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 :اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على
 األول الموضوع
 

 النّّص:

 نتفّرج

 هللايا قدُس، ويا راَم   الجسدُ  َنَتَفرَُّج.. يحترقُ 
 يا َزْنَبَقَة الموِت األْغَلى  في غّزَة، في األرض الّثكلى

نيا  في كّل مكان يّتقدُ   يا أروَع ما َتِلُد الدُّ
 َشمخاِت رؤوٍس وِجباهِ   يتساقط أطفاٌل قتلى
 ال تنتظري شيًئا ِمنَّا  ويقاتل أطفاٌل ُجُددُ 

 ِمْن هذا الـَمْيِت على الِحَقبِ   واألّمة .. ماذا يعنينا؟
 ِمن َعاَلِمنا اْلَعَربي..  األّمة .. مْيٌت يتفّرجْ 

 ماذا يعنينا؟ نتفرَّجْ         ***

       ***  يهتزُّ العالم من غضِب 
 يا أرًضا ُتدعى المحتلَّهْ   تهتّز عواصُم، َتنَفِعلُ 
 يا أمِّي، يا َأْرِضي الثَّْكَلى  وشوارُع فيها َتشَتِعلُ 

 العربيُّ الجَسد الّضخُم   ما يجري في األرض الثَّْكَلى
!  قمًعا، نسًفا، ذبًحا، َقتال  سّيان: َأَمْيٌت أْم َحيُّ

 َوَطٌن تنَتِظُر ِحَجارُتهُ   لبَّْتُه َبراكيُن اْلغضِب 
 يا غّزُة .. أْنِت َشراَرُتهُ   إاّل في عاَلمنا العربي

 هل يبقى أبًدا يتفّرْج؟  ماذا يعنينا؟ نتفّرجْ 
 

                                         .9002سليمان العيسى، ديوان "أنا والقدس"،                                                     

 )بتصرف( 38-38ص: دمشق.  –الهيئة العاّمة الّسورّية للكتاب  –وزارة الّثقافة 
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 األسئلة:
 نقاط( 00) :البناء الفكريّ  - أّولا 
 ؟ ؟ ولماذا رّكَز على غّزةهدفه من ذلك عب الفلسطينّي. ما صّوَر الّشاعر معاناة الشّ  (0  
 استياء الّشاعر بارز في القصيدة. إالَم تعزو ذلك؟ وما عالقته بنفسّية الّشاعر؟ (9  
 لماذا نَعَت الّشاعر الوطن العربّي بالجسد الّضخم؟ وما داللة تكرار لفظة "نتفّرج"؟ (8  
 االلتزام من ممّيزات الّشعر العربّي الحديث. هل يبدو لك الّشاعر ملتزًما؟ وما عالقة التزامه  (4  

 بنزعته؟ عّلل.
ُاذُكْر مؤّشرين مع  تبّنى الّشاعر نمًطا مسايًرا لطبيعة موضوع القصيدة. ُدلَّ عليه مع الّتعليل. (8  

 الّتمثيل.
الذي يبتدئ من قوله: )يهتّز العالم من غضب(،  لّخْص بأسلوبك الخاّص معاني المقطعين: الّثاني (6  

 هللا(. راميا و قدُس  والّثالث الذي يبتدئ من قوله:)يا
 

 نقاط( 06) :البناء الّلغويّ  - ثانياا
 من الّنّص.منهما  حقل المعاناة، وحقل االستكانة والخذالن. مّثْل لكلٍّ  :في الّنّص حقالن معجمّيان (0  
 .(الجَسد)، (العاَلم): والّنوعالوزن  مبّيًنا، المفردتين اآلتيتين الجمع منهاِت  (9  
                      ".ما يجري في األرض الثكلى" في قوله: "الّثكلى" و "يجري مفردات: " ما يلي إعرابَ  أعرْب  (8  
            في  (يتفّرج)و"، َنَتَفرَُّج.. يحترق الجسدفي قوله: "  (نتفّرج)المحّل اإلعرابّي للجملتين:  بّينْ  ثمّ 

 ".األّمة ميت يتفّرجقوله: "
 ا.بالغته وسرّ  هانا نوعا مبيّ . اشرحه(تهتزُّ عواصم): ة بياني في العبارة اآلتية صورة (4  
د الّتفعيلة و و  "َنَتَفرَُّج.. يحتِرُق الجَسُد"،اعر: قول الشّ قّطع  (8    .البحرحدِّ

 

 نقاط( 04) :قديّ النّ  الّتقييم - ثالثاا
تهم ة الذين خدموا قضايا أمّ عربّي خاّص  الفلسطينّية قضّية مؤلمة، ساكنة في قلب كلّ إّن القضّية »

 .«العربّية
 : المطلوب

 مستشهًدا بما درسَت.علِّْل عر العربّي الحديث؟ ة صدى في الشّ هل كان لهذه القضيّ  -أ   
 .األّمةقضايا ربّي في معالجة عر العدور الشّ  تحّدث عن -ب  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انتهى الموضوع األول
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 الثاني الموضوع
 : النّصّ 

واّلذي أميُل إليه أنَّ الفنَّ نتيجُة الّذوِق ال محالَة، وأنَّ الّذوَق يمكن َتربيُته وترقيُته؛ فالّطفل إذا ُلِفَت » 
َن فيه الميل إلى  حبِّها واالستمتاع بها؛ فإذا كان َبعُد أديبا اتَّصلْت حياُته األدبّيُة نظُره إلى األزهار وجمالها َتَكوَّ

 وهذا الّتقدير. بها، وظهر في نتاجه الفّنّي هذا الحبُّ 
والّذوُق العام لألّمة في ُقّوِته وَضْعفه وُرقّيه واْنحطاطه، ليس َيْظهر فجأة وال هو نتيجُة الُمصادفة البحتة، 

حيط باألّمة من ظروٍف وأحداث، هو نتيجة النُُّظم الّسياسّية، والحياة االقتصادّية إّنما هو نتيجٌة لكّل ما ي
 واالجتماعّية، والّثقافة العقلّية وغير ذلك...

: األولى أّن األدب العربّي ال يّتصل الحقيقةومن أهّم أسباب َضعف األدب العربّي مسألتان تّتصالن بهذه      
وثيقا، ألّنه ُيصاُغ ِبلغٍة غير ُلغة الّشعوب، وال يّتصُل إاّل ِبَذْوق خاّص وهو ذوق  بالّذوق العام لألّمة اتِّصاال

ًنا "كالسيكّيا"؛ وال أمَل في نجاحه إاّل أن نعمل ِبأّي شكٍل كان على أن  ُمحَترِفي األدِب، وَمْن تكّون ذْوُقهم َتَكوُّ
ألولى، وهي َأنَّ اآلداَب في أكثر األمم كانت أُرْستقراطّيَة َنِصَل األدَب أو أكثَره بالّذوق العام. والّثانية تّتصُل با

(؛ فلّما انتشرت الّديمقراطّية َتِبَعَها األدُب، فأصبَح ديمقراطيَّ كانت القّوة في يِد األرستقراطّيينالّنزعة يوم )
ألموّي، وأصبَح أهمُّ أنواع الموضوِع، ديمقراطيَّ الّنزعِة. أّما األدُب العربّي فقد أصبَح أرستقراطّيا منذ العهِد ا

األدب إّنما َينشأ حول قصور األمراِء واألغنياء، وفي الموضوعاِت اّلتي ُتناسبهم ِمن مديٍح لهم وِهجاٍء أِلعدائهم، 
ى فلّما َعمَّت الّنزعة الّديمقراطّية الَعاَلَم لم ُتؤّثْر في األدِب العربّي أثَرها في غْيره من اآلداب، بل ظّل ُمْحتفظا إل

 حدٍّ ما بأرستقراطّيته، وهذا قلََّل من غير شّك اّتصاله بالّذوق العام لألّمة.
على كّل حاٍل ال وسيلة ِلترقية الفّن ومنه األدُب إاّل ِبترقية الّذوق، ورْبط الفّن به، ولذلك وسائُل: من أهّمها      

أّن أذواقهم مريضة، ال يشعرون بالجمال كما الّتأذيُن في الّناس ِبصوٍت عاٍل َيهّزهم هّزا عنيفا حّتى يشعروا ب
 ينبغي، وال َيهيمون بالُحسن كما يجب...

يجب أن نغّيَر تْسعيرة األشياء، ونضَع تسعيرًة جديدًة ِلما يدوُر حولنا، ونضَع أمام ناِشئتنا ِقيًما جديدًة لما      
أكبر قيمة، وجب أن نرفَع قيمة الكيفّية فنضَع  ُتعطيهايقع عليه َنَظُرهم؛ فإذا كانت بيوُتنا ُتعنى بكّمية األكل و

 قيمًة ُكبرى لألزهار على المائدة ولجمال التَّرتيب والّنظام ولجمال الحديث. 
يجُب أن نوّجَه إرادَتنا في ترقّية الّذوق كما ُنوّجه إرادتنا لترقّية العلم ولترقّية الّنظام الّسياسّي، ونضَع للّذوِق     

 لبرامِج الّتعليم. برامَج كاّلتي نضع
 «عن فّنان ماهر، وأديب قادر. تمخََّض المجتمع(إّنا إْن َفعلنا ذلك )    

                                                                . مكتبة الّنهضة المصرّية. 0أحمد أمين. فيض الخاطر. ج                                    
 )بتصرف(. 89- 80. ص 8القاهرة. ط:
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 :األسئلة
 نقاط( 00) البناء الفكرّي: - أولا 

 ما الموضوع الذي أثاره الكاتب؟ وما هدفه من ذلك؟ (0
 .َأْبِد رأيك مع الّتعليلفي نظر الكاتب؟  ِممَّ ينُتُج الّذوق العام (9
ر الكاتُب ضعف األدب العربّي؟ وهل ثّمة مبّررات أخرى في نظرك؟  (8  ِبَم َبرَّ
 ِفيَم حصر أحمد أمين ترقية الفّن وخاصة األدب؟ وما الوسائل المحّققة لذلك؟ (4
 ضمن أّي نوع من المقال يندرج الّنّص؟ عّلل ما تذهب إليه، وُاذكر خاصّيتين من خصائصه. (8
 لّخص مضمون الّنّص بأسلوبك. (6

 

 نقاط( 06) البناء اللغوّي: - اثاني
 (؟هجاء، الّنزعة، أديبا، الّذوق ضمن أّي حقل ُتدرج المفردات التالية: ) (0
 "،مسألتان تّتصالن بهذه الحقيقة" الواردة في قوله: "الحقيقة: "إعراَب مفردات -أأعرْب:   (9

 "ُتعنى بكّمية األكل وُتعطيها أكبر قيمة... فإذا كانت بيوتنا"  " الواردة في قوله:تعطيها"         
 وهي َأنَّ اآلداَب في أكثر" ( في قوله:كانت القوة في يد األرستقراطّيين إعراَب جمٍل:) -ب          

 ، "في يِد األرستقراطّيين كانت القّوةاألمم كانت أُرْستقراطّيَة الّنزعة يوم 
َض المجتمع عن فّنان ماهر" إْن َفعلنا ذلك إّنا" في قوله: تمّخض المجتمع(وجملة )            .تمخَّ

 (.المجتمع، وسائل، أحداثبّين نوع الجموع فيما يلي مع الّتعليل: ) (8
 حّدد نوع الحرفين ومعنيهما ووظيفتهما في الّنّص فيما يلي: (4

 .(بل ظّل محتفظا(، )من أهّم أسباب َضعف األدب العربيّ )         
د نوعيهما، ثّم اشرحهما و  (8  بيِّن سّر بالغتهما: في العبارتين اآلتيتين صورتان بيانيتان. حدِّ

 (. أذواقهم مريضة) -
 (.إذا كانت بيوتنا ُتعنى بكّمية األكل) -

 

 نقاط( 04)الّتقييم الّنقدّي:  -ثالثا
في الّدعوة إلى الّنهوض يلتقي أحمد أمين مع طه حسين في نّصه "الّصراع بين الّتقليد والّتجديد" »     

 «باألدب العربّي وترقيته.
  ناقش هذا القول مبّينا األسس التي أقاما عليها دعوتهما. -    

 ثانيالانتهى الموضوع 
 




