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 )ن 10أوال: النحو والصرف )

 النص

ولهذا فهي  .إلى جانب عوامل أخرى، رد فعل للكالسيكية وما فيها من قوانين في الغرب، الرومانسيةكانت          

 ،في جوهرها ثورة على األدب القديم، وتمرد على موضوعاته وطرقه الفنية، كما هي ترحـيــب بالعاطفة والخـيال

 ما مجال الظهور والتعبير والعمل واالنطالق، وبخاصة الخيال وماله من جموح في الشعر الرومانسي.تـفـسح له

مجازاتهم كانوا يوغـلون فيه أحيانا، فتأتي  فقد من منطلقات الرومانسيين، يرئيس الخيال منطلقوألن        

 مح.ال تخلو من تضاد وتناقض بسبب اعتمادها على الخيال الجاغريبة،  وصورهم

آخر من منطلقات الرومانسية، فقد انصرف الشعر الرومانسي عن الخارج  يوألن العاطفة هي منطلق رئيس         

إلى داخل اإلنسان وأحداثه النفسية بدال من األحداث الخارجية، ومن هنا رفضه لشعر المناسبات ولغته الخطابية 

و من دروب دقيقة ضبابية معقدة، وتناولها، بالتعبير عنها؛ من ال يخل م  س هو عال  م النف  الواضحة. والمعروف أن عال  

 المرجح أن ينتج شعرا تنبيها على ما فيها من الضبابية والتعقيد.

في الشعراء العرب بعد  مارست تأثيرهاهذه الرومانسية التي لمسنا بعضا من خصائصها وتوجهاتها ومبادئها،       

روث الوجداني في الشعر ستفادة منهما. وال يعني هذا إهمال دور المواطالعهم على األدب الغربي وشعره واال

ال دور العوامل االقتصادية واالجتماعية والنفسية في تبلور هذا المذهب عربيا، وإنما يعني أهمية تأثر العربي، و

 .الشعراء العرب بالرومانسية الغربية

    وما بعدها ) بتصرف (. 89. ص 2002.مارس 279عالم المعرفة عبد الرحمان محمد القعـود. اإلبهام في شعر الحداثة.   

 

 ة متأنية وأجب عن األسئلة اآلتية:النص قراءإ اقر                          

 ن( 1اقترح عنوانا مناسبا للنص. ) - 1

 ن ( 1 برز من خالل النص العوامل المساهمة في تبلور المذهب الرومانسي في الشعر العربي الحديث. )أ -2

 ن(  3انقل واشكل بالشكل التام من بداية النص ... إلى ... " الشعر الرومانسي ". ) -3

 ن( 2أعرب ما تحته خط في النص إعرابا تاما. ) -4

 استخرج من النص:  - 5

 ن( 1جمعا للكثرة وحدد وزنه. ) -                                

 ن( 1مفردة وعّين صاحبها. ) حاال -                                

 ن( 1).بين نوع المنادى وحكمه في الجملة اآلتية: يا خالد اجتهد في دروسك – 6
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 ن(10) والعـــــروض ثانيا: البالغـــــة

 ن( 6: )البــالغــة .1

 ن ( 2 ). أجر االستعارة فيما تحته خط وبين نوعها باعتبار المالئمات -أ

ـَم َعـلَـْيـنا  -  يَــُجــرُّ ذُيــولَـــه. غ ـــزال  َسـلَـّ

ــْبـُح  - يأقـْـبـَـَل الــصُّ ــنِّـّ اِعــَســْه.  يُــغـ   ِلْلـحيـاةِ الــنَـّ

 ن( 2: )بـيــن نـوع المـبـالغة فيما يأتي –ب    

 .43" يَــكــادُ َسـنَـا بـَْرقـِـِه يَــْذَهــُب بِــاألبــَْصــاِر"   سورة النور. اآلية قال تعالى: -

 :الشاعــر وقــال -

 َونُــْكــِرُم َجــاَرنا مـَا داَم فِــيـنـَا      ونُــتْــبـِـعُـــهُ الـَكــراَمــةَ َحــْيــُث َمــالَ 

 ن(  2: )حــدد الــصـورة الـشعــريــة وبــيــن عــالقــتــهــا فــيـمــا يــأتـــي –ج 

 قــال الــبــحــتــري يـصـف بـركــة الجــعــفــري:  -

ــبَـْت فِــيــهـَا                جــوم ُ تـَـراَءْت فــي َجـــوانِــبِــهـَـا      لَــيـْـالً َحــِسـْبــَت َســمــاًء ُرك ِ  إذا الــنـُـّ

 ن (  4العـــروض )   .2

 ن (  2: ) عــرف الـمــصطــلحـات اآلتــيــة -أ

 الــنـفــاذ  –الــمـجــرى  –الــوصل  –الــروي 

اكـتب األسطر اآلتية كتابة عـروضية وحدد التفاعيل التي استخدمت فيها، ثم بين نوع الضرب في كل  –ب          

 ن( 2) سطر

عـــوْد                     ـقــيــلَة ِ والـــرُّ  األُْفـــُق غــابــات ٌِمــَن السُّــحــُـــِب الــثَـّ

ـهــَـارْ اَْلــَمــوُت ِمــْن أَثْ                      ــمــاِرِهـــنَّ وبـعــض أْْرِمـــدةِ الـــنَـّ

هـــــــ                     اْر َرَحـــَل الـــنَـّ
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 عناصر اإلجابة وسلم التنقيط

  ن(10أوال: النحو والصرف )

 ن1..............................................................................اقتراح عـنـوان مناسب ................... .1

 ن1.................................إبراز العوامل المساهمة في تبلور المذهب الرومانسي في الشعر العربي الحديث. .2

 ن3..........................................النقل والشكل................................................................... .3

 ن2.......................................اإلعراب............................................................................ .4

 ن 2....................................استخراج جمع للكثرة وتحديد وزنه، واستخراج حال مفردة وتعيين صاحبها .. .5

 ن 1........................................................................بيان نوع المنادى وحكمه ................................. .6

 ن( 10ثانــيــا: الــبــالغـــة والـعــروض )

 ن( 6ـ البالغــة ) 1

 إجراء االستعارة وبيان نوعها باعتبار المالئمات:  –أ 

 ن 1........... ...................تصريحية مجردة ............................................................................................ - 

 ن 1.................... ...مكــنية مرشحـة ..................................................................................................... -

 بيان نوع المبالغة:   -ب 

 ن 1.................. ...........................................................غــلـــو .........................................................  -

 ن   1...............  ..إغــراق..................................................................................................................... -

 ن 2.......................................................................................... ة وبيان عالقـتـها. تحديد الصورة الشعري –ج 

 قيام الصورة الشعرية على عالقة المشابهة على سبيل التشبيه.

 ن( 4العروض: ) -2

 ن  2... ........................تعريف المصطلحات ..................................................................................... -أ

 ن 0.5.... ............................الكتابة العروضية: .............................................................................. -ب      

 ن  0.75 ...........................تحديد التفاعيل .............................................................................................. - 

 ُمـتَـفاِعـالنْ  ُمــتْــفـَــاعـِـلــْن   ُمــتْــفـَــاعـِـلُــْن   ُمــتَـــفـَــاعـِـلـــنْ    -  

 ُمــتْــفـَــاعـِـلــْن   ُمــتْــفـَــاعـِـلُـــْن   ُمــتَـــفـَــاعـِـلـــْن ُمــتَــفــاعـِــالنْ   - 

 ُمــتَــفَــاِعــــالْن    -

 ن         0.75....... .....................نوع الضرب: األسطــر من تفعيلة الكامل، والضرب مذيل في األسطر الثالثة ....................


