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 : األسئلة : أوًلا 

 ... "ُقوُموا ِقَیاًما َعَلى َأْمشاِط َأْرُجِلُكْم : " ل َلِقیٌط اإليادىُّ قا
 ٣( .   أكمل البیَت وسبعَة أبیاٍت بعده ، واضبط الثمانیَة بالشكل التام  ) ١( 

                                               ) .درجات 
ِھر مالمَح األداء الجمالىِّ الفنىِّ حلِّْل األبیات الثمانیة تحلیًلا أدبیا ُيْظ ) ٢( 

                                  ) . درجات ٣ ( .فیھا 
  :اإلجابة النموذجیة : ثانًیا 

علـى الطالـب أن يكتـب األبیـات الثمانیـة ،            : فى إجابة الـسؤال األول       ) ١( 
ضـبط كــل  : مـضبوطًة بالـشكل التـام الـصحیح ،  والمقــصود بالـشكل التـام       

  :لمة ، لتكون األبیات بالصورة التالیة حروف الك
ــُق ــا علـــى َأَیوا ِقوُمـ ــاًمـ  اِطَشْمـ
  ْمـُكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِلُجأْر

ــُد ـــوا أموقلِّـ ـــرُّك َد ِهللاْمُكَرــــ   ُمــ
 ِشْیاُء الَعــــَخــــ َرْنْتَرًفــــا ِإال ُم

  ُهَدــــــــــــــــــــــــــــــــــــَـ ساع
  ُهـــ َم إال َرْيـَث َيْبَعثُ    ْوْطَعُم النَّـ  ال يَ 

  ُمـــــ وُرُكُم أُ ِهیـ ِنْعِم تَ ْوُمَسھَُّد النَّـ  
َر ْھكَّ َيحُلــُب ھــذا الــدَّ  َفــمــا اْن

ــُطَرُه   َأْشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْت علـــى َشـــْزٍر رَّحتـــى اْســـَتَم

  َمِريَرُتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 
ــیَس ــ ول ــْشَغُلُه َم ـــُرُه َي   اٌل ُيَثمِّــ

  

 ْن َمـ  َنْمـ  األَ اُلَنـ  يَ ْدوا َقـ  ُعَز افْ مَُّث  
ا َعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِزَف
ــَر ــذَِّبْحـ ـْ بأماِعَر الـ ــ ــِرــ  ِبْر الَحـ

ا    َعِلَطْضُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــَو ــضَّ َمَذا ِإَلـ ـــْكا َعـ ـــِوٌه بُرــ ه ـــ

ــَشَعا  َخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــَھ ـــَكٌم َيـــ ـــــ ــِصُم اُد َسـ َناه َيْفـ

  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضَِّلَعا 
ـــَي ــا ِإْن ِمُروُمــــ ــھـ ــ اَألىَلـ اِء َدْعـ
ــُم   .اطََّلَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــوُن متَِّبًعـــا َطـــ  َي ًرا وُمتََّبَعـــا ْوُكـ

ُمـْسَتْحِكَم الـــــرَّْأِى ال َقْحًمــا وال  
ــَرَعا  َضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا  الرَِّفَعـ  ُه وال َوَلٌد َيْبِغـى َلـ     ْمنُكَع
  

 أن المقـصود بالتحلیـل األدبـى لألبیـات    : وفى إجابـة الـسؤال الثـانى         ) ٢(  
فى تشكیل شـعره ،   األدوات الفنیة التى استعان بھا الشاعر       الطالُب   َرِھْظُي

الخیالیة التى الصور و، التى نقلھا من الواقع كما ھى ، من الصور الحقیقیة 
ــازات ومفـــردات البالغـــة العربیـــة مـــن  تـــشتمل علـــى  ات التـــشبیھالمجـ

 ، ثم يبین الطالب إلى حد نجح الشاعر          ، والمحسنات البديعیة   واالستعارات
فى استمالة المستمعین لشعره إلیه ، وإيصال ما يريده بشعره إلیھم ، دون 
أن تحدث فجوة بین مـا يريـده الـشاعر وبـین مفھـوم المـستمعین لـشعره ،              

لقــصیدة فــى وذلــك علــى غــرار مــا كــان يحــدث مــن تحلیــل أدبــى ألبیــات ا 



 وفى اإلجابة مساحة للـذوق الشخـصى للطالـب ، فـى إطـار               .المحاضرات  
  .المسموح به من قواعد التذوق والتعبیر 

منطـوق الـسؤال لـم يطلـب شـرًحا ، وال تفـسیًرا للمفـردات ، وكـل                   : تنبیه  
إجابة تشتمل على الشرح أو تفسیر المفردات أو أى شـىء غیـر المطلـوب          

   .مع أمانى التوفیق...  خاطئة ال قیمة لھافى صیغة السؤال ، إجابة


