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 أسعد اهلل أوقاتكم...
ٌمً أزتعخ معندا :نزار قتاين ٌأزتعخ  دٌىٍ شبعس امغصل من امؼساش األٌل،  يف امغصل 

ٌشالشخ معندا دمعندا ٌكبن ديف امظيبطخ  طفرياً منب يف مرص ٌيف امصني،  يف قظبيب مرفسقخ. 
ٍايت األزتعخ يف امصني طنني ععبف ؼيض ئنً مل يكرج فييب أي قصيدح.  ٌقبل: مقد كبنز طن

ٌنصاز قثبين ٌ  شبعٌس مل ذنده امسأح، كام قننب امشبعس نصاز قثبين ينرمي ئىل املدزطخ امسٌمنظيخ، 
مغمٍض تعكع امعديد من فيٍ صبؼج مغخ خبصخ ٌشعس خبص ٌمقبالد خبصخ، ٌشعسه خبٍل من ا

شعساء امعرص امؽديض امنرين يظرخدمٍن زمٍشاً غبمظبً ٌتدز شبكس امظيبة يظرخدو أكًت من 
ٌنقٍل ال أظمه من شعس نصاز قثبين... ٌنعٍد  ٌاؼدح،   عرشين زمصاً يف قصيدح 

 قال امشاعر نزار قتاين:

 ُعْمااااااار  ياااااااا  ت تاااااااح  سيُن اظااااااابء  ذ شااااااا
 سينُ امنيااااااااااٍَ ذ شاااااااااا امٍقااااااااااز  أ ؼظااااااااااُن   

 عاااااااا ظثاااااااه  امشيااااااااااااااا مىعااااااا    ٌمناااااااب 
 
 

 

 ٌؼنااااااااٍنُ  دافاااااااا    امااااااااشن ُ  كاااااااا ااااااااااا    
 (مااااااار ْخ )طاااااااثٌل مااااااان امؽاااااااصن   شااااااا ىاخ   

 ٌامصيراااااااااٍنُ  امصفصااااااااابُف مااااااااابد فيياااااااااب   
ٍا   ٌ ك اااااااا     ماااااااا )أىاااااااا  (ُمصااااااااذتا    امؽ 

 ؟(يُِحااااااث  امصاااااا  ُ )أْن  امظاااااايه  ماااااان  هااااااه  
ً   عنم  اااااااا   شاااااااااااااااا ياااااااا امعسٌتاااااااخ   ف قااااااا

ٌامرثيااااااااااااااانيُ  فأناااااااااااااااز   وُ     امثيااااااااااااااابُن 
 األشئنح:  

 ة ذاً.ارش  األة اخ امصاةقح ة ذاً  .1

 جمه.أعرب ما دحذه خط إعراب مفرداخ وما ة  قىش  إعراب  .2

 ة  رأيك يف أمفاظ امشاعر مع األمشنح امل اشتح. .3

 دكن  عىل امذىك   املع ى  مع األمشنح. .4

 دح ز عن رشوط املقامح ام   ج. .5

 ك   ميك  ا دطىير امنغح امعرة ح وجعنها مغًح   ح ة  اآلداب وامعنىو. .6

  امحه:
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 األول:امصؤال 

 ة ذاً.ارش  األة اخ امصاةقح ة ذاً  

يعّبر نصاز قثبين عن فسؼرً تنرص امعسة يف ؼسة ذرشين ٌعٍدح األمه ميره األمخ   .1
ٌاألمه ٌمب أظمه ىرا امشيس ففيً يكًت امفسػ  فيخبػج مؽثٍترً قبئالً: ظبء شيس االنرصبز 

ٌامعشق.  ٌامؽج 

يإكد امشبعس تأننب التد أن ننررص مٍػننب ٌألزطنب املغرصثخ ٌطنؽسز ىره األزض ٌطننررص  .2
ٌمرشفنب ٌطيكٍن منب مٍقف يف ظثه امشي  ٌطنعد امعدح إلعبدح امعٍالن ٌظثه امشي   معسطنب 

ٌامؽنٍنخ،  ؼر  امصنغ دافئ ٌؼنٍن. مشبم ،اٌيف ظثه امشي   ٌقد اشرقنب مرنك امديبز امدافئخ 

ٌيعّب امشبعس عن اآلالو امري أصبترً يف  7967يعٍد نصاز قثبين يف امراكسح ئىل طنخ  .3
ٍاد قره  7967نكظخ ؼصيسان طنخ  فينب  انكظبز يف امعبمل امعسيب ٌظسػ عميق مدذً طثل طن

ٍاٌد صعث خ مبد فييب كه فييب كه يشء ظميه ؼر  امشعس امري ال يصيثً يثبض نعم مقد كبنز طن
 ٌيركسنب تبمؽصن عا مب طبع من أزطنب امعستيخ امظٍزيخ.يشء. ؼيض 

ئنَّ امثالد ذُظر ثبػ ٌىه ميكن مإلنظبن أن يكٍن فسؼبً ٌىٍ يف يقٍل امشبعس ملؽثٍترً:  .4
 امظعن.

أنز  امسٌعخ  ،ٌامعسٌتخ امكّبيبءعنمينب يب دمشق أصٍل يخبػج امشبعس دمشق ٌيقٍل ميب  .5
ٌامقٍح، ٌامعسٌتخ  ٍان امؽظبزح  ٌأنز  عن ٌاميٍو ٌطيفيب ٌتيبنيب،  ٌدمشق ىي قنج امعسٌتخ امنبتع 

ٌميخظأ امخبطئٍن.  ٌمكننب منررصٌن تعٍن هي ذعبىل   يؽبٌل اإلزىبة قره ىرا امقنج 

 امشاين:امصؤال 

 جمه.أعرب ما دحذه خط إعراب مفرداخ وما ة  قىش  إعراب  

 نداء.يب أداح   ت تح:يا  -

 .آخسهمنبدَ مظبف منصٍة تبمفرؽخ امظبىسح عا  : ت تح   -

مظبف ئميً معسٌز ٌعالمخ ظسه امكرسح املقدزح عا مب قثه يبء املركنم منل من عمر :  -
ٌاميبء طمري مرصه مثني عا امظكٍن يف مؽه نصج ظيٍزى ب اشرغبل املؽه تبمؽسكخ املنبطثخ، 

 مفعٍل تً.

- :  امظبىسح عا آخسه ٌعالمخ زفعً امظمخمثردأ مإخس مسفٍع  مىع  

 يذق و امخرب عىل املتذ أ يف أرةع  االخ: )مطنىةح مالمذحان مع األمشنح(

o .ٌامخّب شثً ظمنخ  ئذا كبن املثردأ نكسح 
o .ٌأطامء االطرفيبو ىي من أطامء امصدازح  ئذا كبن امخّب اطم اطرفيبو 
o  :منفن  رشٌػً.مشالئذا كبن يف املثردأ طمري يعٍد عا امخّب : 
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o  ٌئذا كبن املثردأ تعد أداح ؼرص: مصبل: مب ؼبرٌض ئالر شيد 

- :  آخسه.( مسفٍع ٌعالمخ زفعً امظمخ امظبىسح يف )امصنغخّب منمثردأ  داف  

- :  مسفٍع تبمظمخ امظبىسح عا آخسه خّب مقدو ش ىاخ 

- :   مثردأ مإخس مسفٍع تبمظمخ امظبىسح عا آخسه شتع 

 ؼبل.اطم اطرفيبو مثني عا امفرؾ يف مؽه نصج  :ك     -

:  )ٌىي من أطامء امصدازح( إعراب ك   

 ننظس ئىل امكنمخ امري تعدىب

أنز  أٌ نؽٍ )كيف  مقدو منمثردأ  خربإذا وج نا ةع ها اشامً أو ضمرياً م فصالً أعرةر  -
 كيف  ؼبمك(

كبن امؼقُع؟ نؽٍ: كيف ذكٍن يف مؽه نصج خّب مقدو  ةع ها فعه ناقصإذا جاء  -
ٌذأيت كيف  أؼيبنبً قثه ؼسف امعس " امثبء" فركٍن امثبء ؼسف ظس شائد نؽٍ: كيف تصيد أٌ نؽٍ 

ٍمً ذعبىل: أميع هي تكبف عثده.  ق

ٍمً، نؽٍ: كيف  قظيز  يٍمك أٌ آىت تعدىب ذبو ئذا أىت تعدىب فعه  ال:  - مرعٍد اطرٍىف مفع
؟  فعه الشو مصه كيف ظبء أخٍ  

. مفعىل ةه ساٍن: - ٍمني نؽٍ: كيف  ذظُن األمس   ئذا أىت تعدىب فعه مرعٍد ئىل مفع

 نذاةع اإلعراب

ٌأل  :هه -  من اإلعساة. اماطرفيبو ال مؽه مي بؼسفاميمصح 

 : نبئج فبعه.امص  ُ  -

 : ذقديسىب )مؽثخ(املصدز املإٌل من أْن مل مب تعدىب يف مؽه زفل مثردأ.أْن يحث -

: فعه أمس مثني عا ؼرف امنٍن الذصبمً تيبء املإنصخ املخبػثخ أٌ ألن مظبزعً من عنم  ا -
طمري زفل  وناطمري زفل مرصه مثني عا امظكٍن يف مؽه زفل فبعه  وام اءاألفعبل امخمظخ 

 مرصه مثني عا امظكٍن يف مؽه نصج مفعٍل تً.

 .ءعا امندا : منبدَ مفسد عنم مثني عا امظم يف مؽه نصجشاويا  -

 اطم اطرفيبو مثني عا امظكٍن يف مؽه نصج نبئج مفعٍل مؼنق. :ك  -

 :إعراب ام مه

 .يف مؽه نصج ؼبلظمنخ اطميخ  :مصذتا ( )امحمى -

 صنخ املٍصٍل امؽسيف ال مؽه ميب من اإلعساة :(يُِحث  امص  ُ ) -

ْن، مب( صنخ املٍصٍل االطمي ال مؽه ميب من اإلعساة. :منحىعح  كه ظمنخ تعد )م 

 : ظمنخ فعنيخ يف مؽه زفل صفخ)مر ْخ( -
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 مفبظ امشبعس مل األمصنخ املنبطثخ.أ : تني زأيك يف امشامصامصؤال 

ٌمكنيب فصؽ ،  نزار قتاين ال يعاضه يف امكالو ٌاطؽخ أقسة ئىل امعبميخ  ٌيأيت ترعبتري 
ٌ ظامميخ فأنز ال ذعد مفظخ صعثخ أٌ عثبزح غري مفيٍمخ ته ذعد أمفبظبً أقسة ئىل زٌػ اإلنظبن أ 

 امسٌػ )يب ؼثيثخ عمسي، امؽم  مظرثبػ( فأمفبظً من امظيه املمرنل. 

ٍكيد املعنٍي مل األمصنخ.امراةعامصؤال   : ذكنم عا امر

ٍاتال، ٌىااٍ مفااٌ  يُاركس تعااد مرثٍعااً ٍكياد ماان امر ٌامغبيااخ منااً  امر اماري يقاابل عنااً املإكَّاد، 
ٌذصثيرااً يف ذىاان امظاابمل ٌئشامااخ أي اؼاارامل منظاايٍ أٌ امخؼااأ أٌ امنظاايبن،  ٍكيااد املرثااٍع  ذ

ٌنؽٍ أكسمُز امظيف  نفظً(   نؽٍ )أقنعز امؼبئسح امؼبئسح 

ٍكيد قظامن:  ٌامر

 : طنرشػ ىرا امثؽض يف مؽبرضح قبدمخ.دىك   مفغي .7
 ن.: ىٍ ؼديصنب اآل دىك   مع ى  .2

ٍاتاال ٌىااٍ امااري ياارم تأؼااد األمفاابظ اآلذيااخ )نفااع  امذىك اا  املع ااى  ٍاة امر  –ىااٍ ماان أتاا
 عبمخ(. –ظميل  –كه  –عني  –ذاد 

ٍكياد معناٍي مسفااٍع تبمظامخ امظاابىسح عاا آخااسه نفصااهُ : ظابء املعناام نفظاً. )نفاض .7 : ذ
 طمري مرصه مثني عا امظم يف مؽه ظس تبإلطبفخ(. وامهاءٌىٍ مظبف 

ٍكيااد معنااٍي معااسٌز تبمكظاااسح امظاابىسح ذادهاااتبمؼاابئسح ذاذيااب. ): طاابفسُد ذاخ .2 : ذ
 طمري مرصه مثني يف مؽه ظس تبإلطبفخ(. وامهاءعا آخسه ٌىٍ مظبف 

. )عاا  .3 ًُ ٍكيااد معنااٍي منصااٍة تاابمفرؾ امظاابىس عااا ع   ااهُ : أكسمااُز املرفااٍي  عين اا : ذ
 خ(.طمري مرصه مثني عا امظم يف مؽه ظس تبإلطبف وامهاءآخسه ٌىٍ مظبف 

يم. )جم اااع .4 ٍكياااد معناااٍي منصاااٍة تااابمفرؾ جمااا عه : شااابىدُد امؼاااالة  ظمااايع  : ذ
ٌاملاايم  وهاا امظاابىس عااا آخااسه ٌىااٍ مظاابف  طاامري مرصااه مثنااي يف مؽااه ظااس تبإلطاابفخ 

 عالمخ امعمل.
ٍكياااد معناااٍي معاااسٌز تبمكظااااسح عاماااحً  .5 ر يم: ذ ر يم. )عااابمر : ماااسزد تااابمؼالة  عااابمر

 مرصااه مثنااي يف مؽااه ظااس تبإلطاابفخ طاامري وامهاااءامظاابىسح عااا آخااسه ٌىااٍ مظاابف 
 (ٌامليم عالمخ امعمل

6.  

ٍكيد املعنٍي رشػبن أطبطيبن(.رشوط امذىك    : )منر

 يعج أن ذأيت ىره األمفبظ تل االطم املإكد. .7
 يعج أن ينؽق تيره األطامء طمري يعٍد عا املإكد. .2

ك د يف ؼسكبذً اإلعساتيخ ٌيعج أن يرصه كهر منيب تظمري  ئذن ٍكيد املعنٍي ذرثل املإر ٌأمفبظ امر
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 املإكد فنقٍل )ظبء امؼبمُج نفظً، ظبءد امؼبمثخ نفظيب، ظبءد امؼبمثبد أنفظين(.

 : ذؽدس عن رشٌغ املقبمخ امعيدح.امخامضامصؤال 

 يعج أن يكٍن أطنٍتيب عرتبً طنظبً دفبقبً. .7
 ٍعيب ميامً منقبزئ ٌظراتبً مً.أن يكٍن مٍط .2
ٌامثعداإليعبش يف كربتخ املقبمخ  .3 ٍاىس يف امثؽض يف امرٍغه عن ٌذعنج اإلػبمخ   امظ

 .ممرل تأطنٍة ذُعسض ٌأن امدقيقخ امرفبصيه عن ٌامثعد .امرفصيالد ٌعسض
 ينثغي أن يكٍن امكبذج مثقبً يظريٍي امقبزئ تؽظن عسطً. .4
 تؼبتل امكبذج تسؤيخ امخبص)يف املقبمخ األدتيخ(،  امٍظداين امرعثري أطنٍة يظرخدو .5
 . اآلخسين امكرربة عن مرميرص
و امري ئميبمً مصدز يٍظيً مبب يشبء مب يكرج أن يف امؽسيخ منكبذج ذٍظد .6  من يظرمدر

ٍادس  .امخبصخ ٌانؼثبعبذً ٌقظبيبه اإلنظبن ٌىمٍو امثيئيخ ٌاملشكالد اميٍميخ امؽ
نعخ(. .7 ٌامصر  ذُعبمغ املٍطٍعبد تشكه ظميه ٌتأطنٍة تعيد عن امركنف )امصعٍتخ 
ٌأن يظبي امكالو تشكه ٌدي .8   امؼسافخ يف فكسذيب 
نعخ من يءاٌتش تؼالقخ األدتيخ املقبمخ يف املٍطٍعبد ذُعبمغ .9  اتررال غري من ٌامركنرف امصر

 . األطبطيخ منفكسح منٍصٍل ذأشري غري من تخفخ امثديل فنٍن ٌاطرخداو
 .امرىنيرخ ٌامنفربد امفكسيرخ امٍمظبد ٌئزطبل ٌامخيبل امعبػفخ يظرخدو .71

 أه  رشوط املقامح امصح حح.

 ئؼظبض امكبذج. ص ق .7
 : امرعثري عن امراد.األصامح .2
ٌاملٍطااٍع يعااج أن خن قااح ةااامربو ٌظيااخ نظااس  .3 : ٌظيااخ نظااس خنيقااخ تبمٍطااٍػ 

 يرؼسي ميمٍو امنبض.

ٍمخ امكربتخ، مغخ ٌاعرامد ٌامؽعم امؼٍل ىي املعبيري ٌىره: معبيري املقبمخ األخسَ  امنغخ، ٌطي
 شك ٌال امعنم فسٌع من تفسع خبصخ ٌكٍنيب ٌشيقبً، اذصبالً تبمكبذج ٌاذصبميب امركنف، عن ٌامثعد
 .أخسَ ئىل مقبمخ من قنيالً طرخرنف ته مقبمخ، كه يف ٌاؼدح ذكٍن من املعبيري ىره أن يف

 امصادس )املىضىع( امصؤال

 ك   ميك  ا دطىير امنغح امعرة ح وجعنها مغًح   ح ة  اآلداب وامعنىو

ٍا امعسة ئنَّ  ٌىم  عرصىم، شقبفبد أٌ ؼظبزاد مل تبمرعسيج امعثبيس امعرص يف ذعبمن
 امغسة شقبفخ مل يرعبمنٍن فيم ىرا عرصنب يف امعسة بأمَّ املنرمٍن ئىل ؼظبزح فريخ ٌمرؼٍزح، 

 معيب ذعبمنيم يكٍن أن من التد ٌميرا املرخنف املٍقل من مظؼسة ذقدوٍ  يف ىي امري امساقيخ
 .األطبطيخ امعنٍو ذعسيج عا مقررصاً 
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امعنم  ذؼٍز تيب يرم امري امغستيخ امنغبد نرعنم أن تدَّ  ال ظبدح، عنميخ نيظخ نإطع ٌميك
ٌامثؽض  .املعبرص عبملنب يف امعنمي ٌامرقنيخ 

 تني نفسي أن ٌينثغي شبترخ، أطع عا يسذكص مب أمخٍ ػسف  من امعرص عنم اكرظبة   ئنَّ ٌ 
 :أطنٍتني

 ملنرٍظبد مظرينكخ أمخ يععننب أطنٍة ٌىٍ يخامغست منغبد امفٍذٍغسايف امنقه أطنٍة .7
 .امعستيخ األقؼبز يف طفأ  تكه املرثل ىٍ ٌىرا امغسة،
 شكه عا متصنً تعد ٌنقسأه امرمصه ػسيق عن امعنٍو اكرظبة فيٍ امصبين األطنٍة أمب .2

 .عستيخ ٌاخرتاعبٍد  صنبعبٍد 

 ؼققز أمخٍ  عن امربزي  يؽدشنب ٌمل امعستيخ، امنغخ خالل من ئالَّ يرم ال امعرص عنٍو متصه ئنَّ 
 .أظنثيخ تنغخ شبمنخ قٍميخ ذنميخ

 خالل من ٌذمك أمسه ٌاطرفؽه مغرنب أصبة امري امعديد امخؼس ىرا ننؽ  اميٍو نؽن ٌىب
ٍا امعسة ألنَّ  خبػئ، تشكه امعنميخ امقظبيب يف امعبمل أكًت يف امنغخ ىره اطرخداو عدو  أصيث

ٌا ٌمل تبمظعف  امرؽديض من التد ٌميرا امعنميخ امنبؼيخ من ٌمعبزفيم ٌعنٍميم أنفظيم يؼٍز
ٍائقً، ئشامخ يف امرميه أنَّ  ئذ كّبح ترسعخ يعسي أن يعج ٌامرقدوٌامرقدو،   أٌ امردزط تبطم ع
 .ٌعي ٌتدٌن تٍعي امرخنف يف ئيغبل ىٍ امرؼٍز

 امفكس يف رسيعخ ٌكميخ نٍعيخ ذغرياد يرؼنج فيٍ منرقدو شٍزي ػسيق ىٍ امرؽديض ئنَّ 
 .ٌامظنٍ 

ٌمٍن ٌىبىم  أمسه اطرفؽه امري امعديد امخؼس ىرا عا يظريقظٍن اميٍو أمرنب يف املظإ
 ٌيشعس تنده يف امشخص يكٍن أن) امرغسيج من ؼبمخ ئىل امقبدمخ األظيبل يٍصه طٍف ٌامري
 تينيم طيفصه كام مغرً داخه( ٌػنً خبزط غسيثبً  امشخص يكٍن )أن ٌاالغرتاة عنيب( غسيج أنً

 .ذساشيم ٌتني

 امؽيبح معبالد يف نفظيب ذؼٍز أن امؽديض امعرص يف اطرؼبعز امري األمم من أمصنخ ٌمدينب
 ئىل امرخنف مسؼنخ من االنرقبل امدٌل ىره ٌاطرؼبعز. ٌامكٍزيرني ٌاميبتبن امصني مصه كنيب،
 .ٌامرؼٍز امرقدو مسؼنخ

 .نفظيب ٌػٍزد امغسة مغخ متصنز امري اآلطيٍيخ األمم ذعبزة تعع ئىل ٌطنشري

  :ام اةان ح امذ رةح .1

ٍا امغسة عا اميبتبنيٍن انفرؾ فعندمب ٌا مرعددح، عنميخ ىيئبد أطظ  ٌػٍعٍىب مغريم ٌػٍز
ٌا امعرصي، منمصؼنؾ  ٌعمنز امعنم تيرا عبدد امري امغسة ظبمعبد ئىل ػالتيخ تعصبد ٌأٌفد

ٌكبنز امنغخ اميبتبنيخ ذعبين من ذخنف كثري  ٌامعبمعبد  مرعمه عا نرشه عّب األكبدمييبد امعنميخ 
ٌمدد كبمنخ ال ذؽربط ئىل ذؼٍز.  ال يُقبزن تبمنغخ امعستيخ امري 
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 أنَّ  ٌمعنٍوٌ  ٌمغريب ٌاصبمريب يبشخصير عن ذرخا مل امغسة مغبد مل ذرعبمه ٌىي اميبتبن ئنَّ 
ٍا اميبتبنيني  ذعبٌش ٌاميٍو امعسة نؽن منب ذخنف أكًت امغسيب امعنم عا ينفرؽٍن ٌىم كبن
ٍمٍظيب امعنم طبدح اآلن ٌىم ٌمتصُّنيب ىظميب عمنيخ ئىل امغسة معنٍو امنقه عمنيخ اميبتبنيٍن  ٌامركن
  امعرصيخ.

 :امص   ح امذ رةح .2

 تني امرفبىم ٌمغخ امعنم مغخ كبنز امري اإلنكنيصيخ امنغخ عا يعرمدٌن امصينيٍن كبن فقد
ٌ "  ذظنرم أن ٌمب، امصينني  مغخ ٌىي امخبنيرخ امنغخ انررشد ؼر  7949 عبو امؽكم"  ذٍنغ يسذمب
 عدد أن املرخصصٍن ٌيقٍل ،ٌامرعقيد امرخنف من امخبنيخ امنغخ ذعبين ٌكبنز تكني، منؼقخ
 اخرتعيب كبذثخ آمخ أٌل ٌكبنز امؽسٌف، عدد ترخفيع امصينيٍن تدأ شم ؼسفبً، 44444 ؼسٌفيب

 .ؼسف ٌمئري أمفني من ذركٍن امصينيٍن

 ذإطع أن طنخ شالشني خالل امصني اطرؼبعز ٌامرعقيداد امصعٍتبد ىره من امسغم ٌعا
 مألمخ األٌل امعدٌ شبمٍس عا نيبئيبً  ٌقظز نٍعيب، من فسيدح ٌعنميخ ٌاظرامعيخ اقرصبديخ ذنميخ

ٍان ٌامعٍع املسض يف ٌاملرمصره امصينيخ  ٌامييدزٌظينيخ، امرزيخ امقنثنخ ٌفعسد امؼثيعخ، ٌأم
ٍكثنب ؼٍل يدٌز صنعيب من صنبعيبً  قمساً  ٌأزطنز ٍازي  ٌصنعز ك  ٌأصثؽز منقبزاد، امعبتسح امص
ٌمخ أىم امصني  .امعبمل يف صنبعيخ د

 نكمنها يف املحارضج امقادمح. امكىريح امذ رةح .3

… 

 يف املشال:  إنّه كُذث )غ ه ( وامصىاب يف املحارضج امشامشح,  :دصىيث

 مسض طنيم ؼر  ئنَّيم ال يسظٍنً. -
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