــــكـ  ــاِبـب
 91سورة الرعد اآلية   . "

ـْرِبــيِّ ِبَت بجاِنــــــنـــا ُكــــوم:"تعالىوقال  -             إْذ  *الَغـ
  44اآلية القصص سورة  "َرــــــوسى األمــــْيـــنــا إلى ُمــــــَضــَقـ

 (ن  2:) اآلتيح الصورة الشعرية وبين عالقتها في البيت ـــوض -ج        

ـَك ــــــــــْتـُة الَحـــَظـــــــــا الِعـــنـــاَيَوإَذ                
ـُـــــُع الــَمـخــاِوُف ــــــْم َفــــــــــَن     ها    ــــــــــيــون

ـُــــُكــ  اُنـــــــنَّ أَمـــــــــلُّـه

 (ن  4) روض ــــالع -2

 : عرف المصطلحات اآلتيةأ ـ        

 (ن  2 .)واءـــــــــــاإلق – رىـــــــــــالمج  -ــــ الروي لقافية ا                           

ِّــيـــوَب ،وحدد التفاعيل التي استخدمت فيها ،كتابة عروضية اآلتية اكتب األسطرب ـ          ن نوع الضرب في كل ـ
 (ن  2) : سطر
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 ـاْتــــــــــــــــذي َفــــــــــوالَّ      
ـْــــْبـــِكـــِا        َت، فــــــاْت ــــــــِه ما ِشـــئ
ـْــَف وَتـــــ       ـَـــي ـــْنــــمـــو َتــــــــأمَّــــــْل ك

 اْتــــــــَيــــــــاأُلْمــــِن
 

 : دةـــــشروح مساع
 اسم جبل  :ربيـــــــالغ*  – .المكان الذي تستــــتر فيه المرأة :درــــــالخ*
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 ر اإلجابة وسلم التنقيطـــــناصــــــع
 (ن  01) النحو والصرف : أوال

 ن  0.... .......................................................دوافع الحملة النقدية التي شنتها جماعة الديوان على شعراء البعث  .0
 ن 0..................................................................................بيان العيوب التي رآها العقاد في شعر شوقي . 2
 ن 3.................................................................................................................النقل والشكل . 3
 ن  2......................................................................................................................اإلعراب . 4
 ن0........... ...................................................................استخراج جمع القلة وجمع الكثرة وبيان وزنيهما. 5
 ن 2..............................................................................................................اإلعالل واإلبدال. 6

 (ن  01)  البالغة والعروض: ثانيا

 (ن  6) البالغــــــة - 0      
 إجراء االستعـــــارة وبيان نوعها باعتبار المالئمات - أ

 ن0............................................................................................................تصريحية مطلقة  -
 ن0............................................................................................................تصريحية مجردة  -

 :ئطبيان نوع الكناية باعتبار الوسا. ب         
 ن  0:.................................................................................................................... تعريض -
  ن 0....:..................................................................................................................إشارة -
 ن  2..................................................................................توضيح الصورة الشعرية وبيان عالقتها  -ج  
أثبت الشاعر للعناية عيونا وحذف المشبه به وهو اإلنسان ورمز إليه بشئ من لوازمه  قيام الصورة الشعرية على عالقة المشابهة على سبيل االستعارة المكنية، إذ   

 .العـــيـــون وهو
 (ن  4) العروض  – 2    
 ن  2..... ............................................................................................تعريف المصطلحات  - أ

 :وتحديد التفاعيل وبيان نوع الضربالكتابة العروضية   - ب
 ن  1.5........................................................................................................الكتابة العروضية  -   
 ن0...........................................:......................................................................التفاعـــــيل  -   

 فـــاعـــالتان      
 فــــاعـــــــــالُتن فاعالْت       
 فــِعـــالتــــن فــــاعــــالتن فـــــاعـــــــــالْت     

 ن  1.5..  ............................: ..............................................................................نوع الضرب - 
 (فاعالتان ) صحيح مسبغ   -    
 (فاعالْت ) مـــقــــصور   -    
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