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أوال :النحو والصرف (  01ن ).
النـــص
بدأت نهضة الشعر العربي المعاصر بحركة بعث للشعر العربي القديم ،ردت إلى أسلوب
الشعر ديباجته الناصعة ،وخلصته من الزخارف اللفظية الخاوية التي كان قد انحدر إليها ،وكان هذا
البعـث بفضل محـمـود سامي البارودي وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم.
ولم يكـد يمضي وقت طويل على هذا البعث الرائع حتى ظهرت إلى جواره حركة أخرى قوية
تدعو إلى التجديد وتستند إلى اآلداب الغربية وأصولها ومفاهيمها ،واشتــد الصراع بين الحركتين ،أي
بين أنصار الشعر التقليدي وأنصار التجديد الذين يمكن أن نسميهم بجماعـة الديوان ،وذلك ألن حملتهم
على الشعر التقليدي قد تجسمت وأودعـت وجودها التاريخي بالكتاب المسمى " الديوان " وهو كتاب
تناول فيه األستاذان عباس محمود العقاد وإبراهيم عبد القادر المازني عمالقة الشعر واألدب التقليدي
بالنقد ،بل والهدم الذي ال هوادة فيه ،وعلى رأسهم أحمد شوقي ومصطفى لطفي المنفلوطي.
وفي الوقت نفسه ظهرت حملة مماثلة في المشرق العربي ،وامتدت إلى ال َمها ِجـر في أمريكا
الشمالية والجنوبية  ،وقد تجلت هذه الحملة بنوع خاص في كتاب " الغربال " لألستاذ ميخائيل نعيمة،
و هو كتاب يختلف عن الديوان كل االختالف وإن اتفق معه في الهدف  ،وذلك ألنه كتاب نقـد نظري
ومناقشة لألصول الفلسفية والفنية التي يقوم عليها األدب وللحاجات النفسية واألهداف اإلنسانية التي
يخدمها ذلك األدب ،بينما الديوان كتاب نقد ،بل هدم تطبيقي .وبالرغم من اتفاق هاتين الحملتين في
الهدف وهو الدعوة إلى التجديد  ،ونبذ المحاكاة للقديم ،فإن أصحاب الحملة المصرية لم يخـفـوا
معارضتهم لشعراء المشرق العربي وشعراء ال َمهَـا ِجـر بنوع خاص في مسألة األداء اللغوي .واألستاذ
العقاد ال يخفي هذه المعارضة في المقدمة التي كتبها للغربال ،حيث نراه يتحدث عنها في صراحة بل
ويلِح في الحديث متَمسكا بسالمة التعبير وجزالة العبارة.
د .محمد مندور .الشعر العربي المعاصر بين التقليد والتجديد .
كتاب العربي .العدد - 01مطبعة حكومة الكويت  -0891 .ص  011وما بعدها ( بتصرف ).
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اقرإ النص وأجب عن األسئلة اآلتية:
اقترح عنوانا مناسبا للنص 1 ( .ن )
أبرز من خالل النص دور حركة البعث في نهضة الشعر العربي 1 ( .ن )
انقل واشكل بالشكل التام من بداية الفقرة الثانية :ولم يكد يمضي  ...إلى  .بجماعة الديوان 3 ( .ن )
أعرب ما تحته خط في النص إعرابا تاما 2 (.ن )
تعجب من الفعل ( يـــلـــح ) مبينا شرط التعجب منه1( .ن )
استخرج من النص جمعا للقلة  ،وجمعا للكثرة  ،وحدد وزنيهما 2 ( .ن )
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ثانيا :البالغة والعروض (  01ن )
 .1البالغة (  6ن )
أ ـ أجر االستعارة فيما تحته خط ،وبيّن نوعها باعتبار المالئمات 2 ( :ن )
ـ َرأْيْتُ غَيْثًا غَزيرا يُعْطي باليمين وباليسار.
ـ قال المتنبي يخاطب سيف الدولة:
ال مِنْه عَاصِمُ
وَال فيه ُمرْتابٌ وَ َ

س ُمغْــمَـــدًا
أَال أيُّها السَّيفُ الّذي لَيْ َ

ب ـ عيّن الكناية باعتبار الوسائط فيما يأتي 2 ( :ن )
ن " سورة سبأ .اآلية 52
عمّا َت ْعمَلو َ
جرَمْنا وال نُسْأَلُ َ
ل ال ُتسْأَلون عمّا أَ ْ
ـ قال تعالىُ " :ق ْ
ض الما ُء " سورة هود  .اآلية 44
ـ و قال تعالى " :وغي َ
ج ـ عيّن التورية فيما يأتي 2 ( :ن )
ـ قال تعالى " :والسّما َء بَنَيْناها بِأَيْ ٍد وإنّا لَموسِعون " سورة الذاريات .اآلية 47
ـ قال أحمد شوقي في رثاء حافظ إبراهيم:
س مَجْدِها
ظ الفُصْحى وحارِ َ
يَا حاف َ

ن ال ُبلَغاءِ
ت مِ َ
جلَ ْ
ن نَ َ
وإِما َم مَ ْ

 .2العروض (  4ن )
أ -عرف المصطلحات اآلتية :الوصل ـ التأسيس ـ التضمين ـ اإلقواء 5 ( .ن )
ب -اكتب البيت اآلتي كتابة عروضية ،وحدد تفاعيله ووزنه ،واذكر نوع البحر الذي ينتمي إليه (5ن)
ت أقـواماً حِـيـنَ جــاؤوا
لَـــقَـــدْ ناديـ ُ

ن وقْـــ ٍر لَــوْ
ومَـا بِالـسَّمْـ ِع مِـ ْ

أجَابُــــوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ
شروح لغوية
مرتاب :ارتاب :شَكَّ
غيض الماء :جفَّ
نجلت :أنجبت
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