
   
 

 

 

ثالث قرائن لفظية دالة  استخرجفي النص أساليب توكيد. -2
 عليها.
 .واستعارةكثرة الخيال في النص؟ مثل لو بتشبيو بم تفسر  -3
 زان. أذكرىما محددا مؤشرين لكلر افي النص نمطان ب-4

 منهما.
  :التقويم النقدي  -جـ

يعكس النص خصائص المدرسة التي ينتمي إليها الكاتب .أذكر 
أىم  –مستعينا بالنص  –ىذه المدرسة وأبرز روادىا، ثم بين 

 خصائصها.
 
 

 

 البناء الفكري :
طرح الكاتب موضوع النهضة األدبية العربية الحديثة -1

 وارتباطها بالغرب.
يرى الكاتب أن النهضة األدبية ىي حركة أنعشت -2

األدب العربي وبعثتو من جديد لكن الفضل في ىذا يعود 
 إلى الغرب.
: نوافق الكاتب في وجود تأثير غربي عل نهضتنا الراي الشخصي

لكننا ال نوافقو في نسب الفضل كلو لو إذ ال يمكن إنكار تراثنا 
 الضخم والجهود الشخصية ألعالم النهضة الحديثة .

نلمس النبرة الساخرة في النص في قولو: )جيفة تتغذى بها  -
 .أقالم الزعانف المستبدين وقرائح النظامين والمقلدين(

 
 
 
 

 
 

لقددد أدركنددا، بفضددل الغددرب كددذل ، الروايددة فوجدددنا فيهددا مجدداال 
والتدددأثير فدددي العقددددول والقلدددوب بواسددددطة  واسدددعا لوادددف الحيدددداة

القلددم، وأدركنددا أن النثددر ال ينحصددر فددي اددف الكددالم المسددج  
واإلكثددددار مددددن األلفدددداظ الشدددداردة المدفونددددة فددددي بطددددون المعدددداجم 

 وتحبير المقاالت المعلة في مواضي  مبتذلة.
 بناء( عن مقدمة ) مسرحية االباء واال                            

 
 
 

 

 البناء الفكري-أ

 ما الموضوع الذي طرقو الكاتب؟ (1
قدم الكاتب مفهومو الخاص للنهضة األدبية ، أذكره م   (2

 داء رأي  فيو.بإ
 في النص نبرة ساخرة . أين تلمسها؟ وممن يسخر الكاتب  (3
 بين بأسلوب  نظرة الكاتب إلى األدب. (4
إلي أي فن نثري ينتمي ىذا النص؟ تتب  خصائصو م   (5

 التمثيل من النص .
 ض  عنوانا مناسبا للوحدات الفكرية للنص. (6
7)  
 البناء اللغوي -ب  (8

خط. إعراب مفردات ومابين قوسين إعراب  ما تحتوأعرب -1
 جمل.
 
 
 

 

 

 امتحان منوذجي لألقسام األدبية
 

 لألديب ميخائيل نعيمةالنص 
 

 

 
عندددنا لدديس سددوى  )يدددعوه الددبعه )نهضددة أدبيددة((إن مددا 

نفحدددة ىبدددت علدددى شدددعرائنا وكتابندددا الناشددد ين مدددن حددددائق 
فددددبت فدددي مخددديالتهم وقدددرائحهم دبيدددب  األدب الغربيدددة،

 العافية في أعضاء المريه بعد إباللو من سقم طويل.
والمريه الذي ألم بلغتنا أجياال متوالية كدان شدلال أوقدف 

 تتغدذىجيفة  عزىا السابق، وجعلها بعدفيها حركة الحياة 
بددددددددو اقددددددددالم الزعددددددددانف المسددددددددتبدين وقددددددددرائح النظددددددددامين 

 والمقلدين.
أمددا اليددوم فقددد رجعنددا إلددى الغددرب الددذي كددان بدداألمس      

مثولددة جعلناىددا حجددر زاويددة )نهضددة أبس منددو تلميددذنا لنقتدد
ال ىدي أن الحيداة واألدب توأمدان  األمثولدةدبية( ، وذل  أ

، وأن األدب يتوكدددأ علدددى الحيددداة، والحيددداة علدددى ينفصددالن
عميدددق   ( واسددد  كالحيددداة،-أعندددي األدب-األدب، وأندددو )

 كأسرارىا، وىو ينعكس فيهل وتنعكس فيو.
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 اإلجابة النموذجية

 
       

            
 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
  
  

 

                    

 

 
 ال محل ىا من اإلعراب. اعتراضيو(: جملة أعني األدب) 
 القرائن اللفظية المؤكدة ىي -1

التكرار)لفظة أدب( و )  –أما....  –فقد...  –إن...  -
 ة بفضل الغرب(.عبار 

النص مقال نقدي ورغم ذل  زخر بالبيان النو أدى وظيفة  -2
التوظيح واإلقناع ولم يكن القصد منو الجانب الجمالي 

 الفني.
 من أمثلة ذل ، التشبيو: ) األدب والحياة توأمان..( -

 : )المرض الذي ألم بلغتنا(الستعارةا
 ) يكتفي المترشح بذكر الصورتين دون شرح(.*

 :ىما انيالتعبير النمطان  -3
 من مؤشراتو توظيف األفعال الماضية، الظروف..السردي:  -
،  واالستنتاج: من مؤشراتو الشرح والتحليل التفسيري -

 اإلقناع والتمثيل.

 التقويم النقدي  -
مدرسة الكاتب األدبية ىي الرابطة القلمية التي أنشأىا مجموعة من 

 بأمريكا. 1221أدباء المهجر عام 
 أبرز روادىا : ميخائيل نعيمة، جبران خليل جبران ، إلياأبو ماضي .

 أىم خصائصها:
 الدعوة إلى التجديد )موضوع ىذا النص( -
 سهولة اللغة. -
 ربط األدب بالحياة. -
 بعد الصور عن التصن  والتكلف. -

  ) يكتفي المترشح بذكر أرب  خصائص(.
 
 

 
 

 

 

  
الرافضين التجديد  يسخر الكاتب من األدباء المقلدين المقدسين التراث،

 ) المحافظين(.
 :يرى الكاتب أن األدب -4
 في األغراض التقليدية الجافة. ال ينحصر -
 عليو ان يجدد ويبتعد عن التصن . -
 مؤثر في الحياة، مغير الواق  ومصلح. -

 ) يراعي أسلوب المترشح(.*
 .المقال النقديفن ينتمي النص إلى  -1

 ) يشير المترشح إلى عنصرين(.خصائصو م  التمثيل : 
 الموضوع المطروح: قضية أدبية - أ
النص على عناار بناء المقال )المقدمة، العرض،  اعتماد - ب

 الخاتمة(
 .الرواية(. .. قرائح.. المقلدين.المصطلحات المناسبة )نهضة - ت
 :عناوين الفقرات -2

 تعريف النهضة األدبية.............المقلدين( = ما.) إن  -
 األدب بالحياة. ارتباط) أما اليوم .......... تنعكس فيو( =  -
) لقد أدركنا ..........مبتذلة( = أثر الغرب على الشعر والنثر  -

 العربيين.

 البناء اللغوي : -
 اإلعراب: -

: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو الضمة المقدرة على األلف تتغذى
 للتعذر.
 : بدل من إسم اإلشارة مرفوع وعالمة رفعو الضمة الضاىرة.األمثولة

(: جملة فعلية الة المواول ال محل لها من يدعوه البعه نهضة أدبية)
 اإلعراب.

 
 
 

  :من إعداد األستاذ
 مصطفى بن الحاج        

 :للتواال م  األستاذ
http://daifi.montadarabi.com/ 

  

 الرحيم بسم اهلل الرمحن  

4

1 

5

1 

 0202تصحيح بكالوريا 
                 لشعبة أدب و لغات أجنبية

 املوضوع الثاني:

 ميخائيل نعيمة                     

                                  

 ثانوية قاديري خالد بالسوقر


