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اور مح

اإلجابة

عالمة  عناصر اإلجابة

 مجزأة

.ة بالحيا لالستمتاعواالنطالقةالتفاؤل : الدعوة التي وجهها الشاعر هي-1  01 

 01  للجميعهاهبل الدعوة وّج الشاعر لم يخاطب إنسانا بعينه-2

 نعم الشاعر استطاع أن يجسد -3

التي ينتمي إليها المدرسة مبادئ 

: الرابطة القلميةوهي

. سهولة اللغة وبساطتها-  

. العالميةاإلنسانية الصبغة -  

.ة النزعة الرومانسي-  

. اللجوء للطبيعة-  

01.5 

.طبيعة مبتسمة): 6-1(: معاني القصيدة-4
. للحياةواالنطالقةدعوة إلى عدم التحسر على ما فات ):  16 - 7(
.لتّنّعم بما هو فيه دعوته إلى ا.هيا لنتذوق طعم الحياة): 17(  

01.5 

ايها المشتكي مالك؟ تكثر من الشكوى وتدعي الفقر والعدم والكون : األبيات تلخيص- 5

وجمال الطبيعة مبتسمة فاتحة ذراعيها لك، لتستقبلك تأمل الجميع 

يرقص فرحا وأمال بالغد األفضل، انطلق وال تتحسر على ما فات 

فعا لك، تأمل حقيقة الحياة وليكن في حيوية الطبيعة وجمالها دا

  . وقيمتها وامضي قدما لتذوق طعمها

02 

البناء الفكري
:8

/8
 

.حجاجي وصفي: نمط النص-6  

.والحجة هنا عقلية من مظاهر الطبيعة  

.والوصف في وصف جمال الطبيعة  

01 

 القصيدة مفعمة بعناصر الطبيعة -1

:من البداية إلى النهاية

، )األريج، النسيم، الترنم: (حصرنأخذ على سبيل المثال ال ال

).األشجار، أغصانها تسلم(، )رقراقة، البحر، الطيور(  
01 

كل األلفاظ المنتفاة من الطبيعة  -

:توحي

.باألمل والدعوة إلى التفاؤل  

. لقد أحسن الشاعر انتقاء ما يناسب دعوته التفاؤلية  
0.5 

القرائن اللغوية التي استعان بها  - 2

:الشاعر للربط بين األفكار هي

  كم لالستفهامحروف العطف، الواو للربط والتسلسل، الفاء، أو
.الحيرة، الجملة االسمية، اسم الفعل هيهات و  

0.5 

ي
البناء اللغو

:8
/8

:اإلعراب -3 

:المفردات

خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على :  ملكك-

  .وهو مضاف والكاف ضمير متصل في محل جر باإلضافة خره،آ

.حال منصوبة وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره:  عابثا-   
01 
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:الجمل

خبر كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على :  مكتئبا-

  .آخره

.جملة فعلية في محل رفع صفة:  يتضرم-  

.جملة فعلية في محل جر صفة:  مضى-  

.اإلعرابل ال محل لها من جملة الموصو:  يحن-  

 

 

 
01.5 

، )فتح المجال لكل طالب: (الصورة

:نحن نقترح الصورة التالية

حيث شبه النور بالبناء فكانت الصورة استعارة ): 4،5(في البيت 

مكنية ثم شبهه بالفنان الذي يعرض لوحة فنية متناسقة األلوان 

  .فكانت تشبيها

  .لة المتزاجها بالطبيعةفي حقيقة األمر كل الصور جمي

02 

.ئّيةاإلنشا األساليب هو خبري تخلله بعضاألسلوب المعتمد  0.5 

نك معـدمو إنكم تشتكي وتقول التقطيع  

/0/0//0///  0//0// /0// 0  

نـ متفاعلعلـن اعلن  متفامتف  

ومج وسسما وألنْكوألرض ملكُ-  

 /0/0/ /0/   //0//0   /0/0//0  

  ـنعلامتف  متـفاعلن    متفاعلـن

01 

ي 
التقويم النقد

4/
4

 

. األدب الحديث في ظل التجديد في ديار الغرب-النزعة اإلنسانية في شعر المهجريين  

. مفهومها وآثارها وروادها. الوقوف عن النزعة اإلنسانية-  
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