
   
 

 

 أي عرب؟من حَرر أنطاكية و ممن وعلى يدمن سقطت وفي عهد -8
 النص واقعي إلى حَد بعيد على ماذا اعتمد لبلوغ ذلك ؟-9

 ؟اذكر خصائصو؟ ما النمط المسيطر على النص-10

 البناء اللغوي -ب 

 ماذا أفادت؟-2مامحل اعراب شبو الجملة "من غير قتال"-1
 الخمسين"كداللة بماذا يرتبط؟"ماذا يترجم العدد -2
تجمعبين الواقع والمجاز فما سقط التاريخ من ايد العرب جملة فعلية -3

 نسبة كل منهما
كيف تبكي أمة أخذو منها المدامع؟ماغرض االستفهام وما نوع الصورة -4 

 البيانية و أثرىا المعنوي؟
اعرب الكلمات"السماوي،رجولو،واحدة"وابرز محل إعراب الجملة ما -5

 بين قوسين.؟.
 (صورة شعرية من العنصرين)مدامع،مدافع ركب-6
  :التقويم النقدي  -جـ
 لقد ظهر نزار قباني في ميدان الشعر قبل كل شيء كشاعر مجدد وأخذ -

. وكان جوىر التجديد مكانو على الفور إلى جانب الشعراء المجددين
عن األسلوب التقليدي في نظم الشعر الذي ىيمن على التخلِّي  يكمن في

 ."األربعينيات من القرن العشرين الشعر العربي حتى
 فعلى ضوء ىذا الحكم استعرض خصائص أسلوب الشاعر بشكل عام..

 
  ا جا   الن و ج  

 : فكريالبناء ال -أ
التي صار الشارع العربي يعانيها ،بادية في  اإلحباطوصف الشاعر حالة 

روح الكبرياء  انهارتالعرب،  األفعال وردود أفعال.)سقطت معنويات
 (العربي

االلحاح على فعل السقوط يشير الى عدد الهزائم التي تكبدىا العرب و -
 .تساقط العديد من مدنهم التاريخية على التوالي

 .المواويل تعني األلحان-

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 فكريالبناء ال -ب 

 وصف الشاعر حالة شعورية عربية ملموسة .ماىي؟-1
الجملة بأخرى من عندك بنفس درجة  لسقطت أعمدة الروح(استبد-2

 المعنى
ما الَح الشاعر على فعل السقوط. مامدى واقعية ىذا اإللحاح. -3

 ؟ودالالت
 ما معنى مواويل؟-4
 .بمعنى مواويل البطولة؟ماذا يقصد -5
تساقط المدن ألثر الفعلي الجسمي و الذىني الغربي الذي أحدث ا ما-6

 األخرى؟ العربية الواحدة تلو
تقع األندلس في منطقة الشاعر في إسبانيا فحسب بل ىي في  ال-7

 عَدة ...اشرح أبعاد ىذا التعبير أقطار
 
 
 

 

 امتحان منوذجي لألقسام األدبية
 

 لنزار قباني النص
 [ال هرولونقص دة ]
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   [ 1 ] 

 :سقطت غرناطة
 للمرة الخمسين من أيدى العرب

 سقط التاريخ من أيدالعرب
 سقطت أعمدة الروح و أفخاذ القبيلو

 سقطت كل مواويل البطولو 
 سقطت اشبيليو 
 سقطت انطاكيو 

 سقطت حطين من غير قتال 
 سقطت عَمورية

 سقطت مريم في يد المليشيات 
 فما من رجل ينقذ الرمز السموي 

 رجولو  وال ثَم 
 
 

    [ 2] 
 لم يعد في ايدينا

 اندلس واحدة نملكها 
 سرقوا األبواب

 و الحيطان و الزوجات
 والزيتون والزيت  األوالدو 

 وأحجار الشوارع
[ 3] 

  أطالل نبكي عليها ثمةلم تعد 
 أمة كيف تبكي

 (أخذوا منها المدامع)
 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
  
  

 

                    

 

 
 (التاريخيي  والواقع التاريخية)فجمع بين اإلستعارة 

  ىوالتعجب ي ........المدامع؟()كيف تبك االستفهامالغرض من - " 
برود النخوة وضياع  الحر العربي، توحي بإنسحاب الشعور  واإلستحالة

 ..اإلحساس الحاد بالكرامة
 :اإلعراب -
رجولة:مبتدأ مرفوع بالضمة */.السماوي:نعت تابع للنعوت فيالنصب*

 .واحدة:نعت تابع للمنعوت في الرفع*/.الظاىرة على آخره
 :إعراب الجملة

 .منها المدامع(:جملة فعلية فيمحل رفع نعت تابع للمنعوتأخذو )
 :الصورة الشعرية المركبة-
 .على مدافع األعداء ألبرياءمدامع ا-
  .مدافع األعداء تصنع مدامع األبرياء-

 التقويم النقدي  -ج
قصائد نزار قباني تعكس منحى الشاعر الواقعي في النظم والمقدرة -

الخصائص الفنية  و من  الحر والعذباالبتكار واعتماد األسلوب  على
  لشعره

 ر واآلراء السياسيةاألفكا والوضوح في طرح ةالسهول -
 . استخدام األلفاظ والمفردات الجميلة -
 .في شعره راستخدام التصوي -
االعتماد على األسلوب القصصي في بعض القصائد مثل : ) راشيل  -

  بوحيرد ( ( و) جميلة
 .األخذ من التراث والمكنوز الثقافي -
 وتراكيبو اللغوية على النسق العربي  تجري أنساقو -
التزام القافية الواحدة والوزن عندما يلقي قصائده في احتفاالت  -

 اعتذار إلى أبي تمام (  ) : رسمية مثل
استخدام الرموز المتنوعة بشكل مكثف اعتماد األساطير التي لها  -

 ....بثقافة الشعوب  عالقة
 
 

 

 

 

 

  

باالنتصػػارات   مواويػػل البطولػػة ىػػي األلحػػان التػػي أنشػػدىا العػػرب احتفػػاء-
 .ط المػػػػدن العربيػػػػة و سػػػػق رثػػػػالبػػػػاىرة التػػػػي احرزوىػػػػا قػػػػديما فقػػػػد رحلػػػػت إ

السػػػقوط السياسػػػي و زوال الهيبػػػة أحػػػدث تراجعػػػا علػػػى مسػػػتوى الهَمػػػة -
و الذىنيػػػة )اإلبداعيػػػة( تحطػػػم الػػػروح  وخػػوارا علػػػى مسػػػتوى القػػػوى البدنيػػػة

 .المعنويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والبدنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
مػػن ثمانيػػة  أكثػػر األنػػدلس رمػػز السػػقوط اإلسػػالمي العربػػي بعػػد غػػزة دامػػت

فطأن تجربة  قرون وىذه الخسارة تكررت مرات عدة مع مدن عربية أخرى
 .األنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدلس تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررت وتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ الفشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل يعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

األيػػوبي مػن قبضػة الصػلبيين بعػد أن أضػػاعها  حػرر أنطاكيػة صػالح الػدين-
المتحػػػػاربين إثػػػػر زوال ىيبػػػػة الدولػػػػة  المتصػػػػارعين ملػػػػوك طوائػػػػف العػػػػرب 

 .العباسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية
 ى التػػاريخ بشػػكل خػػاى و علػػى إحصػػاءلػػع  يعتمػػد الػػنص واقعػػي جػػَدا -

 .عربية في ظرؼ وجيز عدد ما تساقط من مدن 
ىػػػي  بػػػو الشػػػاعر حالػػػة نفسػػػية عربيػػػة مسػػػيطرة، رسػػػمنمػػػط الػػػنص وصػػػفي 

يعَمػػر العػػرب إثػػر تراجػػع حضػػاراتهم و سػػقوط أسػػوارىم ...  اإلحبػػاط الػػذي
 :مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن خصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائص ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنمط مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايلي 

–تكػػػرار فعػػػل السػػػقوط واإللحػػػاح عليػػػػو  -الوصػػػف الػػػواقعي الملمػػػوس-
العدد خمسػون  اعتماد-حال والنعت ال استخدام -االلوان البيانية  إعتماد

 القرائن المكانية الدالة )أسماء المدن الساقطة-
 البناء اللغوي : -ب

محػػل نصػػب حػػال  يالمجػػرور فػػشػػبو جملػػة مػػن الجػػار و "مػػن غيػػر قتػػال 
  االستسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالم،تفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد التعبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهولة 

العػػدد خمسػػون يفيػػد معنػػي الكثػػرة مػػا تسػػاقط مػػن مػػدن عربيػػة و تػػػوالي -
 .الهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزائم 

المػػػػد  انحصػػػػارسػػػػقط التػػػػاريخ" جملػػػػة فعليػػػػة فيهػػػػا واقػػػػع تػػػػاريخي ىػػػػو "-
يػػوحي مجازيػػا بػػالقوة الذاىبػػة  كمػػا العربػػي و التراجػػع مكتسػػباتو، الحضػاري

 صػػػػػيانة مكتسػػػػػباتها مػػػػػن مػػػػػن يػػػػػد العربيػػػػػة لمتعػػػػػد بقػػػػػوة وصػػػػػالبة تمَكنهػػػػػا 
 

  :من إعداد األستاذ
 مصطفى  ن الحاج        

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

  

 الرحيم بسم اهلل الرمحن  
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بكالوريا جترييّب يف ماّدة  امتحان
 الّلغة العربّية وآدابها 

 الشعب األدبية يمي  جل            

 :اعرللشاملختار النص             

 نزار قباني                     

                                  

 ثانوية قاديري خالد بالسوقر


