
   
 

 

 

ىل تفاعل الشاعر عاطفيا مع ما قالو في النص ؟ وضح  .5
 ذلك انطالقا من األساليب و األلفاظ الواردة في النص.  

 البناء اللغوي -ب 

 أعرب ما تحتو خط . .1
عان الشاعر بصور بيانية متعددة دّل على صورة بيانية است .2

 من البيت األول  و بّين موطن الجمال فيها.
 ما داللة تكرار الشرط في القصيدة ؟ علل مستشهدا. .3
ما ىو الضمير الذي أكثر الشاعر من توظيفو ؟ ىات أمثلة  .4

 عنو ، و ما داللة ذلك بالنسبة للمديح ؟
 ة و سّم بحره.اكتب البيت األول كتابة عروضي .5

  :التقويم النقدي  -جـ
البارودي و شوقي من رواد المدرسة االتباعية ) الكالسيكية ( 

 في الشعر العربي.
دّل على بعض خصائص ىذه المدرسة مستشهدا من النص.

 
 

 

 البنــــــــــــــــاء ال  ــــــــــــــــ ي  
الممددددددددددددددوص ىدددددددددددددو الّرسدددددددددددددول صدددددددددددددلى ا  عليدددددددددددددو و سدددددددددددددلم.                                     -1

الصددفات التددي تبنددى بهددا الشدداعر ىددي صددفات خ ل قاليددة متعلقددة بدد خال  
 الّرسول)ص( من مثل) الرحمة/الجود/العفو/الوفاء بالعهد...(. 

مدص الشاعر الرسول)ص(في البيت الثدامن بفصداحتو و بياندو الدذي -2
أمدددا فدددي البيدددت الثددداني عشدددر   األلبددداب و يددد ار فدددي المسدددتمع. ي خدددذ

 فبتحقيق العدالة االجتماعية و المساواة بين الفقراء و األغنياء
 

 
 
 

 
 

     ىدددزةد وإذا خطدبت فلدلمنابر  08
 اءددددددددددددالدنّددي و للقدلوب  بدك تعدرو                               

 وإذا أخدذت   العهددد أو أعطيتو    د 09
 اءدددددددفجدمديع عهددك ذّمدة و وفدد                                   

 د يا مدن لو عز الشدفاعة وحددده  10
 داءددددددددددددددددددو ىو المندّزه مدا لدو   شفدع                               

 ة   يّدها األمدّي حسدبدك رتبدد يا أ 11
 اءددددفدي العلم أن داندت بك العلمدد                               

 د أنصفت أىل الفدقر من  أىل البنى   12
 واءددددددددددددفدالكل في  حدق الحيداة سدد                               

 د فلدو أّن إنسدداندا تخيّدر ملدّة   13
 راءدددددددددددددددددددداختددار إال ديدندك الفقددما                                

  ش ح الم  دات
: ج) نددوء ( المطددر األندواء: األرض  د الببددراء:انتشدرت رائحتددو  د تضّوعت 

                        : مجلس القوم و مجنمعهم.الندديّ : يلدّم بالشيء و يصيبو د تعرو الشديد د
 

 
 

 

 البناء ال   ي-أ

ما نوع الصفات التي تبّنى بها الشاعر ؟ من الممدوص ؟و  .1
 اذكر بعضها.

 ؟ اشرص. 08/12بم  مدص الشاعر ممدوحو في البيتين  .2
 لخص مضمون النص في بضعة أسطر. .3
 حّدد نمط النص و اذكر بعض خصائصو. .4
 
 
 

 

 

 امتحان منوذجي لألقسام األدبية
 

 :أمحد شوقيالنص للشاعر 
 

 

 
 فالكائدددنات ضيداء      الهدىولد  د 01 

 م و اندداءدددددددددددددددددددددددددددددددددددّ و فدم الزمددان تبس                       
 د الروص و المأل المددالئك حولدو     02  

 دين و الدّدنديا بدو بشددراءددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددللد                      
 د يا خير مدن جاء الوجدود تحيدة   03 

 من مرسلين إلى الهدى بك  جداءوا                       
 د بك بشدر ا   السمدداء  فزينت    04 

 راءددددددددددددددددددو تضّوعدت مسكا بددك  البب                       
 د فإذا سخوت  بلبت بالجدود المدى     05 

 واءددددددددددددددددددددددددددددو فعلدت مددا ال تفدعل األند                       
 د وإذا عفدددوت فقادرا و مقددرا    06 

 الءدددددددددددددددددددددددددددال يستدعين  بعدفدوك الجهدد                       
 د وإذا رحدددمت فد نت أم أو أب   07

                      داء                                                ددددددددددددددددددددددديا ىدما الّرحدمىدذان في الدن                       
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 لةــــــــاألسئ
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 النبي)ص( على من سواه في ىذه األخال  من خالل 

المقارنة. ببيره. أما تكرارىا فلت كيد التفو  في المجاالت كلها 
 5/6/7/8/9/13اد : األبيات *االستشه

الضمير األكثر استعماال ىو ضمير المفرد المخاطب  لتعظيم -3
 .المخاَطب و االعتزاز و اإلشادة بهو التقرب إليو

 العددروض:-4

 ولد الهدى فالكائنات ضياء    و فم الّزمان تبّسم و اناء

َيْاء ْو     َوَفم ْززَ   َمدْا  نالَتَبْسس م ْن    َو اَدَنْاء وْ و لالَد ْله َدْى  فَدْلَكْا ئالَنْا    ضال

/ //0//0 /0/0//0 ///0/0    ///0//0   ///0//0     ///0/0  
 َتفاعلْ ماعلن     متفاعْل     مَتفاعلن     مَتف  متفاعلن     مْتفاعلن 

 الوزن: بحر الكددامل.   
 التقويم النقدي :

الشدعر العربدي. و يعد البارودي و شوقي من رواد المدرسة االتباعية فدي 
 من خصائص ىذه المدرسة و التي تمثلت في القصيدة:

جودة الصياغة اللبوية و فصداحة التعبيدر فدي غيدر تكلد  و ال زخرفدة  -
 . لفظيدددددددددددددة، مدددددددددددددع قدددددددددددددوة العبدددددددددددددارة ووضدددددددددددددوص المعندددددددددددددى

االعتماد على العقل الواعي المتزن ، الذي يكبح جماص البرائدز و  – 2
 ية الواحدة ./ التقيد بالوزن و القاف العواط 

  : أمددددا علددددى المسددددتوى األسددددلوبي فنددددد لهددددا الخصددددائص ا تيددددة
تقليد األساليب التعبيريدة القديمدة ، و التقيدد بد وزان الخليدل ، علدى  –ا 

تقليددد القدددامى  –ب .وزن واحددد و قافيددة واحدددة ، و االفتتدداص بالتصددريع
 عيدةفي أساليبهم البالغية ، من حيث الصور البيانية و المحسنات البدي

 االستشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهاد ....................
 

 
 

 

 

  

: االلتزام بمضمون األبيات د احترام تقنيات التلخيص-3
 التلخيص د سالمة اللبة.

فيو تعرض لصفات النبي  الوصفينمط النص ىو النمط -4
)ص( يتخللو الحجاج  و من خصائص الوص . و من 
 خصائص الوص  التشبيهات و الصفات و النعوت.

تفاعل الشاعر مع ما قالو حيث تظهر األساليب و األلفاظ -5
و الصور مدى إعجاب الشاعر و تعظيمو لشخص الرسول 

 ..يمثل التلميذ لأللفاظ و األساليب التي تظهر دلك)ص(.
 البناء اللغوي :

 اإلعراب-1
: نائب فاعل مرفوع و عالمة رفعو الضمة المقدرة الهددى   

 للتعذر.
 ع و عالمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره.مبتدأ مرفو  ىزة:

: فهل مضارع مرفوع و عالمة رفعو الضمة المقدرة على تعرو
آخره منع من ظهورىا الثقل و الفاعل ضمير مستتر تقديره 

 ىي..

استعان الشاعر بالصور البيانية . الصورة الواردة في البيت  .1
و البليغ األول:  د االستعارة التصريحية )ولد الهدى(  د التشبي

)الكائنات ضياء(  د االستعارة المكنية )فم الزمان تبسم و 
 اناء(.

 توضيح المعاني و تشخيصهدددا.* 

 داللة  الشرط أنو  وسيلة الحجاج و لت كيد تفّو   .2

 
  

  :من إعداد األستاذ
 مصط ى بن الحاج        

 :للتواصل مع األستاذ
http://daifi.montadarabi.com/ 

  

 الرحيم بسم اهلل الرمحو  
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 االختباراتتصحيح اإلجابة عو أسئلة 

 هموذجية ألقسام السهة الجالجةال

 'لشعب األدبيةا " جلميع

 املوضوع الجاني:                 

 أمحد شوقي                     

                                  

 ثانوية قاديري خالد بالسوقر


