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 د 02و سا 20املدة: 

ↁ 

 

 

 :اآلتيين الموضوعين أحد يختار أن المترشح على 
 األول الموضوع

 الّنص:
ــــــط كتــــــــــــــاب فـــــــــــــــواصل  ال  آي    ــــنه م  ـــتــ  ق  الذي م دح  ــــــــــــلالخ   ـــد  يا سي    .1  ع  لــــــــــــم ُتق 
 ـــر عـــــنا بعــــــد الكتــــــــاب الُمتــــكــــــــــــــأس الث    ـــنــديُر م  ماذا عسى المدُح الط هور يُ  .2
يـــــــــم  التي ب ثنــــائهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .0 وام  ؟هب ط ت  إليك  م ن   بعد الح  ــــــــــــــــــــــــع  ف  ــــــــل   األر   المح 
 يــــــــرع  ص  م يـــــــــن غــــــــــــفلت ي وشهادة  فم    ــــــظة  ــــق  بامتداحك ي   يفهـــــــــــمأرجــــــــــــو ل   .0

*** 

يبـــــــت  حيــــــــــــاتي ثم  شــــــــ .5  عـــــــــجم  ُذخــــــــــٍر للمعـــــــــــــــــــــــــــــاد  مُ في غير   ّمتيلــــابت ـش 
ـــــــــــــــــل  ب شيٍب أبيــــــــــــــــض .6 ـــــــــــــــــــــــــــ )القلُب مشتعـــــــــٌل(و  فالر أس ُمشت ع   ع  بشيٍب أسف 
، وضـــ  جهــ  اب  الص    ــن   ــــومع المشيب ففي  مـــن س   .7  ع  ــــــــقل  لم يُ  ــــــــــــــــرُس غوايةٍ ــــــــــــل 
 ع  ـــــــــــــفي فعــــــــــــــــلي  العاصي وقولي الط ي     اٍن مضـــــــــــــــــــــت  ـــــــــنٍ  وأسنـــــــــن س  أو اُه م   .8

*** 

ــــــــــــــــر  سار ت  إليك صالُة رب ك  ما  .9 يُة الُمح ب   الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــع    ت  س  ماك  ناج   ل ح 
لت  بــــــــــــــك م   .12  عــــلطــن ابتـــــــــــــــــداء  الم  سيـــــــــــر  الن جوم  م    ــدحــــة  سي ـــــــــــــــــــــــــارة  وتوس 
 ـــعــــفر  يُ ـــــــــــــو ى مقام ك فـــــــي الورى لم سـ  ل    م الـــــــــــــذيــــل  ب الك  ن طي   ظيمـــــــــــة م  ون   .11
ــــــــــــــان  ح   كنتُ  إن   .12  (ــــع  اْتـــب  )ه وقـــــــــــــال لي  ـــــــــاك أرشد  نـــ  فس    ـــــــاــــ  ـك نائبـــا بمدحـــ  س 

ف[290-292ص: هـ.4031.لبنان ،دار إحياء الّتراث العربي ]ديوان ابن نباتة المصرّي،   . بتصرُّ
 

  : الّرصيد اللُّغويّ 
ُل اآليات ُرها.: ف واص  ت ل ئ.: الُمْتر ع  أواخ  د: أْسف ع شحمة األذن.لجاوز المُ  عرُ : الش  الّلّمة     الُمم  و    .أس 

ر القرآنية : الحواميم و  أة بالحروف الُمق ط عة:هي السُّ ـم  ﴿ الُمبت د  [. ﴾ح  يم  ام   .القصيدة: الّنظيمة          وُتقر ُا: ]ح 
ان بن ثابت شاعرهو : حّسان ا  .ملسو هيلع هللا ىلص ولسـالر   حس  ن  اطع.السَّ ء الس  و   : الض 
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 األسئلة:
 نقاط( 43) البناء الفكري: -أوال 

 ؟الخ طاب وما مضمون ؟ م ن الُمخاط ب في األبيات األولى م ن القصيدة (4
ح مستشهدا بعبارات من الن ص. في المقطع الثاني من القصيدة؟اعر الش   ب م  اعترف (2  وض  
 .كيف تم  ذلك ا شر ح   .هدبين المدح والز   القصيدةاعر في جمع الش   (0
 ، وم ث ل  ل ُكلٍ  منهما بعبارة م ن الن ص.سم  ه ما واضحتان.عاطفتان  في القصيدة (1
اعر قصيدته وفق  (5 ب. ُاذُكره،نسج  الش  راته رينومث ل له بمؤش   نم ط ُمناس   .من مؤش  
ي ا منهجي ة الت لخيصلخ ص مضمون األبيا (6  . ت ُمراع 

 
 نقاط( 36) البناء الّلغوي: -ثانيا

د  نوع  الجمع فيما يأتي (4  .«أسنان»، «فواصل: »مع الت عليل حد  
ر ب  ما تحته خط  إعراب مفردات، وما بين قوسين إعراب ُجم ل. (2  أع 
ها، وبي  ن  سر  بالغتها فيما يلي (0 ورة البيانية، واشرح  م   الص   :س 

 .الخامسفي صدر البيت الواردة  )شابت ل ّمت ي( -
 .السادسفي صدر البيت الواردة  (الّرأُس ُمشتع لٌ ) -

ن ا بديعيًّا، اشرحه وبي ن أثره في المعنى. (1   استخرج من البيت الثامن محس 
ل تقطيع   (5 ع البيت األو   ا عروضيًّا، وسم   بحر ه.قط  

 
  نقاط( 31) يم الّنقدي:يالّتق -ثالثا

عف الذين انصرفوا إلى نظم المدائح النبوية»  «.ابن نباتة من شعراء عصر الض 
 : المطلوب

 ُاذُكر أسباب شيوع المدائح النبوية في عصر الضعف، وبي ن أهم خصائصها مع التمثيل من الن ص.  -
 
 
 
 
 
 

 انتهى الموضوع األول
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 الثاني الموضوع

ة في اإلدراك   د  ُثه الُعمق والح  ول هم اختالف ا م بع  عراء في إحساسهم بالك ون أو بأنُفسهم وما ح  يختلف الشُّ
رونه(والنُّفوذ إلى بواطنهم أو بواطن ما  وّ  . فهم ليسوا جميع ا سواء في اإلحساس، بل منهم م ن هو سطحيُّ )ُيص 

عراء م ن كان يحيا حياة فن ي ة  ا خفيف ا، فشعره فاتر  ال حرارة فيه. وفي الشُّ اإلحساس ال يكاد يلمس ما يصفه إال لمس 
م ن حولهم،  كون صحيحة، حياة م لؤها اإلحساس الحاد  بأنفسهم واختالجاتهم الباطنة وبما ينبض به المجتمع وال

عر ا  إذْ ولذا ُكنت  ُتح سُّ عندهم بمكنون أنفسهم ومكنون عصورهم،  فرح والسرور باللذة وال )ي فيُض(أحاُلوا ذلك ش 
افق العميق.  تارة، ويفيض تارة أخرى بالحزن والهم  واأللم الد 

ر سنة   ر غصن ه القد  اب ي  الشاعر التونسي  الذي هص  م ا يبُلغ الخامسة والعشرين م ول4391وأبو القاسم الش 
ة اإلحساس  د  بعد كفاح شاقٍ  م رير بينه وبين مرض القلب... هذا الشاعر ُيع دُّ فلتة م ن فل تات عصرنا الحديث في ح 

 وعمقه ودقته...
ل ألمه إلى فلسفة في   و  اب ي  يختلفون؛ فمنهم م ن يتأل م ولكن ه ُيح  وم ن ُيصابون بالمرض مثل أبي القاسم الش 

لى تفكير واسع فيما يالحقها م ن نعيم وبؤس وسعادة وشقاء... ومن المرضى م ن يعلو على ألمه، ب ل   الحياة وا 
ا م ن ُيحاول أن يقهر ألمه وينتصر عليه إلى الن هاية؛ ف ًماتراه ضاحك  ل  األلم عنده إلى باس   لذ ة...  كأن ما تحو 

له األلم إلى فيلسوف  اب ي  ال يحو  غير أن  هذين الن وعين نادران، أم ا الكثير فيكون على مثال أبي القاسم الش 
ٍن ض   له إلى ل ح  ن ما تحو  ل ة إلى ضاحك في الحياة أو مبتسم، وا  له الع  ا ال تحو  ٍم للعويل والبكاء خ  ومفك ر كبير، وأيض 

ب ا حارًّا. ب نفسه وحياته ن د   ون د 
ها ت رز ُح تحت كابوس   اها إلى أم ته إذ  وجد  قيق باأللم عند نفسه، بل تعد  اب ي  الد  ول م  ي ق ف  إحساس الش 

قلبه  ناالستعمار الفرنسي  وتستشعر منه ألم ا مرير ا، وهو ألم  ينبعث م ن قلبها وصميمها كما ينبعث ألُمه م  
 وصميمه.

ف[ وما بعدها. 414ص: م.4969دار المعارف بمصر. 1ط دراسات في الشعر العربّي المعاصر، ]شوقي ضيف،  بتصرُّ
 

  : الّرصيد اللُّغويّ 
ر       ر.: هص     ُتعاني. :ترز حُ   حالة متميزة.: فلتة  كس 
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 األسئلة:
 نقاط( 43) البناء الفكري: -أوال

ا؟ ولماذا؟ما الموضوع الذي تناوله  (4 اعر الذي ات خذه نموذج   الكاتب في الن ص؟ وم ن الش 
عراء حسب الن ص؟ وما سبب ذلك؟ وما نتيجته؟ (2  فيم  يختلُف الشُّ
ح  ذلك من الن ص. (0 ض   عراء في إحساسهم الحاد  باأللم، لكن هم يختلفون في الت عبير عنه. و   يت فق الش 
اب ي  باأللم على نفسه؟ ع الم  ي ُدلُّ ذلك؟  (1  هل اقتصر إحساس الش 
ال ة على مضمونه:                  (5 ، ثم  استخرج من الن ص العبارة الد  ابي   حل ل قول الش 

«. يم  ح   غ ن  ن ي ي ا ط ي ُر أن ات  الج 
 . ق ن ي اآلالم   و اس 

ياه   جاع  الح   .«و ات رع  الك أ س  ب أو 
عر ويكون تأثيُره في ُقّرائه» (6 ب ُته في الشّ  ار ما يكون في الّشاعر م ن ماّدة اإلحساس تكون موه  ْقد      .«ب م 

ر ح هذه الفكرة بإيجاز، وأب د  رأيك فيها –  . ا ش 
 

 نقاط( 36) البناء الّلغوي: -ثانيا  
م تفسير « األلم»لتكرار مفردة  (4  ا.نصيب وافر في الن ص. تحق ق  من ذلك، وقد 
2)  : د  الُمسند والمسند إليه في قول الكاتب  له العّلُة إلى ضاحك في الحياة»حد    «ال ُتحوّ 
ر ب  ما تحته خط  إعراب مفردات، وما بين قوسين إعراب ُجم ل. (0  أع 
ها، وبي  ن  سر  بالغتها فيما يلي (1 ورة البيانية، واشرح  م   الص    :س 

  .األولىالفقرة في الواردة  (ينبض به المجتمع) -
 .الفقرة الثانيةفي الواردة  (هصر غصن ه) -

ن ا بديعيًّا، وبي ن نوعه وأثره في المعنى. (5   استخرج من الفقرة الثالثة محس 
 

  نقاط( 31) يم الّنقدي:يالّتق -ثالثا
 «.رسالُة األديب  إحساٌس بالعواطف والتزاٌم بالمواق ف» 

  ناق ش هذا القول ثم:: المطلوب
د أهم مظاهره في األدب العربي الحديث.عر  ف  -  االلتزام، وحد 
؟ - عري  عراء الملتزمين، وهل حد  االلتزام من حريتهم في اإلبداع  الش   اذُكر ثالثة من الش 

 
 
 انتهى الموضوع الثاني


