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  رْ ـاعـشإْعصاُر ُظ ، ويْقَوى عليه      روعة الُجْرِح فوق ما يْحِمُل الّلْفــ    -1
  ادرْ ـالَخِطيُب اله ُـ دَفعـُش ، و الم  ا     ـما َعَساِني أقوُل ؟ و الّشاِعُر الرشَ  -2

رْ ـُر َدائِ أـْ و الثّ ـَفْح َجبيني هناك ،   ما عساني أقوُل ؟و الّنار لم تـَْلـــ      -3  
  ، ويْسُكْب في جاِنَحي المشاعرْ )ـعي    لْم يْخَتِرْق َسْمـــ   (ّرشاشودوي ال -4

  ابرْ ـقـوص مـْفح ِلّلصُ ـالسّ  فإذا   دّويــن يُ ـوة الكميـلْم أُدْق نشْ  -5
  ا جزائرْ ـ، ي)لْم أضمها (ي الّتي ـضِ     ِد، يا أْر   ـة المجْ ـ، يا ساحعذرألف  -6

  رْ ـاهـــَل وُصوِغيه داِفَق النور، ب   ِلعي اللّْيــ  ـْيِك المصيُر، فاقْـتَ دـبي -7
  ابَ ـــالُق عن حْفِنه ُعًصور الضب  اة، قد نفَض  الِعْمــ   ـيا قالُع الطغ-8

  َابْ ـجـِف حِ ـوراء أل الَشتْ ـو ت ـْت     ها الطغاة اضمحلّ ــ ة ظنـأمّ  -9
  البِ ـٍل غـْعقِ ـْدراَن مــَن و جُ   براكيـــ        الَ َـ الِجب ْن أحالَ ـمَ - 10

  البـــها فوجه التاريخ فجر انق    د جناحيــ      ـتش.. ها أمتي ـإنّ  - 11
  اءِ ـلمـس الظّ ـوارى في دامـأن ت    زْت     ـة الفداء وعـعظمت صيح - 12

  ط ازدراءِ اـا سيــدهالّ ـوق جـف  وي     ـهـالماليين ت ةْضبـهي في غ - 13
  وداءِ ـٍة سـمْـ اب غيــمس بإره       وا الشـ  ـئَوِهَم المجرمون لن يطف - 14
  ِة الّزهراءِ ـبسمـا، و الًـ ـِت َرِهيب           ـم الّسجينة بالصمـحّداهـتت - 15
  اءِ ـَر الَقضـوا زئيـفُ ـأن يوقِ " راسُ   أْو       "ا ـْم ُصُخوُرِك يـحّداهـتت - 16

 اءِ ـمـاِت السّ ـدسـن جديٍد ُمقَ ـم   ا   ـهـة فيـحمل العروبة تـَمْوج - 17
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        ::::البناء الفكرّي  البناء الفكرّي  البناء الفكرّي  البناء الفكرّي          ––––أ  أ  أ  أ                  
  .حدد موضوع النص  *1
  .لخص مضمونه في بضعة أسطر* 2
  تجد ذلك ؟ األبياتفي . لقد عبر الشاعر السوري سليمان العيسى عن انتمائه للجزائر و جعلها أمته * 3
    .حدد نزعة الشاعر من خالل النص * 4
  ا فإلى أي لون أدبي تدرج القصيدة ؟بين الشاعر عظمة الجزائر وعظمة شعبه* 5
        ::::البناء الّلغوي  البناء الّلغوي  البناء الّلغوي  البناء الّلغوي          ––––ب  ب  ب  ب              
  .استخرج من القصيدة المعجم اللغوي الدال على عظمة الثورة*1
  .في البيت الثاني صورة بيانية حددها وبين نوعها و بالغتها * 2
  .اإلعرابتحته خط وبين محل ما بين قوسين من  أعرب ما* 3
  ؟" يا جزائر"،" يا أرضي"، " يا ساحة المجد"ما داللة النداء في * 4
  .من القصيدة وسم بحره  األولقطع البيت * 5
        ::::التقويم النقدي  التقويم النقدي  التقويم النقدي  التقويم النقدي      ----جـجـجـجـ                
  وراس رمزا في وجدان األمة العربية ؟لماذا صار األ* 1
  1/2ص         وضح ذلك ؟. الجزائري خلقا جديدا وبعثت في األمة العربية و اإلسالمية حياة لم تحمله من قيم إنسانية  اإلنسانثورة الجزائر ثورة عمالقة خلقت * 2
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ه فهو مجّدد،وإن تناول أقدم األشياء، وهل إن التجديد هو اجتناب التقليد، فكل شاعر يعّبر عن شعوره يْصُدُق في تعبير : أوجزنا قلنا إذا        

شيء في هذا العالم أقدم من الشمس؟ إن الذي يصفها اليوم صادقا في وصفه غير مقّلد في تصويره مجّدد تمام الّتجديد، وإن لم يأت بكالم 
  .جديد 
  هذه العناصر هي اللفظ  والوزن . قبولها للّتجديد، وفي حاجتها لهأما إذا تناولنا عناصر الشعر فهي مختلفة في         

تغيير يُذكر، ويصلح في هذه الحالة المرئ القيس كما يصلح للبارودي ونعني بالّلفظ هنا  هوالموضوع،فاللفظ يبقى ألف سنة وال يطرأ علي
فقد كانت . أهون من الجهد في تجديد األوزان و الموضوعات المفردات في غير الجمل و األبيات، والجهد في تجديد المفردات يظّل أقل و 

عدد البحور وتضاعف عدد األبيات ،وطرأ التّنويع أوزان الشعر في الجاهلية قليلة البحور، و القصيدة قليلة األبيات ثّم تعّددت البحور وتضاعف 
تجديد قليل من اللفظ ،وتجديد أكثر منه في الوزن، ...قة األوربية على القافية فظهر من يدعو إلى إلغاء القافية ونظم الّشعر مرسال على الطري

  فكيف يكون الّتجديد في الموضوع ؟ .وتجديد أكثر من هذين الّتجديدْين في الموضوع
المسرحي  من اآلراء في تجديد الموضوعات الّشعريّة، ويقول آخرون بالّشعررأي العامة  حداثاألإن صرف الّشعر إلى االجتماعيات و         

ألن العبرة في الّشعر بالملكة التي توحي معانيه وليست بالعنوان كعنوان المسرحية  ناحيةوغيرهن وكل هذه اآلراء مقبولة من ناحية، مرفوضة من 
ي الذي ال فالشاعر المسرحوال يفقه الّتجديد من يحسب أن الّشعر المسرحي أرفع من الّشعر الغنائي في كل موضوع،  ةاالجتماعيأو الشؤون 

يرسم لك شخصية واحدة صحيحة أقّل من الّشاعر الغنائّي الذي يتحدث لك عن غناء البلبل فيصُدُقك الحديث و الشعور، فكل فّضل الشاعر 
ألّن شعره دون العناوين التي يطلقها على موضوعاته، ونحن ال نفّضل الشاعر المسرحّي على الشاعر الغنائي إال ) توحي إليه( في الملكة التي

هذا  )يملك(الشاعر المسرحي يستطيع شعر الغناء، ويستطيع الزيادة عليه، وهذه الّزيادة هي الحّس المتجاوب في الّنفوس المتعّددة، فإن كان 
                                    .الحّس فهو صاحب الفضل بهذه الملكة أيا كان الموضوع الذي يختاره لنظمه، وإن لم يملْكه فالموضوع ال يعطيه ملكة هو محروم منها 

  "...العقاد حمود م باس ع..."

        ::::البناء الفكريالبناء الفكريالبناء الفكريالبناء الفكري
  ما مفهوم الّتجديد عند العقاد ؟* 1
  ؟ ما هي عناصر الشعر؟ أي العناصر الذي تجد فيها الّتجديد أكثر* 2
  ما المقصود بالملكة في الّشعر ؟* 3
  فما اتجاه كل شاعر منهما ؟ تعّرض العّقاد لذكر امرئ القيس و البارودي ،* 4
  ما المقصود بالشعر المرسل ؟* 5
  هي خصائصه؟ إلى أي لون أدبي تدرج النص ؟ ما* 6
  .حدد نمط النص مع التعليل * 7

        ::::البناء اللغوي  البناء اللغوي  البناء اللغوي  البناء اللغوي  
  ).شعور ،موضوع، وزن، لفظ، قافية :(في أي حقل تدرج المصطلحات اآلتية * 1
  .ن غرضه البالغي استخرج من تمهيد النص محسنا بديعيا وبي* 2
  ما الّداعي إلى ذلك ؟. اعتمد العّقاد على لغة ميسورة مباشرة رغم ما يعرف به من قوة األسلوب * 3
  هو ؟ وما وظيفته ؟ ما. لقد كثر في النص استعمال أحد األحرف المشبهة بالفعل * 4
  .أعرب ما تحته خط وبين محل ما بين قوسين من اإلعراب * 5

        ::::التقويم النقديالتقويم النقديالتقويم النقديالتقويم النقدي
دّعم رأيك بأدلة . فهل ترى الّتجديد ضرورة ملكة كل شاعر  .حتل قضية التجديد في الّشعر العربي موقعا هاما لدى الّنقاد في العصر الحديث ت

  و أمثلة؟
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