
2    1  

 

 لصفحةا

 

 

        

  P a g e 

  

2          

 المركز الوطني للتقويم واالمتحانات 

 يهوالتوج

 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 2018 تسددراية الدورة اال

 - الموضوع -
 

RS 39 

 علوم اللغة

  ربيةاللغة العمسلك :  التعليم األصيلشعبة 

 

المادة
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            ن ( 10أوال: النحو والصرف ) 

العقد الثاني من  ذدأ ذلك منـر، وبـللشاع را  ــس  جنح الشعر العربي في عصرنا إلى التخلص من القافية باعتبارها أ   

يون من تنويع ر الشطرين الخليلي نفسه خالفا لما صنع األندلسـالقرن العشرين. وكانت المحاوالت األولى تجارب في حقل شع

صر ـوبعد ع .ر الشطرين الشاعر جميل صدقي الزهاويـمن شع قصائد مرسلةومن أوائل الذين نظموا  قوافي الموشحات.

إقباال قبل فيها الشعراء أبي ريشة وأفراد جيلهم جاءت فترة من الزمن أشوقي والزهاوي والرصافي وحافظ إبراهيم وعمر 

خاصة وأن الشاعـر ، التصنع واإلرهاق والرتابة التي قد تضيفها القافية الموحدة على تنويع القوافي، تهربا من واضحا

 د توحيد القافية ممكنا. ـولم يع ،المعاصر بدأ يكتب المطوالت

أو على شكل  ،ر على شكل رباعيات أو سداسياتـوكان التنويع في البداية يتم  وفق خطة مرسومة سواء أكان الشع

ونجد هذا لدى كثير من شعراء تلك  ، أو على صورة مقطوعات حديثة األساليب ال نهاية لنماذجها، موشحات منوعة األشكال 

وميخائيل ، وجبران خليل جبران   ،وأمجد الطرابلسي، وإلياس أبي شبكة ، وعلي محمود طه  ،الفترة مثل إيليا أبي ماضي

لرابع والعقد السادس من القرن العشرين . والملحوظ هنا ر بين العقد اـنعيمة وأبي القاسم الشابي وشعراء آخرين نظموا الشع

 أن تنويع القوافي كان يتم باالرتباط بنموذج معين يتكرر في كل مقطع من القصيدة دون أن يخرج الشاعر على ذلك النموذج.

قوافي ر الحر ينوع الـأصبح الشاعف ؛وأسلمت القافية إلى وضع جديد ،ت حركة الشعر الحرـواستمر ذلك حتى بزغ

به متقدما خطوة على ما وصل إليه شعراء المقطوعة السابقون، ذلك أنه أصبح ينوع القوافي على غير نظام محدد يأخذ 

 نفسه، وإنما يغير القافية فجأة حين يشاء من دون التزام بشكل معين وال بمقاطع متساوية.

 وما بعدها )بتصرف (. 19ص ـ القاهرة -1985ر يينا – 37العدد –رـــالشع :مجلة –القافية في الشعر العربي المعاصر  –نازك المالئكة  

 

 ن األسئلة اآلتية:ــب عـراءة متأنية وأجــالنص ق إرــاق

 ن (  1وانا مناتسبا للنص.) ـنـاقدرح ع -1

 ن ( 1) الحر؟ رــعاشالوافي عند قتنويع الأصبح ةف ـيمن خالل النص  ن ـبة -2

 ن ( 3)  "وافي الموشحات.ــق . إلى ...بداي  النص .." : ل واشكل منـقـان -3

 ن ( 2ط في النص إعرابا تاما.) ـه خـدـرب ما تحــأع -4

 ن ( 1جمعا للقل  وحدد وزنه. )  -: النص رج منـاتسدخ -5

 ن (  1)  .جمعا للكثرة وحدد وزنه  -                                      

 ن (  1 ).ا موجــباتام يكون فةه الكالم، بإالمسدثنى بجمل  تدضمن إيت  -6
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 ( ن 10 ) روضــة والعــالغــالب: ثانـيا

 ن (  6)  :ةــالغـالب -1

 ن (  2) : ارة فيما تحته خط وبين نوعها باعتبار المالئماتــر االستعــأج -أ

  .من ثيابه كأنها النعمةيد لبس ــعـس -

  .ولهــاء ما حـفأض رقــبــال م  ـس  ـ  بـت   -

 ن ( 2)الوسائط فيما يأتي:  تبارــوع الكناية باعـن نـيـب -ب

 21د ــاب " الرعـر أولو األلبـذكـقال تعالى: " إنما يت -

ـدتوقال تعالى: " وراو   -  23تها " يوسف ـيـي بـو فـــالتي ه ه  ــ 

 ن ( 2ي: ) ــما يأتـها فيـتــن عالقـرية وبيـدد الصورة الشعـح –ج 

ع     ج  ــ ســ فــن  ــ ي رياض بــي فــاحــاألق ر  ــها              زهـق  ـى النجوم  كأنها في أف  ــأر 

 ن ( 4) :روضـعـال -2

 ن (  2)  اآلتية:عرف المصطلحات أـ 

 التوجيه –الحذو  –الخروج  –الردف 

 ن (  2)  :واذكر نوع البحر الذي ينتمي إليه تفاعيله،كتابة عروضية وحدد  البيت اآلتياكتب  -ب             

يى ــك  ــ تــفاش              د   ــــــص  ـبال ع  ــير   ام  ـهــتـس  ى م  ل  ــ ع ما                      م  أب ــكانــ  ـجو  ــمن ال ثــ    د  ــ 
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 علوم اللغة

  ربيةاللغة العمسلك :  التعليم األصيلشعبة 

 

المادة

 لمسلكا أو  الشعبة
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  (ن10و والصرف )ــأوال : النح

 ن  1............ ..............وان مناتسب للنص .......................................ـنـاقدراح ع -1

 ن  1...........................................عند الشاعر الحر وافيتنويع القأصبح بةان يةف  -2

 ن  3............................................................................النقل والشكل .......... -3

 ن  2............. .............................................................اإلعراب ................ -4

 ن  2...........................مااتسدخراج جمع القل  وجمع الكثرة وتحديد وزن يل واحد منه -5

 ن  1................. ............................الكالم تاما موجبا يكون فةه مثال للمسدثنى بإال  -6

 

 ن (  10ثانيا: البالغة والعروض ) 

 ن (  6)  :ةـــالبالغ -1

 ن (  2إجراء االستعارة وبيان نوعها باعتبار المالئمات )  -أ

 ن  1............................. ...............................................مكنية مرشحة .............. -

 ن  1................................. .......................................مكنية مجردة ................... -

 (ن  2 )بيان نوع الكناية باعتبار الوسائط  –ب 

 ن  1......................................... .............................تعريض ............................ -

 ن 1..........................................................................................إشارة أو إيماء  -

 ن ( 2)  :تحديد الصورة الشعرية وبيان عالقتها -ج

 ن 1................................................................................لنجوم كأنها.....أ ـ تحديد الصورة: ا     

   ن1...................قيام الصورة الشعرية على عالقة المشابهة على سبيل التشبيه التمثيليب ـ العالقة:     

 ن (  4)  :روضــعــال -2

 ن  2........ .......................................................................ف المصطلحات ....ــريــتع -أ

 ن0.5..... .............................................................................الكتابة العروضية ..... -ب

 ن 0.75. .................................................................................تحديد التفاعيل .....ج ـ  

   ن  ـُـيلــاعِ ــ فـم   ن  ـُـيلـِـاعف  ــم   ن  ـُـالتـِـاعــ  ف           ن  ـُـيلـاعِ ـفـم   ن  ـُـيلــاعـفـم   ن  ـُـالتـِـفاع

 ن 0.75............... ...........................................البحر المطرد مقلوب المضارع ..... البحر:ذكر نوع 
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