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 المركز الوطني للتقويم 

 والتوجيهواالمتحانات 
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 األدب

 لتعليم األصيل مسلك العلوم الشرعيةشعبة ا
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 النص 
 : الباروديمحمود سامي قال             

ـَــأب -1  ـنَّـــــِحــَي أْن إالَّ ُقْوــــشَّـــى الــ
ــوٍق ـــــُشــــلُّ َمــُــوك        ـُرـــــــيــــــــِمـــَض
ـَحــالـــب ـَـــــــن جــــيِنــــ  ـــُرـــــــــــــديـ

        ٍةـــــــَعْوـــــَل اَنــمــْتــــِكالَمْرُء  يُعـــطــتـــْسَي ْلـَــوه -2
ـَ   ـِمُّ عـــــــــنــي ــهـا ــــيــــلــــ
   ـــُرــــــــــــــــيــــٌع وزفــــــــْدَمـــــــَم

 دوِدـــــــــــــصُّــي للــــبـــْلـــَق ُعـَزـــــــْجـَــــوي -3
ـَ    ي      ــِــــنــوإنَّ  ـاَشـــط إْن ِسـْأـَـــبــدى الــل
 وُرـُــبـــــــيُّ َصــــِمـــالَك

 ـوَنــــيـــُعـــال اَفـَـــخ ْنـَــــم ـلُّـــا ُكَمـــو -4
 اَضـَــــخ ْنــــَم لُّـــــوال ُك   ـةٌ     ــراعـــيــ
 ــوُرــــــــســــوَف َجـــــتــــالُح

ـِ -5 ـوى ــــهــالـ اِمــــــــــكــأْحِل ْنـــولــك
ـهــا ــل ــوُخـــــبــَت          ــٌةـــــــيَّــِرـَــــبـَــج

  ــوُرــــــــــُفـــــي َتـــــوْهـ ـاُســـــفـــــاألْن
     الهوى     ِفــرــــْن َســـان ِمــــا كــلى مـــي عِّـــوإن -6

ـات ـــــبـــائــــي الــنـــفـ  ٍإــْدَرـــُتـ وـُذــــَلـ
    ــــُرــــــيـــغـــــــُم
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ـُــي -7   ــرت       ـــــوِب إذا عـــُخــطــــد الـــنـــني عـــُقـــرافـ
 ارٌمـــــــــٌف صــــــــيـــــــــواٌد وســــــجــ 

  ـــُرـــــــيــــــِفــــــــوَج
ـُت ــْحـــبــــد َصـــــيٍّ قــــــــــب حـُرـــــــا وي -8

ـمُّ ـــــــــا ُشــــــهـــاُد لــــــكــــــَتـ       ارة   ـبـغــ
 ـــوُر ــــــــُمــــــــاِل َتـــبـــالجـ

ا ــــايــــندَّـــتأبــى ال يــمــٌةـــــي شــولــ -9
ـَ ـَــمـْزــــوع ـَـــُفــــَتـ       ةٌ ـ ــاَة ـــبـــــلُّ ش

ـَـــــب وْهــــْطـَــخــــال   ــُرــــــسيـــــو ع
        بالٌغ ِةــمــيـِــكــــشَّــــُب الـــْعـــَص ٌؤــُرــــْماوإنــي   -11  
ـْــفــــَنـِــبـ  ـِهـــــيــــفـ ـَســــيــــأوًا لــــَي شــــســـ
  ــُرـــــــيـــكـــنـ
وإن    ه      ــــُر من غـلوائــــدهـــــفَّ الـــكـ ُتـــْلــــإذا ُص – 11  
وب ـــــــلـــقـــت بالـــــــــصـــُت غـــــــــْلـــــُق

   ـدوُرــــُصـ
ـََم -12   ـالم ـــكـــال ــَدــيــــالـــقـــُت مــْكـل

ـَ         ـًةـــــمـــكـِــــــوح ـَـهـــل  ـٌبــــــوَكــــا ك
ـْــخـَــف  - 13   ـُرـــــيــــــِنـــُم ـاِءـَــــيـــــضِّـــال ــُمـ
اَء ــــبــَلـ     ى    َضَقالكالم الذي اْن صِرــفي َع ُتـْــنــُك لْوــَف
 "ُرـــــــــريــــجـ" و "  ــْروٌلـــــَج" ي ـِــلـــْضـــــَفـِــب
ـَـــوم -14  َّـــِّـي أنـــرنـــــا ضَّــ  ـرُتـــــــي تأخ

ـُــعـ ــن ــــيـــَي بـــــلـــــْضــــوَفـ         ــُمنـــه
  ـــُرــــــــيـِـــهـــــن َشــــيــمـــالـــعــال
ـَ -15  ـَى ــــــا أْخـــمــــَّــبـا ُرـَــيـفـ          َأوَُّل ـِقـــْبـــن السَّــــمل

ــاَد ـــــيـــــــــِجــــــال ــزَّـــــَوبـ
  ـــُرــــــــيـِــأخ ــاِتــــــقـــابـــــســـال
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بيروت  طبعة  –دار العودة  -حققه وضبطه وشرحه علي الجارم و محمد شفيق معروف  –ديوان البارودي _ -د سامي البارودي محمو

 (بتصرف ) وما بعدها  402ص  -8991

 

. يعد رائد الشعر العربي في العصر الحديث(  8902 -8189) محمود سامي البارودي شاعر مصري : التعريف بالشاعــر

شارك في الثورة الُعرابية ونُفِي إلى . اللفظ  قليدها  في رصانة األسلوب وجزالةوت. ته النماذج الشعرية القديمةتميز بمحاكا

 .جزيرة سرنديب 

 

:  الحـتوف –الشجاع : الكمي -ضعف وفر : طاش  –الهجران : الصدود –يدل عليها ويظهرها : ينم عليها –:شروح لغوية

 -شدة الحب وضراوته: سرف الهوى – تسكن :تبوخ -شدة وقوة: جبرية – الشجاع المقدام: جسور –الموت 

 من جلود الأو  جعب  من خشب ال جلود لها: جفير  –نزلت : عرت -مدافع  ذو عزة ومنعة وقوة: ذو تدرأ 

 . غلب وتسبق: بز – لقب الحطةئ : جرول  –مفاتةحه : مقاليد الكالم  –تدحرك : تمور  - خشب فةها

 

 :مسترشدا بما يأتيالنص نشائيا متكامال تحلل فيه اكتب موضوعا إ

 . وضع النص في سياقه التاريخي واألدبي -

 .( 84،  6، 8) األبيات انطالقا من النص لقراءة صياغة فرضية  -

 .إبراز مضمون كل وحدةتحديد وحدات النص و -

 : تحليل النص بالتركيز على المكونات اآلتية -

  واأللفاظ والعبارات الدالة  ،ت الدالة على الشوق والحنيناأللفاظ والعبارا) يةالمعجمالحقول

  .العالقة بين الحقلينو، (على خصال الشاعــر

 اإليقاع  الخارجي والداخلي 

  الصور الشعرية ووظيفتها. 

 اللغة واألسلوب. 

 .تركيب نتائج التحليل والتحقق من فرضية القراءة  -

 .إليهبيان مدى تمثيل النص للتيار األدبي الذي ينتمي  -
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