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 0من  0صفحة 

 :اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على
 األول الموضوع

 الّنّص:

 

 1279سنة/1ط ديوان صالح عبد الّصبور)ثالث صور من غّزة(                                                   
 .141، 132، 131صفحات  ـ دار العودة ـ بيروت                                                  

 
 ا. م فيه وكّرره كثير  أي تلعث  : الكالم   وك  : الك يل  ه  الك   :شرح لغويّ 

 

- 1 - 
 لم يك  في عيونه وصوته ألم  

 ألّنه أحّسه سنه  
 ... استنشقه سنه   )الك ه (و

 وشاله في قلبه سنه  
ِمنه    وطالت  الّسنون أز 

 حقدا -في صدره  -ه فأصبحت آالم  
ا  بل أمال  ينتظر  الغد 

- 9 - 
 الّصغار  يا أيُّها 

 عيونكم  تحرقِني بنار  
 أعماق ها عن مطل ِع  الّنهار   تسأل ِني

 عن عودٍة إلى الّديار  
...يا صغار    أقول 

 لننتظر  غدا
... لو ، يا صغار   ضاع  منَّا الغد 

ى عمر نا سد   ضاع  
- 3 - 

 كانت له أرٌض وزيتونه  
 وكرمٌة ، وساحٌة ، ودار  

 كينه  شواطِئ السَّ وعندما أوفت  به سفائن  العمِر إلى 
 وخطَّ قبر ه على ذ رى الّتالل  

 انطلقت  كتائب  الّتتار  
ه عن أرِضه الحزينْه (  ) تذود 

 ّبار ظّل واقف ا...لكنَّه خل ف  ِسي اِج الّشوِك والصَّ 
 بال مالل

 يرفض  أن  يموت  قبل  يوِم ثار  
لم  يوِم الّثار    يا ح 
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 األسئلة:
 (قاطن 11) :الفكريّ  البناء أّوال

 .على ذلك عبارتين تداّلن اذكرمن يتحّدث الّشاعر؟  بلسانِ  (1
 .  مع الّتمثيل وّضح   ،باألرضِ  االرتباطِ  فكرة   الّنصُّ  خ  يرسِّ  (9
 ؟سياج الّشوك الّنهار، الّتتار،ما هي الّدالالت الّرمزّية لما يأتي:  (3
   .ا رأيكمبدي   ،ى "د  نا س  مر  ضاع ع يا صغار ... ... " لو ضاع مّنا الغد   اعر:اشرح قول الشّ  (4
  ، مبرز ا أهمَّ خصائِصه.والهدف منه حّدد الغرض  الّشعرّي للّنّص  (5
 لّخص مضمون الّنّص. (6

 

 (قاطن 16) ثانيا البناء الّلغوّي:
 ا مجال كّل منهما: مسمي   ،في حقلين دالليين اآلتيةصّنف األلفاظ  (1

 .افواق -ضاع  -تحرقني  -صغار  -لم ح   - احقد       
 )الّسطر لو"  ولفظة " ،(العاشرالّسطر )" تسألني " اآلتيتين إعراب مفردات:أعرب الّلفظتين  (9

 .( الحزينةتذوده عن أرضه  ) ،(  هالك   ) بّين المحّل اإلعرابّي للجملتين:ثّم . الّرابع عشر(    
  في المقطع الواردة  .، بلفي ، الاّلم ، الفاء: ةاآلتيأفادتها حروف المعاني  ما الّدالالت اّلتي (3

 ؟ القصيدة من األّول    
ا " : مبرز ا وجه بالغتها في قوله هاواشرحالّصورة البيانّية سّم  (4  ."ظّل واقف 
 .للقصيدة على القالب الّشعريّ  جدَّ درس عروضّيا الّسطر الّرابع من المقطع الّثالث، مبّينا ما ا (5

 

(قاطن 14) ثالثا الّتقويم الّنقدّي:  
 فيها القصائد   مت  هم، فن ظِ قرائح   رت  وفجَّ  عراءِ الشُّ  قلوب   ت  م  ّما المسألة الفلسطينّية فقد أد  أ...  "    

   ".العودة وشعر   المقاومةِ  ، وقصائد  ة  الباكي
  "64ص  شعبة آداب وفلسفة الثةنة الث  للس   درسيِّ كتاب المال "                                  

ى تجاوب األدباء العرب مع القضّية الفلسطينّية، وعالقتها ببروز ول مد  بّين من خالل هذا الق 
ا موقفك من مسؤولّية األديب نحو قضايا ظاهرة الحزن واأللم عند الّشعراء المعاصرين، مبدي  

 الوطن واألّمة.
 

 انتهى الموضوع األول
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 الموضوع الثاني
 

 الّنّص:
: إّن لكّل شيء قيمتين روح        لكن  في الحياة ما ليس  له إاّل قيمٌة روحّيٌة. من ذلك  يٍَّة وماديٍَّة." لقد قل ت 

. فكيف نحّدد  قيمة األدب؟ بماذا نقيس  هذه  ، أم تلك المقالة، أو القّصة أو القصيدةالفنون. ومن ذلك األدب 
ر ها، أم تنسيق ها، أم معناها، أم موضوع ها، أالرّ  ا، أم ِقص  م ن فع ها؟ أم ن قيسها بإقبال النَّاس واية؟ أ ِمن  حي ث  طولـ ه 

ها بمقياٍس واِحٍد ثابٍت ألّن تقديرها موق وٌف بذوق القارئ، واألذواق   ِد طبعاتها؟ أم يستحيل  قياس  عليها، وِبع د 
ها كيف  شاء، وكلٌّ في رأيه مصيٌب؟ اِر. فلكلٍّ أن يقيس  اِر واألم ص  ت ِلف  باختالِف الّناِس واألع ص   ت خ 

نا األدبّية  ـــ ليست سوى أزياء   إذا        نا القيمّية  ـــ ومنها مقاييس  ِل األّياِم واألماكِن( صّح أنَّ مقاييس  )تتبّدل  بتبدُّ
ميِنها؟  ييز بين األموِر والفصِل ما بين غثِّها وس  نا في الّتم  ِجدِّ اِرِك، فما الّنفع  من جهدنا و   واألذواِق والـم د 

د ى كّلما حاول نا أن  نفرِّق  بين الجميل والقبيح، والّنافع والّضاّر، والخطإ والّصحيح؟           ن ا صارفين همَّنا س  ل س   أو 
ا؟        ا وضار ا وفاسد  ع وه اليوم  جميال  ونافعا  وصحيحا  ال ي صبح  في الغد قبيح  ف ل  لنا أنَّ ما ند  فمن  ذا ي ك 

ا كما ن ب ّدل  أزياء  المعيشِة من لباٍس وطعاٍم وسكٍن فما وبعبارة أخرى إذا  ل ه  نا األدبّية  إاّل أزياء  ن بدِّ لم تكن  مقاييس 
. إذ  يأتي الغ د  بأزيائه الجديدة فيضحك  أبناؤه مّنا ونضحك   ي ن ا رأي ا في أث ٍر أدبيٍّ نحن  إاّل ساخرون بأنفِسنا كّلما أب د 

ت ق  معهم من أنفِسنا. ثمَّ يأت ل ي س  في األدِب من أزياء  ال ت ع  ي ما بعد الغد فيضحك بدوره من الغد ومن أمسه. أ و 
ماال  و ه ي ب ة ؟ ها األّيام  إاّل ج   مع الّزمان وال تزيد 

       . إذا كان في األدب من آثاٍر "خالدٍة " ففي خلودها برهاٌن على أّن في األدب ما يتعّدى الّزمان  والمكان 
لِ  ٍر وال تتعّلق  بم يٌّ أّن المقاييس اّلتي نقيس  بها مثل  هذه اآلثار الو ج  ب  تتقّيد ِبع ص  ج  نَّا ال نزال  ن ع  ر. فإذا ك  ص 

ج ب  ويط ر ب  به الِعب ر انيُّ والي ون انيُّ واإليت اليُّ والعربيُّ واإلنكليِزيُّ منذ  مئاٍت وأ لوٍف من  الّسنين. ون ط ر ب  بما كان يع 
ل      ي س  ذاك ألّننا ن ِقيس  هذه اآلثار  األدبيَّة  بنفس المقاييس اّلتي كان يقيسها بها أولئك؟".أ ف 

  

                                                           15/1221 )المقاييس األدبّية(. ط ميخائيل نعيمة:" الغربال" 
 .ف( بتصرّ 62-67) ص لبنان. -بيروت  -دار نوفــــل 

 
م  الّلغويُّ  ى المعج  د                                                        : ال تبلى.ال تعت ق  : عبثا. : س 
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 األسئلة:
 

 نقاط( 11: )أوال البناء الفكريّ 
 إالم  صنَّف  الكاتب  الِقي م ؟ وما اّلذي استثناه؟ (1
ب  الكاتب؟ما المقاييس  اّلتي يستعين بها الّناقد  في تقييمه  (9 س   لألثِر األدبيِّ ح 
ح.  (3 ه  العالقِة بينهما؟ وضِّ ب ط  الكاتب  بين المقاييس األدبيَِّة واألزياِء. م ا و ج   ر 
لِّل. (4 ؟ ع  ِديَِّة، أهي ثابتٌة أم م ت غ يِّر ٌة؟ لماذا؟ هل توافق ه الرَّأيَّ  للكاتب نظرة عن األحكاِم النَّق 
ي ِمن  في النّ  (5  ّص؟ اذكر مؤّشرين له مع الّتمثيل. ما النَّم ط  الـم ه 
 لـ خِّص  النَّّص بأسلوبك الخاص. (6
 
  

 نقاط( 16ثانيا البناء الّلغوّي: )
              في قوله:                                                                  (إذا)( وكلمة القصيدةفي قوله: )بماذا نقيس هذه ( القصيدة)أعرب إعراب مفردات كلمة  (1
 )تتبّدل بتبّدل األّيام واألماكن(.صّح أّن مقاييسنا الق يمّية(. وبّين محّل الجملة اآلتّية من اإلعراب  إذا) 

 )الّناس ــــــ المقاييس(؟ ما نوع الجمع في الكلمتين اآلتيتين، مع الّتعليل (9
 دالَّة عليها. في الّنّص أساليب  توكيد، استخرج  ثالث  قرائن  لفظّيٍة مختلفة  (3
 )نحّدد قيمة األدب(. ع يِّن المسند والمسند إليه واسم الفضلة في قول الكاتب: (4
 قال الكاتب: " إذ  يأتي الغد  بأزياِئه الجديدِة " ما نوع  الّصورِة البيانيَِّة في هذه العبارة؟  (5

ه بالغتها.      اشرحها م ب يِّن ا و ج 
 

( :  قاط(ن 14ثالثا الّتقويم الن قديُّ
ا من خصائص المقال مع  ا أربع  ـِرج  ا، مستخ  ه  ِكس  النَّصُّ شخصي ة  الكاتِب النَّقديَّة . استنبط مالِمح  ي ع 

 الّتمثيل. 
 
 

 
 الثانيانتهى الموضوع 


