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 (نيوع)يختار المترّشح أحد الموض الماّدة: اللغة واألدب العربي

 التّحليل                  األّول :الموضوع 

 يقول محمود السامي البارودي

 سواء ون  ن  م  ــك والر  ــج  ـ  هـف ،الـ  هـفي الهوى           م ب  يا هاجري من غير ذن  

 شاءـفي الناس كيف ت ت  م  ـك  ـحـتـفلـهـا بـما تختاره            ال  ـم  ـ  جـال م  ـك  ـــــ  ح

 راءــو بـب  وهـذنـل المشوق  الم  ح   وربما           ت  ني  ج  ومـا  ي  ـلـع ت  ـ  بـض  ـغ  

 اءـعـف  ـي ش  ـيس لـلـك فـيـي إلـند  ـت  وسـيـلــة             ـقـمـريـن أي  ال ة  ـقـيـقـأ ش

 اءـــورج ة  ـل ـ ع  ـه ت  ـيـد فــــوعـالـف            ذب  اــك د  ـوعـو بـول ي  ــلـودي عـج  

 اءـــعؤاد و  ــفـوال م  ـت  ـاي خ  ـتـفـشـما            إنــث فـديـحـالان ـمـتـكـي بـقـوث  

 1داءــ  داد عد الو  ــعـن بـه مـيـوأخ      ة لم يقع بين امرئ      ـمـيـمـنــوال الــل

 قد أحسنوا في القول حين أساءواـــم            هـإنـاة فـشو  ـال ول  ـي قـ  بـه  ر  ـال ت

 األسئلة

 د( 03)                                                        موجزا عن الشاعر.اكتب تعريفا  -1

 د( 02)                                                                     .حدد غرض القصيدة -2

 د( 11)                         استخرج من النص ما يلي: -3

 د( 01)                                                                           منادى منصوبا. -أ

 د( 01)                                                                        مثنى مجرورا. -ب

 د( 01)                                                               اسم إحدى أخوات كان. -ت

 د( 01)                                                             ؟.فعال مضارعا مجزوما -ث
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 د( 01)                                                         جملة وقعت جوابا لحرف ناسخ. -ج

 د( 01)                                                                         وقعت حاال.جملة  -ح

 د( 01)                                                                 مصدرا على وزن ف ع الن -خ

 د( 01)                                                                               اسم مفعول. -د

 د( 01)                                                                              طباقا إيجابيا. -ذ

 د( 01)                                                                                   استعارة. -ر

 د( 01)                                                                جملة خبرية.               -ز

 د( 04)               اشرح األبيات األربعة األخيرة.                                            -4

 اإلنشاء          :  لموضوع الثانيا

اهر في العصر الحديث، فأصبحت له مظانحط النثر في العصرين العثماني والمملوكي، فانتعش 

 عديدة.

    تحدث عن بعض منها مع اإلشارة إلى خصائها.

 


